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· Předmluva · 
 

Z historických pramenů známe popisy řady turnajů, ale žádný nemáme tak obsáhle zdokumentovaný jako ten, který           

u příležitosti oslav narození syna uspořádal ve dnech 12. až 13. února1 1511 anglický král Jindřich VIII. v londýnském 

Westminsteru. Na následujících stránkách se Vám pokusím pomocí dobových materiálů tuto událost co nejvíce 

přiblížit. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici popis události, jeho obrazové ztvárnění, účty, pravidla i výsledky, 

můžeme si udělat neobyčejně dobrou představu o celé akci a jste-li nadáni představivostí, můžete všechny tyto znalosti 

vložit do pomyslného stroje času ve své hlavě, zavřít oči a být tam … 

Přestože v 16. století již klasická doba turnajů pominula, jsem toho názoru, že renesanční turnaj bychom my si, moderní 

lidé, na rozdíl od středověkého, dokázali užít mnohem lépe. V novověku má již leccos rysy a povahu, na níž jsme zvyklí, 

zatímco středověkému světu bychom silně nerozuměli a estetická stránka by se nám asi moc nelíbila. Renesanční klání2 

již bylo sportovní disciplínou v našem smyslu slova s veřejně vystavenými pravidly, kterým rozuměl i laik, postrádalo 

brutalitu, zato mělo silný prvek velkolepého show a rozuměli bychom dobře i jeho mediálnímu obrazu. 

Poznámky k transkripci: Všechny zkratky a spřežky jsem převedl do plného textu (mōtayne = montayne, kyngϧ = 

kynges, & = and apod.), u a v jsem ponechal tak, jak jsou psána (deuised = devised, vp = up), stejně jako střídavě 

používané i a y. Jména jsou také přepsána doslovně, nicméně v překladu budu používat vždy pouze jedinou variantu. 

Původní texty účtů pro úsporu místa pominu a uvedu jen překlad.  

Autorská práva: Budete-li potřebovat použít některou část mnou přeloženého textu pro vlastní publikační 

nevýdělečnou činnost, veďte prosím odkaz a informujte mne na e-mail: vaverka.fm@gmail.com. Děkuji. 

Roman Vaverka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Podle starého kalendáře. Gregoriánský byl v Anglii definitivně zaveden až v roce 1752, kdy po 2. září následovalo 14. září. 
2 Turnaj (tournament) je všeobecné označení akce, zatímco klání (jouste) je jedna z na něm provozovaných disciplín. 
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· Úvod · 
 

Jindřich VIII. patřil k těm vladařům, kteří úspěšně kombinovali své sportovní záliby se státnickými akty a tím, co bychom 

dne nazvali politickým marketingem. Za 38 let vlády upořádal nejméně 48 oficiálních turnajů a většiny se zúčastnil.     

Pro nás může být překvapivé, že řada z nich proběhla v zimě, což je i případ turnaje, o němž pojenává tento text. 

 

1509 červen  Westminster, pokorunovační slavnost, klání 
1509 31. srpen  Westminster, běhání ke kroužku3 pro zábavu španělských vyslanců  
1510 12. leden  Richmond, král v přestrojení, Edward Neville vážně zaněn 
1510 17. březen běhání ke kroužku 
1510 květen  Greenwich, letniční klání 
1510 29. květen Greenwich 
1510 léto  Windsor, klání a turnaje 
1510 říjen  Greenwich, pěší turnaj 
1510 listopad  Richmond 
1511 12.-13. únor Westminster, klání na oslavu narození prince Jindřicha 
1511 květen  Greenwich 
1511 květen   klání, král a hrabě z Essexu 
1512 1. leden  Greenwich, boj o dřevěný hrad Le Fortresse Dangerus 
1513 červen  Greenwich, klání a boj o černý dřevěný hrad Dolorous Castle 
1513 11. října  u St.Omers, klání na oslavu dobytí Tournai, předčasně ukončeno kvůli bouřce 
1514 květen  klání, král a Charles Brandon v přestrojení za poustevníky 
1515 únor  Greenwich, klání s markýzem z Dorsetu 
1515 duben  Richmond 
1516 leden  běhání ke kroužku 
1516 únor  Greenwich, běhání ke kroužku 
1516 1. květen  Shooters Hill, prvomájové klání 
1516 19.-20. květen Greenwich, klání u příležitosti návštěvy skotské královny Markéty - královy sestry  
1516 jaro  klání na oslavu narození princezny Marie 
1516 červenec  Greenwich, čestné klání, král, Brandon, Essex a Carew 
1517 květen  prvomájové klání, Jindřich a Brandon se utkali jako Hektor a Achilles 
1517 červen  klání pro pobavení vlámských vyslanců a Karla V. 
1517 červenec  Greenwich 
1518 7. říjen  Greenwich, klání na oslavu uzavření mírové smlouvy s Francií 
1519 březen  klání pro zábavu francouzských rukojmí 
1519 říjen  Greenwich, klání u příležitosti svatby hrabětě z Devonshire 
1520 únor  Greenwich, masopustní klání 
1520 7.-24. červen klání, turnaj a pěší turnaj na Polích zlatohlavu při setkání s Františkem I. 
1521 únor  Greenwich, klání a turnaj 
1522 březen  Greenwich, klání pro zábavu císařských vyslanců 
1522 květen  Greenwich, klání pro zábavu Karla V. 
1524 10. březen Jindřich byl lehce raněn třískami v obličeji, když si proti Brandonovi zapomněl sklopit hledí 
1524 21. prosinec Greenwich, boj o dřevěný hrad Castle of Loyalty s 15 obránci 
1526 únor  Greenwich, turnaj, při němž sir Francis Bryan přišel o oko 
1526 prosinec  Greenwich, vánoční klání 
1527 únor  masopustní klání 
1527 květen  Greenwich, klání pro zábavu francouzských vyslanců 
1527 listopad  Greenwich, klání na oslavu Jindřichova přijetí Řádu svatého Michala 
1528 prosinec  Greenwich, klání a turnaj pro papežské vyslance  
1530 prosinec  Greenwich, vánoční klání  
1533 červen  Whitehall Palace, klání na novém kolbišti u příležitosti korunovace Anny Boleynové 

                                                           
3 turnajová disciplína (Runynge at ringe), při které se jezdci snažili hrotem kopí nabrat kroužek upevněný na výložníku 
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1536 24. leden  Greenwich, král při tréninku spadl z koně, 2h v bezvědomí, zranění s doživotními následky 
1536 1. květen  Greenwich, prvomájové klání, král se kvůli lednovému zranění účastnil jen jako divák 
1540 leden  klání na oslavu příjezdu Anny Klévské 
1540 květen   Whitehall, klání s novým oblíbencem Thomasem Culpeperem 
 

palác v Greenwichi s kolbištěm v levé části, Anton van den Wyngaerde, okolo 1558, Ashmolean Museum, Oxford 
 
 
1. ledna 1511 se mladému králi Jindřichovi VIII. a Kateřině Aragonské narodil syn Jindřich. Předchozí těhotenství 
skončilo potratem a král se rozhodl radostnou událost patřičně oslavit4 a současně využít narození následníka 
k prezentaci své osoby a královského majestátu. K 5. lednu 1511 je datována zpráva (viz Add MS 6113, f. 201b., British 
Library) o křtu malého prince a současně výzva k turnaji (challenge) a hrubý nástin pravidel nadepsaný Runynge                      
at tylte (klání přes bariéru). 
Vyzyvatelé byli čtyři a vystupovali pod romantickými francouzskými přezdívkami: Královská milost Jindřich VIII. Tudor 

jako Coeur Loyal5 (Věrné srdce); Lord William Courtenay, 1. hrabě z Devonu, jako Bon Voloir (Dobrá vůle); Sir Thomas 

Knyvet z Buckenhamu a Norfolku jako Vaillant Desire (Udatná touha) a Sir Edward Neville, 6. baron Bergavenny, jako 

Joyeux Penser (Veselá mysl). 

Výzvu přijalo 21 mužů6: Richard Grey, 12. baron Grey de Wilton; Sir Thomas Cheyney; William Parr, baron z Hortonu; 

Sir Robert Morton; Sir Richard Blunt; Sir Thomas Tyrell; Giles Capell, sir Rowland; Sir Christopher Willougby (jimž bylo 

určeno utkat se s vyzyvateli ve středu 12. února) a Thomas Grey, 2. markýz z Dorsetu; Thomas Boleyn; Thomas Howard, 

3. vévoda z Norfolku; jeho mladší bratr Edmund Howard; Henry Stafford z Buckinghamu, 1. hrabě z Wiltshire; John 

Grey; vrchní podkoní, králův společník a oblíbenec Sir Henry Guildford; Charles Brandon, 1. vévoda ze Suffolku; 

dorsetův bratr Leonard Grey, vikomt Graney; Sir Richard Tempest7; královský krejčí Sir Thomas Lucy; Sir John Melton; 

králův vychovatel a trenér Sir Griffith Don (kteří se měli klát následujícího dne, tedy ve čtvrtek 13. února). 

 

V době konání turnaje bylo králi 19 a půl, vikomt Grey a Henry Guildford byli jen o málo starší, královně bylo 25, stejně 

jako Knyvetovi, Rowlandovi a Cheyneymu, vévoda ze Suffolku měl asi 27, Robert Morton 28 a ostatním bylo vesměs 

přes 30, přičemž nejstaršími z nich byli vévoda z Norfolku, jemuž táhlo na 38. rok a o rok starší baron Bergavenny. 

                                                           
4 Malý synek bohužel nepřežil první dva měsíce života a 10 dní po oslavách zemřel. Kateřina následně prodělala ještě několik 

potratů, porod dalšího mrtvého syna a teprve v únoru 1516 přivedla konečně na svět přeživší dítě, pozdější královnu Marii I. 
5 V originálním textu psáno různě, např. Cuere loyall, Bone voloyr, Vailliaunt desyre, Joyous panser. Z Hallovy kroniky vyplývá,           

že společníků bylo celkem šest, přičemž Bon Foi (Dobrá víra) a Amour Loyal (Věrná láska) měli patrně na starost organizaci.  
6 Nelze automaticky psát rytířů, protože mnozí na rytíře pasováni nebyli. Např. Lucy a Guildford se jimi stali příštího roku, Rowland 
zůstával panošem až do roku 1533. Guildford a Brandon dokonce nebyli ani urozeného původu. 
7 Z blíže neznámého důvodu se nakonec vlastního klání nezúčastnil. 
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· Místo konání · 
 

Jindřichovy londýnské turnaje byly pořádány 

zpočátku ve Westminsteru (podoba kolbiště 

se nezachovala) a pak zejména v Greenwichi. 

V roce 1533 bylo zřízeno kolbiště opatřené 

bariérou8 (Tilt Yard) přímo naproti novému 

paláci Whitehall, jehož polohu a tvar ukazuje 

např. Faithornova a Newcourtova mapa z let 

1643-47. Nahoře je křižovatka Charing Crosse 

(dnes náměstí Trafalgar square), vpravo palác 

Whitehall s přilehlým prostranstvím Scotland 

Yard. Německý cestovatel Lupold von Wedel 

zanechal ve svém cestopisu Reisen und 

Kriegszüge v kapitole Reise nach England 

popis turnaje konaného zde 17. listopadu 

1584, kde uvádí: „… a okolo bariéry byly 

tribuny tvořené deskami nad zemí, takže 

každý, kdo zaplatil 12 pencí, mohl dostat místo a sledovat hru… Mnoho tisíc diváků, mužů, žen a dívek, dostalo místa, 

nemluvě o těch, kteří byli uvnitř bariéry a nic neplatili.“ Kolbiště, které později sloužilo už jen medvědím zápasům, 

ohňostrojům a podobným lidovým podívaným, bylo zrušeno a zastavěno mezi lety 1663-65.  

V roce 1511 byl ještě hlavní královskou rezidencí Westminster. Výtečnou představu, jak vypadal za časů Jindřicha VIII., 

nám poskytne vyobrazení H.W.Brewera publikované v časopise The Builder 

(Vol. 47, No. 2180, November 15, 1884) na protější straně. Kolbiště s tribunou 

a stany stálo na nádvoří (C) na stejném místě, kde proběhl i turnaj u příležitosti 

první svatby Kateřiny Aragonské s jindřichovým starším bratrem Arturem9 

14. listopadu 1501 nebo korunovační slavnost v roce 1509, přímo před 

Westminster Hall (D) určenou pro občerstvení a zahřátí hostů a pro úvodní část 

večerního programu. Večerní zábava s tancem se konala ve White Hall (I).  

Slavnostní průvod vyšel od františkánského konventu Black Friars10 v Ludgate 

(vpravo možná podoba opět dle H.W.Brewera, 1895), kde byly připraveny kulisy 

a kostýmy, přes dnešní Trafalgar square, kde zabočil vlevo a pokračoval přímo  

k Westminsteru. Poslední lokací, která se váže k turnaji, je blíže nespecifikované 

místo pronajaté na 31 dní od herefordského biskupa pravděpodobně za účelem 

ubytování hostů. 

 

O tom, jaké v únoru 1511 panovalo v Londýně počasí, kroniky mlčí. Zima 1510/11 byla v západní Evropě obecně 

studená a záznamy ze zim 1506/7, 1513/14 a 1515/1516 (Landmarks of World History web site) toto opakovaně 

potvrzují i pro Anglii: „Temže zamrzla na celý leden. Koně a povozy mohou přejíždět přes zamrzlou řeku.“ 1507, 

„Zamrzlá Temže“ v lednu 1514 nebo „Veliký mráz nastal 12. ledna“, 1517. O sněhu není zmínek a také dokumenty 

k turnaji se nikde nezmiňují např. o saních. Proto lze předpokládat, že počasí bylo mrazivé, ale nasněženo nebylo, nebo 

jen trochu, slunce vycházelo okolo půl osmé a zapadalo přibližně ve tři čtvrtě na pět. 

 

                                                           
8 Všimněte si, že bariéra (tilt) je na konci mírně zahnutá. To mělo ten účel, že když jezdec otřesený zásahem nebyl schopen zastavit 
svého koně nebo dokonce z koně spadl, kůň mající značně omezený výhled vpřed škrtnul na konci dráhy levou plecí o bariéru, což 
jej donutilo instinktivně vybočit a zpomalit, aby jej mohli podkoní snáze chytit. 
9 Zemřel bohužel o necelý půlrok později 14. dubna 1502, a když se potvrdilo, že Kateřina nenosí arturovo dítě, stal se následníkem 

trůnu druhorozený Jindřich, pro něhož byla původně plánována církevní kariéra, a předpokládalo se jeho ustanovení arcibiskupem 
canterburským. Králem se Jindřich stal v den otcovy smrti 21. dubna 1509. 
10 U černých bratří asi asi 2,3km SV od Westminsteru 

www.phenomena.org.uk


 
5 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 

 

Kresba Petera Kenta nádherně ilustruje podobu a umístění kolbiště (Tilt Yard) u greenwichského paláce, v němž podle 
historiků strávil Jindřich více než 4000 nocí. Během lockdownu v roce 2020 objevili britští archeologové pomocí radaru 
jeho pozůstatky nacházející se dnes v hloubce 183 cm pod povrchem. Nechť je nám kresba náhradou za neexistující 
vyobrazení kolbiště ve Westminsteru, které mu svým umístěním mezi budovami muselo být dosti podobné. 
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· Hallova kronika · 

Hlavním zdrojem informací z doby vlády Jindřicha VIII. je kronika The Union of the Two Noble And Illustre Famelies 

of Lancastre & Yorke (známá jako Hall's Chronicle) z roku 1548, jejímž autorem je právník a historik Edward Hall. O dva 

roky později vyšlo doplněné vydání (kopie Loan MS 61, British Library, Londýn). Transkripci jsem pořídil z vydání z roku 

1809, viz https://openlibrary.org. 

 

And on Newyeres day, the first day of Ianuary, the 

Quene was deliuered of a Prince to the great gladnes of 

the realme, for the honour of whom, fyers were made, 

and diuers vessels with wyne, set for suche as woulde 

take therof in certayne streates in London, and generall 

processions therupon to laude God. As touchynge the 

preparacion of the Princes Christening, I ouerpasse, 

whiche was honorablie done, whose godfathers at the 

font were the Archebishop of Caunterbury, and the erle 

of Surrey. Godmother the lady Katheryne Countesse of 

Deuonshire, daughter to kynge Edward the fourth. 

Na nový rok, první den ledna, královna porodila prince 

k veliké radosti království, na oslavu čehož byly 

zapáleny připravené ohně a do určitých londýnských 

ulicích rozneseny rozličné nádoby s vínem, kde poté 

všeobecné procesí chválilo Boha. Přípravy na princovy 

křtiny přecházím a jen k nim podotýkám, že kmotry mu 

byli canterburský arcibiskup a hrabě ze Surrey                         

a kmotrou Kateřina, hraběnka z Devonshire, dcera 

krále Eduarda čtvrtého. 

Agaynste the. xii  daye or the daye of the Epiphanie at 

nighte, before the banket in the hall at Richemond, was 

a pageaunt deuised like a montayne, glisteringe by 

night, as though it had bene all of golde and set with 

stones, on the top of the which mountayne was a tree of 

golde, the braunches and bowes frysed with gold, 

spredynge on euery side ouer the mountayne, with 

Roses and Pomegarnettes, the which mountayne was 

with vices brought vp wardes the kyng, and out of 

thesame came a ladye, appareiled in cloth of golde, and 

the chyldren of honor called the Henchemen, whiche 

were freshly disguised, and daunced a Morice before 

the kyng. And that done, reentred the mountaine and 

then it was drawen backe, and then was the wassaill or 

banket brought in, and so brake vp Christmas. 

12. dne čili na svátek Tří králů v noci, před banketem 

v sále na Richmondu byl pageant11 zkonstruovaný jako 

hora třpytí se do noci, jako by byla celá ze zlata                         

a posázená kameny. Na vrcholku této hory byl zlatý 

strom rozpínající se nad horou na všechny strany 

s větvemi a výhonky potaženými zlatem s růžemi                     

a granátovými jablky. Tato hora byla přitažena před 

krále a vyšla z ní dáma oděná v zlatém brokátu a čestné 

děti zvané henchemen12, které byly čerstvě 

namaskované a před králem zatančily morisku13.                   

Po jejím skončení se vrátily do hory, ktera pak byla 

odtažena nazpět. Nato byla přinesena plachta či opona 

a tak skončily vánoce. 

Shortly after, and before the Quenes churchinge, the 

kynge rode to Walsingham. The Quene beyng 

Churched or purified, the kyng and she remoued from 

Rychemonde to Westminster, where was preparation 

for a solempne Iustes in the honor of the Quene, the 

kyng being one, and with him thre aydes: his grace 

beyng called Cure loial, ye lorde William erle of 

Deuonshire, called Bon voloire, Sir Thomas Kneuet 

named Bon espoir, Sir Edwarde Neuile, called Valiaunt 

desire, whose names were set vpon a goodly table, and 

the table hanged in a tree, curiously wrought, and they 

were called Les quater Chiualers de la forrest saluigne, 

these foure to runne at the tilte against all commers, 

with other certayne Articles comprised in the said table. 

Krátce poté, než se královna odebrala do kostela, odjel 

král do Walsinghamu. Když královna navštívila kostel, 

čili když se očistila, ona i král se přesunuli 

z Richmondu do Westminsteru, kde probíhaly přípravy 

slavnostního klání na královninu počest. Král měl tři 

pomocníky: Jeho královská Milost se nazvala 

jako „Coeur Loyal“, lord William, hrabě z Devonshire, 

jako „Bon Voloir“, sir Thomas Knevet přijal jméno 

„Bon Espoir14“ a sir Edward Neville jméno „Vaillant 

Desire“. Tato jména byla uvedena na ceduli a zavěšena 

na podivuhodně zhotovený strom a byli nazýváni 

„Čtyři rytíři z krvavého lesa“. Tito čtyři byli připraveni 

se klát na kolbišti proti všem příchozím podle jistých 

pravidel uvedených na řečené ceduli. 

                                                           
11 kombinace živého obrazu, divadla a průvodu 
12 čestní panoši nebo pážata vysoce postavených osob 
13 živý španělský tanec, při němž má část tanečníků začerněné tváře 
14 V tomto místě to Hall nebo písař trochu popletl.  

https://openlibrary.org/books/OL7060976M/Hall%27s_chronicle
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A place in the Pallayce was prepared for the kynge, and 

also the Quene, rychely hanged the inner parte with 

cloth of golde, and the vtter with ryche clothe of Arras. 

These Iustes beganne the. xii. daye of February. After 

that, that the Quene with her trayne of ladyes had taken 

their places, into the Pallays was conueyed a pageaunt 

of a great quantite, made like a forest with rockes, hilles 

and dales, with diuers sundrie trees, floures, hathornes, 

ferne and grasse, with six forsters, standynge within 

thesame forrest, garnyshed in cotes and hodes of grene 

Veluet, by whome lay a great number of speres, all the 

trees, herbes and floures, of thesame forrest were made 

of grene Veluet, grene Damaske, and silke of diuers 

colours, Satyn and Sercenet. In the middes of this 

forrest was a castell standing, made of golde, and 

before the Castel gate sat a gentelman freshly 

appareiled, makynge a garlande of Roses for the pryce. 

This forrest was drawen, as it were by strength of twoo 

great beastes, a Lyon and an Antelop, the Lyon 

floryshed all ouer with Damaske golde, The Antelop 

was wrought all ouer with siluer of Damaske, his 

beames or hornes and tuskes of golde: these beastes 

were led with certayne men appareiled like wilde men 

or woodhouses, their bodies, heddes, faces, handes, and 

legges, couered with grene Sylke flosshed: On either of 

the sayde Antelop and Lyon, sate a ladye richely 

appareiled, the beastes were tyed to the pageant with 

grete chaynes of golde, as horses be in the carle. When 

the pageant rested before the Quene, the forenamed 

forsters blew their hornes, then the deuise or pageant 

opened on all sides, and out issued the foresayd foure 

knyghtes, armed at all paces, euery of them a spere in 

his hande on horsebacke with great plumes on their 

heddes, their basses and trappers of clothe of gold, 

euery of them his name embroudered on his basse and 

trapper: on the other parte with great noyse, aswell of 

Trompettes as of Drommes entred into the felde, The 

erle of Essex, the lord Thomas Hawarde with many 

other cleane armed, their trappers and basses all of 

Crymosyn Satyn enbroudered with braunches of 

Pomegarnettes of golde and posies wyth many a freshe 

Gentelmen, rydynge before them, their fotemen also 

well appareiled: And so the Iustes beganne, and 

endured all that daye. 

V paláci bylo připraveno místo pro krále i pro královnu, 

uvnitř bohatě ověšené zlatým brokátem a zvnějšku 

drahocennou látkou z Arrasu. Klání bylo zahájeno 12. 

dne měsíce února. Poté co královna se doprovodem 

dvorních dam zaujaly svá místa, dorazil do paláce 

velmi početný pageant udělaný jako les se skalami, 

kopci, údolími, s mnoha druhy stromů, květinami, 

hlohy, kapradím a trávou. V lese stálo šest lesníků 

oděných do suknic a kápí ze zeleného samet, u nichž 

ležel velký počet kopí. Všechny stromy, rostliny                        

a květiny onoho lesa byly udělány ze zeleného sametu, 

zeleného damašku a různobarevného hedvábí, saténu                

a batistu. Uprostřed lesa stál hrad ze zlata a před hradní 

bránou seděl svěže oděný džentlmen pletoucí girlandu 

z růží jako cenu. Les byl tažen silou dvou velkých 

zvířat: lva a antilopy. Lev byl celý potažen damaško-

vým zlatem, antilopa damaškovým stříbrem s parohy           

či rohy a kly ze zlata. Zvířata byla vedena jistými muži 

oděnými po způsobu divých či lesních mužů. Jejich 

těla, hlavy, tváře, ruce a nohy byly pokryty pomačka-

ným zeleným hedvábím. Na jednom z uvedených 

zvířat seděla bohatě oděná dáma a obě byla k pageant 

připoutána velkými zlatými řetězy jako koně 

v žentouru. Když se pageant zastavil před královnou, 

výše uvedení lesníci zaduli na rohy a zařízení neboli 

pageant se otevřelo na všechny strany a vydalo čtyři 

rytíře, o nichž byla zmínka výše. Všichni byli plně 

odění zbrojí, na koni, s kopím v ruce a velkým 

chocholem na hlavě. Jejich suknice a čabraky byly                 

ze zlatého brokátu a každý z nich měl své jméno vyšité 

na suknici i čabrace. Na druhé straně vstoupili                           

s velikým hlukem a za zvuků trubek a bubnů                           

na kolbiště. Hrabě z Essexu, lord Thomas Howard 

s mnoha dalšími, s čistou zbrojí, čabrakami a sukni-

cemi celými z karmínového saténu s vyšitými větvemi 

zlatých granátových jablek a doprovázeni mnoha 

džentlmeny jedoucími před nimi. Jejich pěší byli 

rovněž dobře oděni. A takto klání zpočalo a trvalo celý 

den. 

The morow beyng the. xiii. daye of February after 

dynner, at tyme conuenient, the Queue with the ladyes 

repaired to see the Iustes, the trompettes blewe vp and 

in came many a noble man and Gentelman, rychely 

appareiled, takynge vp their horses, after whome 

followed certayne lordes appareiled, they and their 

horses in cloth of golde and russet tynsell: Knightes in 

clothe of golde, and russet Veluet. And a greate number 

Nazítří byl 13. únorový den a ve vhodnou dobu                        

po snídani, když se královna s dvorními dámami 

přichystaly, aby sledovaly klání, zazněly trubky                        

a dostavilo se mnoho bohatě oděných urozených mužů 

vedoucích koně, po nichž následovali lordi oděni, 

včetně koní, ve zlatém brokátě a brunátném15 tinselu16. 

Rytíři ve zlatém brokátě a brunátném sametu, množství 

pěších džentlmenů v brunátném a žlutém sametu                 

                                                           
15 brunátný = červenohnědý 
16 obdobná látka jako brokát, ale lehčí a levnější s menším procentem kovových vláken 
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of Gentelmen on fote, in russet satyn and yealow, and 

yomen in russet Damaske and yealow, all the nether 

parte of euery mans hosen Skarlet, and yealow cappes. 

Then came the Kynge vnder a Pauilion of clothe of 

golde, and purpul Veluet enbroudered and poudered 

with H. and K. of fyne golde, the compass of the 

Pauilion oboue, enbroundered rychely, and valenced 

with flat golde beten in wyre, with an Imperiall croune 

it the top of fyne golde, his bases and trapper of clothe 

of gold, fretted with damaske gold, the trapper pendant 

to the tail. A crane and chafron of stele, in the frount of 

the chafron was goodly plume set full of musers or 

trimbling spanges of golde. After folowed his three 

aydes, euery of them vnder a Pauilion of Crymosyn 

damaske and purple poudred with H. and K. of fyne 

golde, valenced and frynged with golde of damaske : 

on the top of euery Pauilion a greate K. of golde 

smythes worke, the number of the Gentelmen and 

yomen attendant a fote, appareiled in russet and yealow 

was. C. lxviii. Then next these Pauilions came. xii. 

chyldren of honor, sitting euvery of them on a great 

courser, rychely trapped and enbroudered in seuerall 

deuises and facions, where lacked neither brouderie nor 

goldsmythes worke, so that euery chyld and horse in 

deuice and facion was contrary to other, whiche was 

goodly to beholde. 

a yeomani17 v brunátném a žlutém damašku. Všichni 

měli šarlatové nohavice a žluté kápě. Pak přijel král pod 

pavilónem ze zlatého brokátu a purpurového sametu 

posázeném písmeny H a K z pěkného zlata, s bohatě 

vyšívaným obvodem a s říšskou korunou z pěkného 

zlata na vcholu. Jeho suknice a čabraka byly ze zlatého 

brokátu, potah pavilónu byl bohatě vyšívaný                      

a obohacený plochým zlatem upevněném dráty, 

lemovaný damaškovým zlatem, čabraka byla zavěšena 

k ocasu. Ocelový šafron a krční pláty. Přední strana 

šafronu byla opatřena dobrým chocholem plným 

pštrosích per či blyštivých zlatých třpytek. Potom 

následovali jeho tři pomocníci, každý pod pavilónem 

z karmínového a purpurového damašku posázeném 

písmeny H a K z pěkného zlata, obohaceném                        

a lemovaném damaškovým zlatem. Na vrcholu 

každého pavilónu bylo velké zlatnicky vyvedené 

písmeno K. Počet pěšího doprovodu, džentlmenů                     

a yeomanů oděných v brunátné a žluté, činil 168.                    

Za oněmi pavilóny šlo 12 čestných děti sedících každé 

na velkém bojovém oři pokrytém bohatou čabrakou 

vyvedenou každá jiným způsobem a pošitou rozlič-

nými symboly. A nechybělo vyšívání ani zlatnické 

práce, takže každé dítě a kůň se svým provedením                    

a symboly lišili od ostatních, což bylo dobře vidět. 

Then on the counter part, entred syr Charles Brandon, 

fyrst on horsbacke in a long robe of Russet satyn, like 

a recluse or a religious person and his horse trapped in 

the same sewte, without dromme or noyse of 

mynstrelsye, puttinge a byll of peticion to the Quene, 

the effect wherof was, that if it would please her to 

licence hym to runne in her presence, he woulde do it 

gladly, and if not, then he woulde departe as he came. 

After that his request was graunted, then he put of hys 

sayde habyte, and was armed at all peces with ryche 

bases and horse, also rychely trapped, and so did runne 

his horse to the tylte ende, where diuers men on fote 

appareiled in Russet satyn awaited on him: next after 

came in alone young Henry Guylford Esquier, hym 

selfe and his horse in russet cloth of golde and clothe of 

siluer, closed in a device, or a pageant made lyke a 

Castell or a Turret, wrought of Russet sercenet florence, 

wrought, and set out in golde with hys worde or posye, 

and all his men in Russet satyn and white, with hosen 

to thesame, and their bonettes of lyke colors, 

demaunding also licence of the Quene to runne, whiche 

to him graunted toke place at thende of the tylte. Then 

came nexte the Marques Dorset and syr Thomas 

Bulleyn, like two pilgrims from sainct lames, in 

taberdes of blacke Veluet, with palmers hattes on their 

helmettes, wyth long Iacobs staues in their handes, their 

horse trappers of blacke Veluet, their taberdes, hattes, 

Na druhou stranu pak jako první vjel na koni sir Charles 

Brandon v dlouhé róbě z brunátného saténu jako 

poustevník nebo církevní osoba a jeho kůň byl pokryt 

čabrakou stejného provedení. Bez bubnů nebo zvuků 

minstrelů a podal královně list s žádostí, což mělo ten 

účel, že pokud by ji potěšilo, zda by mu udělila svolení 

klát se v její přítomnosti, učiní tak rád. A pokud ne, pak 

odejde, jak přišel. Když mu bylo svolení uděleno, 

svlékl uvedený šat a byl oděn do všech kusů zbroje 

s bohatou suknicí, jeho kůň rovněž bohatou čabrakou, 

a takto popohnal svého koně na konec kolbiště, kde                

na něj čekali různí pěší odění v brunátném saténu. Jako 

další přijel sám mladý panoš Henry Guilford, on i jeho 

kůň oděni v zlato-brunátném a stříbrném brokátu,                

do blízkosti onoho zařízení neboli pageant 

zbudovaného jako hrad či věž z brunátného floren-

tského batistu. Jeho heslo čili posie bylo vyvedeno 

zlatem a všichni jeho lidé byli v brunátném a bílém 

saténu s nohavicemi a barety týchž barev. Požádal                 

o královnino svolení ke klání, jenž by mu umožnilo 

zaujmout místo na konci kolbiště. Jako další přijeli 

markýz Dorset a sir Thomas Boleyn jako dva poutníci 

či svatí v tabardech z černého sametu s palmovými 

klobouky na přilbách a s dlouhými soškami svatého 

Jakuba v rukou. I jejich koně měli čabraky z černého 

sametu. Tabardy, klobouky a čabraky byly posázeny 

lasturami z pěkného zlata a pruhy černého sametu - 

                                                           
17 svobodní muži 
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and trappers set with scaloppe schelles of fyne golde, 

and strippes of blacke Veluet, euery strip set with a 

scalop shell, their servantes all in blacke Satyn, with 

scalop shelles of gold in their breastes. Sone after came 

in the lord Henry of Buckyngham Erle of Wylshire, 

hym selfe and his horse appareiled in cloth of siluer, 

enbroudered with a posye, or his worde, and arrowes of 

golde in a posye, called La maison du refuge, made of 

Crymosyn damaske, broudered with Roses and arrowes 

of golde, on the tope a greyhonde of siluer, bearinge a 

tree of Pomegarnettes of golde, the braunches thereof 

were so large that it ouer sprede the pagent in all partes. 

Then entred syr Gyles Capell, syr Roulande with many 

other knightes, rychely armed and appareiled. And thus 

beganne the lustes, whiche was valiauntly acheued by 

the kyng and his aydes, emenges whome his grace 

atteyned ye price. These Iustes fynished, euery man 

with drew, the kynge was disarmed, and at time 

couenient he and the Quene heard euensong, and that 

night all the Ambassadours supped with the kyng, and 

had a great banket. After supper, his grace with the 

Quene, lordes and ladies came into the white Hall, 

within the sayde Pallays, whiche was hanged rychely, 

the Hall was scafolded and rayled on all partes. There 

was an interlude of the gentelmen of his chapell before 

his grace, and diuers freshe songes: that done, his grace 

called to hym a great man, or a lord of Ireland called 

Odonell, whome in the presence of the sayde 

Ambassadours, he made knyght: then the mynstrels 

beganne to playe, the lordes and ladies boganne to 

daunce. 

každý pruh s jednou lasturou. Jejich sluhové byli celí 

v černém saténu se zlatými lasturami na prsou. Hned 

nato přijel lord Henry z Buckinghamu, hrabě 

z Wiltshire, on i jeho kůň oděni ve stříbrném brokátu 

s vyšitým posie, čili jeho heslem, a zlatými šípy                     

na posie zvaném „Útulek vyhnanců“ zhotovený 

z karmínového damašku pošitého růžemi a zlatými 

šípy, navrchu stříbrný chrt nesoucí strom se zlatými 

granátovými jablky, jehož větve byly tak velké, že                

na všech stranách přesahovaly pageant. Pak vstoupil sir 

Giles Capell, sir Rowland, s mnoha rytíři v bohatých 

zbrojích a šatech. A tak započalo klání, jehož se 

statečně zúčastnil král a jeho pobočníci a mezi nimi 

jeho Milost získala ocenění. Když klání skončilo, 

každý odtáhl, král byl vysvlečen ze zbroje a v příhodný 

čas on i královna vyslechli večerní píseň. A toho večera 

všichni vyslanci večeřeli s králem a zúčastnili se 

velkého banketu. Po večeři se jeho Milost a královnou, 

lordy a dámami odebrali do Bílé síně ve zmíněném 

paláci, jež byla bohatě ověšena. Síň měla na všech 

stranách ochozy a zábradlí. Před jeho Milostí zde 

zaznělo interludium18 mezihra džentlmenů z jeho kaple 

a několik nových písní. Když to skončilo, jeho Milost 

si zavolala k sobě skvělého irského muže či lorda 

jménem O´Donnell, jenž se nacházel mezi řečenými 

vyslanci, a pasoval ho na rytíře. Pak začali mistrelové 

hrát a pánové a dámy se pustili do tance. 

And in the moste of this pastyme, when all persones 

were moste attentyue to beholde the daunsyng, the king 

was sodenly gone vnknowen to the moste parte of the 

people there, oneles it were of the Quene and of 

certayne other. Within a littell while after his departing 

the trompettes at the ende of the Hall began to blow. 

Then was there a deuice or a pageaunt vpon wheles 

brought in, out of the which pageaunt issued out a 

gentelman rychelye appareiled, that shewed, howe in a 

garden of pleasure there was an arber of golde, wherin 

were lordes and ladies, moche desirous to shew 

pleasure and pastime to the Quene and ladies, if they 

might be licenced so to do, who was aunswered by the 

Quene, how she and all other there were very desirous 

to be theim and their pastime: then a great cloth of Arras 

that did hang before thesame pageaunt was taken 

awaye, and the pageaunt brought more nere, it was 

curiously made and pleasaunt to beholde, it was 

solempne and ryche, for euery post or piller therof, was 

conuered with frise golde, therin were trees of 

Hathorne, Eglantynes, Rosiers, Vines and other 

pleasaunt floures of diuers colours, with Gillofers and 

A když byla zábava v plném proudu a všichni lidé byli 

plně zaujati sledováním tance, král se náhle vytratil, což 

většina přítomných nezaznamenala, kromě královny             

a některých dalších. Chvíli po jeho odchodu začaly 

troubit trubky na konci Síně a záhy bylo na kolech 

přitaženo zařízení či pageant, z něhož vystoupili 

bohatě odění džentlmeni, kteří předvedli hru „Zahrada 

rozkoší“. Byl zde zlatý altán a v něm pánové a dámy, 

kteří se tázali, zda mohou královně a dámám ukázat 

potěšení a zábavu, pokud by k tomu daly svolení. 

Královna jim odpověděla, že si ona i všichni ostatní 

velmi přejí, aby byli jejich zábavou. Načež byla 

ostraněna skvostná látka z Arrasu visící před oním 

pageant a pageant byl přitažen blíž. Bylo to 

podivuhodně zhotovené a příjemné na pohled. Bylo to 

slavnostní a bohaté, protože každé místo či sloupek 

bylo pokryto čerstvým zlatem. Byly tam hlohové 

stromy, popínavé růže, růže, vinná réva a další 

příjemné květiny rozličných barev s hřebíčky a jinými 

rostlinami vytvořenými ze saténu, damašku, hedvábí, 

stříbra a zlata podle toho, jak onen strom, rostlina či 

květina vypadá v přírodě. V altánu bylo 6 dam, 

                                                           
18 mezihra – krátká sborová skladba 
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other herbes all made of Satyn, damaske, silke, siluer 

and gold, accordingly as the natural trees, herbes, or 

floures ought to be. In which arber were. vi. ladies, all 

appareiled in white satyn and grene, set and 

embroudered full of H. and K. of golde, knytte together 

with laces of golde, of damaske, and all their garmentes 

were replenished with glytterynge spangles gylt ouer, 

on their heddes were bonettes all opened at the. iiii. 

quarters, ouerfrysed with flat gold of damaske, ye 

orrellettes were of rolles, wrethed on lampas douck 

holow, so yt the golde shewed thorow ye lampas douck, 

ye fassis of their head set full of new deuised facions: in 

this garden, also was the kyng and. v. with him 

appareiled in garmentes of purple satyn, all of cuttes wt 

H. and K. euery edge garnished with frysed gold, and 

euery garment ful of posyees, made of letters of fine 

gold in bullyon as thicke as they might be, and euery 

persone had his name in like letters of massy gold. The 

fyrst Cuer loyall, The second Bone volure, in the. iii. 

Bone espoier, The. iiii. Valyaunt desyre, The fyft Bone 

foy, The. vi. Amoure loyall, their hosen, cappes, and 

cotes, were full of posyes and H. and K. of fine gold in 

bullion, so yt the grounde coulde scace appere and yet 

was in euery voyde place spangles of gold. When time 

was come, ye sayd pageant was brought forth into 

presence, and then discended a lord and a lady by 

coples, and then the mynstrels, which were disguised 

also daunced, and the lorde and ladies daunced, that 

that it was a pleasure to beholde. 

všechny v bílém a zaleném saténu plně posázeném 

zlatě vyšitými písmeny H a K, spoutaných k sobě 

provazem ze zlatého damašku. Veškerý jejich šat byl 

přeplněn blyštivými zlatými třpytkami. Na hlavách 

měly barety otevřené na 4 čtvrtiny vyplněné plochým 

damaškovým zlatem, jejich oreillettes19 byly z válečků 

ověnčených krajkou, takže zlato bylo vidět skrze 

krajku, a jejich pokrývky hlav byly vůbec plné nových 

nápadů. V zahradě byl rovněž král s 5 společníky 

oděný v šatech z purpurového saténu plných písmen H 

a K se všemi okraji zdobenými zlatou výplní a každý 

kus oděvu plný posies tvořených písmeny z pěkného 

zlata na prýmcích tak tlustých, jak jen možno. A každý 

měl své jméno vyvedené písmeky z masivního zlata: 

první „Coeur Loyal“, druhý „Bon Voloir“, třetí „Bon 

Espoir“, čtvrtý „Vaillant Desire“, pátý „Bon Foi“                     

a šestý „Amour Loyal“. Jejich nohavice, kápě a kabátce 

byly plné posies a písmen H a K z pěkného zlata 

na prýmcích, takže podklad byl jen stěží vidět a přesto 

byly na každém volném místě ještě zlaté třpytky. Když 

nastal čas, řečený pageant byl odtažen pryč, pánové                   

a paní nastoupili v párech a začali tančit a tančili                      

i maskovaní minstrelové, že to byla radost pohledět. 

In the meane season the pagiaunt was conueyed to the 

ende of the place, there to tary till the daunces were 

finished, and so to haue receyued the lordes and ladies 

againe, but sodanly the rude people ranne to the pagent, 

and rent, tare, and spoyled the pagent, so that the lord 

Stuard nor the head officers could not cause them to 

abstaine, excepte they shoulde haue foughten and 

drawen bloude, and so was this pagent broken. 

Zatímco pageant pokračoval na konec dovezen                      

na konec místa, aby tam čekal, dokud neskončí tance                

a opět do sebe pojmul pány a dámy. Ale náhle dovnitř 

vběhli hrubí lidé a trhali, řezali a ničili pageant, takže 

je lord Stuard ani vrchní důstojníci nemohli přimět, aby 

toho nechali, ledaže by s nimi bojovali a prolili krev.            

A tak byl onen pageant zničen. 

After the kyng and his compaignions had daunced, he 

appointed the ladies, gentelwomen and the Ambassa-

dours to take the letters of their garmentes, in token of 

liberalitie, which thing the common people perceyuyng 

ranne to the kyng, and stripped hym into his hosen and 

dublet, and all his compaignions in likewise. Syr 

Thomas Kneuet stode on a stage, and for all his defence 

he lost his apparell. The ladies likewyse were spoyled, 

wherfore the kynges garde came sodenly, and put the 

people backe, or els as it was supposed more inconue-

nience had ensued. So the kyng with the queue and the 

ladyes returned to his chamber, where they had a great 

banket, and all these hurtes were turned to laughyng 

and game, and thought that, all that was taken away was 

but for honor, and larges: and so this triumphe ended 

Poté co král a jeho společníci dotančili, nařídil dámám, 

džentlmenům a vyslancům, aby na znamení svobodo-

myslnosti sňali ze svých šatů písmena, což přimělo ony 

prosté lidi běžet ke králi, jemž, stejně jako všem jeho 

společníkům, svlékli nohavice a kabátec. Sir Thomas 

Knevet stál na pódiu a při své obraně přišel o oděv. 

Rovněž dámy trpěly újmu. Náhle dorazila královská 

garda a tlačila lidi ven, z čehož nastaly další 

nepříjemnosti, jak se dalo předpokládat. Král 

s královnou a dámami se odebrali do jeho komnat, kde 

byl velký banket a všechny tyto nepříjemnosti se 

proměnily ve smích, hru a názor, že vše, co bylo 

sebráno, bylo jen pro čest, a to je nejvíc. A tak se tento 

triumf zakončil myrtou a radostí. Na onom banketu 

nějaký lodník z Londýna ukořistil několik písmen, 

                                                           
19 části zakrývající uši 
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with myrthe and gladnes. At this banket, a shipeman of 

London caught certayn letters which he sould to a 

goldsmyth for. iii.l. xiiii.s. viii.d. by reason wherof, it 

appeared that the garmentes were of a great value. 

která u zlatníka prodal za 3 libry, 14 šilinků a 8 pencí20. 

Z toho důvodu lze soudit, že oděvy měly velkou 

hodnotu. 

 

 

· Účetní záznamy · 

 

V Revels Account of Richard Gibson (E.36/27, fol. 41r-55r, The National Archives, Kew) se k westmisterskému turnaji 
dochovaly účetní záznamy za výrobu výzdoby, kostýmy, nájem aj. v celkové sumě cca 4000 liber. K použitým mírám a 
zkratkám je nutné drobné vysvětlení. Váhy: bušl čítá 64 liber, 1 libra (lb.) = 20 uncí, 1 unce (oz.) = 2 pennyweigt (dwt.), 
což je váha 1 pence. Peníze: 1 libra (l.) = 20 šilinků, 1 šilink (s.) = 12 pencí (d.), přičemž se v anglické literatuře uvádí, že 
v roce 1510 si kvalifikovaný dělník mohl vydělat až 6 šilinků denně, nekvalifikovaný vydělával 5-10 liber za rok, což 
v přepočtu odpovídá cca 18.500 Kč. 
 
12. a 13. února, Jindřich VIII. - V těchto dnech pořádal král se 3 pomocníky čestný turnaj ve Westminsteru. Les byl 
postaven při domě u Černých bratří v Ludgate, 26 stop dlouhý, 16 stop široký, 9 stop vysoký, ozdobený umělými hlohy, 
duby, javory, lískami, břízami, kapradinami, janovci a hlodáši, se zvířaty a ptáky různým způsobem vyvedenými, s 
lesníky sedícími a jdoucími na jejich vrchol, a v uvedeném lese hrad a něj sedící panna s girlandou a lvem značného 
vzrůstu a velikosti, s antilopou podobných proporcí, jak je obvyklé pro zmíněný pageant či les, vedenými muži v oděvu 
divochů, a dvě panny sedící na obou uvedených zvířatech. V tomto lese byli čtyři ozbrojenci na koních, kteří vycházeli 
v určitých časech ven. A v každém ze 4 rohů lesa byly erby čtyř rytířů vyzyvatelů. A na druhý den byly poskytnuty a 
zhotoveny 4 bohaté pavilony, jeden s korunou a další tři s koulemi z ryzího zlata. Pročež byly požadovány následující 
položky:  
 
dřevěné uhlí. 27 stop z dobrého dubu pro muly a další zvířata atd., 7s.  
78 olšových tyčí pro tělo lesa a velká zvířata a uzávěry dveří haly ve Westminsteru, 4l. 9s. 1d.  
10 svazků korunního papíru na tvarování šelem a tváří lva a antilopy atd., 6s. 8d.  
7 balíků bílozeleného papíru na obložení hedvábím, z něhož byly vyrobeny listy, a na pokrytí kamenů, 18s. 8d.  
41 liber všeobecného, 16d.  
6 liber bílého olova, 12d.  
6 jedlí, 16d. každá, 
4 trámy pro uzavření dveří síně a přijaté správcem paláce jako poplatek. 
1 lb. španělské hnědi na obarvení zvířat, 1½d.  
1 lb. orpimentu21, 6d.  
2 tucty zeleného schyngu na smíchání s břečťanem na hlavách a holích divochů, 18d.  
5 tuctů zlatého papíru na zámek a tělo a nohy lva, 10s.  
1 libra rumělky pro ústa lva a antilopy, atd., 8d.  
dobré nůžky výrobené z kolen, 5d. pár.  
velké nůžky, 14d. pár, 
železářské práce, 6l. 18s. 8d. 
normandské plátno, 16½ loket pro lva a slona, 9 loket pro podšívku 4 divošských oděvů, po 5 d.  
5 bušlů pšeničné mouky na lepidlo, 6s. 8d.  
olej, 8d. hrnec, 
4 kusů čistého loje, 16d.  
56 tuctů stříbrného papíru, 4l. 4s.  
8 kartáčů na vlasy, 8d.  
2 tucty zdobných ptáků, 6s.  

                                                           
20 Což se mohlo rovnat jeho výplatě za půl roku. 
21 oranžovo-žlutý minerál poskytující jasně žlutý pigment známý pod latinským jménem auripigmentum 
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2 400 loupaných žaludů a lískových ořechů, 8d. za 100, 
118 liber stuhy na obšití a obalení lva, atd., 5l. 18s.  
větve cesmíny, stonky fenyklu, stonky janovce atd. osázených hedvábnými květy a listy, 17d.  
6 tuctů hedvábných růží vpletených pannou do girlandy a doručeny královně, když klání začalo, 24s.  
4 libry železného drátu, po 6d. za libru pro lví a sloní ocasy, 
6 hřbetů vyčiněné kůže, po 5s. za hřbet,  
za řetězy, jimiž byli lev a antilopa připoutáni k lesu, zlato na pozlacení antilopích rohů, korunek atd. 900, 48s.  
66 liber plátna, 3s. 11d.  
3 čepce z benátského zlata pro pannu v lese a ty, které jely na lvu a slonu, 40s.  
4 unce benátské stuhy na podvazky a na věnec darovaný královně, 7s.  
300 laténských kroužků, 1d. za 100. 
za kytlice pro tři panny, břečťan na hlavy divochů, pásy a hole, 4d.  
4 masky pro divé muže vedoucí les, 4s.  

3 libry booellarmonyake22, 4½d.  

zelené hedvábí pro větve lesa 26 stop dlouhého, 16 stop širokého a 9 stop vysokého, 153 yardů; na obložení pavilonu 
pro krále, 42 yardů; pro 12 hlohů, 44 yardů; pro 12 dubů, 44 yardů; pro 10 javorů, 36 yardů; pro lísky, 32 yardů; pro 10 
bříz, 32 yardy; 16 tuctů pro kořeny a větve kapradí, 64 yardů; pro 50 lodyh janovců, 58 yardů; pro 16 keřů hlodáše, 33 
yardy; na podšívku dívčích rukávů, 2¾ yardu; celkem 542 yardů, 
žluté hedvábí na květ janovců a hlodášů, 22 yardů, 
červenohnědé hedvábí pro 4 oděvy divých mužů, rozřezané jako prameny vlasů nebo vlny, 48 yardů. 
červenohnědý damašek, použitý krejčím Edmondem Skillem na kytlice pro panny v lese, na lvu a slonu, 10 yardů. 
Žlutý damašek pro panny na lvu a antilopě, 10 yardů, 
Modrý samet na pavilon pro krále, 36 yardů, 
Modrý a karmínový damašek na pavilony, 1 yard modrého hedvábí na prapor v lese, 23 unce benátského hedvábí, 16d. 
za unci, 
31 uncí jemného hedvábí, 14d. za unci; „utraceno a použito na zmíněné čtyři pavilony aby nákončí zůstala na obručích, 
jejichž nákončí byla pozbyta, ukradena a promrhána při obléhání Terouenne při přijetí císaře, protože zmíněné pavilony 
prokázaly králi královskou službu k jeho cti."  
Paní Christian Warrenové za "třásně damaškového zlata o benátské hmotnosti 140 uncí, umístěné na bohatý královský 
pavilon, za které má dostat 14d. za každou udělanou unci, 18l. 12s.  
Edmondu Skillovi za výrobu oděvu pro dívku v lese, na lvu a antilopě a pro divé muže, 42s. 10d. 
 
Po kláních 12. a 13. února ještě téhož večera král Jindřich VIII. nařídil, aby se v Bílé síni ve Westminsteru konala zábava 
a bylo připraveno divadelní představení nazvané „the Golldyn Arber in the Archeyerd of Plesyer23“. … Pro toto 
představení byly zakoupeny následující předměty: 
 
mouka na výrobu ovoce atd., 1 bušl, 16d.  
svíčky použité v místě pronajatém od herefordského biskupa a jinde, 160 liber, 13s. 4d.  
2 kola pivního vozu a jedno svislé kolo pro podvozek pageantu, 7s.  
2 balíky zeleného papíru na vinné listy atd., 5s. 4d.  
½ unce šafránu pro měsíčky, 4d.  
12 tuctů sinaperového papíru na červené růže, žluťásky atd., 10s.  
16 forem na hrušky, jablka a pomeranče a 1 libra bavlny, 2 s. 6d.  
12 tuctů grentynského papíru na vinné a vavřínové listy a na zakrytí stolu, který nesl svícny, 10s.  
1 libra bílého laku, 8d.  
6 liber červené a bílé tuhy, 12d.  
4 libry černého mýdla na mazání kol a čepů, 4d.  
2 bušly kožených ústřižků namočené pro velikost, 7d.  
12 balení jehel, 3d.  
sada svícnů na stole u paty pageantu, kterou používal mistr podjáhen, 2s.  
2 soudky good haell po 2s.  

                                                           
22 červenohnědý arménský jíl 
23 Zlatý altán v Zahradě rozkoší 
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hedvábí atd. přijaté od Wm. Botre, obchodníka střižním zbožím, 63 yardů, 
lesklý modrý satén na oděvy pro krále, sira Thomase Kneveta, hraběte z Essexu, hraběte z Wiltshire, Edwarda Nevella 
a Harryho Gyllforthe, 39 yardů, 
oděv a baret pro Cornishe, v němž hrál jednu ze svých rolí, 14 yardů, 
poloviční šat pro mistra Krana pro jeho roli, 7 yardů, 
ubrus na stůl, 2 yardy, 
21¾ yardu modrého sametu na barety podle milánské módy, boty a nohavice pro krále a Kneveta atd.  
8½ yardu zlatohlavu na nohavice pro krále, Kneveta, Brandona, Nevella, Gyllfortha a hrabata z Essexu a Wiltshire,  
50 yardů zeleného saténu na 6 oděvů pro dámy a poloviční šat pro mistra Kraana, 
57¾ yardu bílého saténu na dámské šaty a rozstříhaný na 184 písmen H a K pro Cornishův a minstrelův oděv, pro 40 
tváří, 3 yardy, 
46½ yardu zeleného saténu na další šaty pro Cornishe, na 3 taburety atd.  
83 yardu žlutého saténu na 6 dámských pokrývek hlavy. 952 písmen H a K, 68 yardů, z nichž 300 bylo umístěno                         
na Cornishovy a Karneovy šaty, 
pro 80 křídel pro tváře pro pana podjáhna, 8 yardů, atd.  
22 yardů žlutého hedvábí pro děti kaple, 
15 yardů karmínového saténu na vnitřní rukávy, návleky a špičaté šaty, 
3 yardy dané králem lordu Ferrysovi, 
13 yardů červenohnědého saténu pro 2 oděvy jako lodnické, pro 2 džentlmeny z kaple, kteří zpívali ve hře, 
16 yardů modrého damašku pro zvláštní oděv a srolovanou čepici, jako má baron, strážce státní pokladny, pro pana 
podjáhna, nyní mého lorda z Armykanu, 
Přijato od pana Harryho Gyllfortha 24½ uncí zlatých písmen a srdcí. Od Amadase, 259 písmen H o váze 89 uncí.  
218 písmen K, 81 uncí 2 dwt., atd. celkem 439½ unce. Sada na královský oděv, 887 kusů. Na oděv sira T. Knevetta, 893, 
atd.  
Z oděvu hraběte z Essexu ztraceny 2 H, 3 K, z oděvu hraběte z Wiltshire 2 H, 1 K, u pana Nevella 2 H, 3 K, u pana Harryho 
Gyllfortha 1 H, 1 K. Šaty krále a Knevetta byly poškozeny a ztraceny v rozsahu 225 uncí zlata. Opraveno Amadasovi, 
214½ unce. 
 
mzdy tesařů apod. 28 dní a nocí, po 8d. za den či noc, 18l. 18s. 8d.  
vyšívačce za vyšití 40 okřídlených tváří na podjáhenský modrý damaškový šat, 46s. 8d. 
 
za zhotovení 6 oděvů, 10s. každý, 
8 baretů, 2s. každý, 
6 dámských oděvů, 20s. každý atd.  
pronájem místa od herefordského biskupa, 31 dní, 4d. za den.  
rákos k posypání po domě, 10d.  
oprava podlahy rozbité vahou pageant, 1s. 4d. 
 
Zůstává v Gibsonových rukou: 
4 kabátce, které byly zdobeny zlatými písmeny, bez rukávů, 
6 bílých a zelených saténových dámských šatů bez rukávů, nezůstaly v nich žádná nákončí ani benátská stuha. 
 
Odcizeno bylo následující: 
králův a knevettův oděv celý ztracen, 
nohavice a barety pánů, 
podjáhenův šat a svícny, 
cornishovy a kranovy šaty 
oděvy pána kaple, ministrantů, vedoucích zpěváků a dětí. 

 

Dále se v Add MS 6113 (f. 208b) dochoval příkaz Johnu Heronovi, pokladníku Královské komory, zaplatit vrchnímu 

heroldovi Garterovi a jeho bratrům 40 liber za opatření čabrak pod sedla (trappers behynde the saddell)                                

pro westmisterské klání. V Greenwichi, 2. března, 2. roku vlády Jindřicha VIII., podepsáni Surrey a Shrewsbury. 
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Zdaleka ne vše pro turnaj bylo nové. Tribuna byla k dispozici ještě z korunovační slavnosti z jara 1509, četné textilie                

a mnohé vybavení byly uloženy a vydávány jen pro zvláštní účely, jak o tom svědčí příkaz dochovaný ve sbírce 

tudorovských listin Add MS 18826 (f.16r, Brittish Library). Je datován 8. února 1511, podepsaný králem a nařizuje se            

v něm královským strážcům Velkého šatníku (kinges keepers of the great wardrobe) dodat do Westminsteru patnáct 

praporů se střapci k umístění na trubky (fiftene Banners with their tasselles unto trompette), které můžeme vidět 

vyobrazené na Westminster Tournament Roll. 

 

 

Bohužel se nezachovaly položky k slavnostní večeři ani k vlastnímu turnaji, nicméně určitou představu o počtu                          

a bohatsví turnajového a ceremoniálního odění jakož i o počtu koní pro krále si můžeme udělat z dokumentů k turnaji 

pořádanému v roce 1518 (opět Revels Account of Richard Gibson). Rovněž nám to poodhalí část průvodu, kterou Hall 

trochu odbyl povšechnou pasáží: „Za oněmi pavilóny šlo 12 čestných děti sedících každé na velkém bojovém oři 

pokrytém bohatou čabrakou vyvedenou každá jiným způsobem a pošitou rozličnými symboly. A nechybělo vyšívání ani 

zlatnické práce, takže každé dítě a kůň se svým provedením a symboly lišili od ostatních, což bylo dobře vidět.“ 

 

Suknice, otěže, sedla a postroje pro krále, jeho tři náhradní koně a sedm urozených vyzyvatelů na jeho straně. 
Suknice pro jeho Královskou milost pro první den turnaje potaženou skvostným bílým tylem lemovaným brunátným24 
sametem vyšívaným damaškovým stříbrem a otěže, sedlo atd. stejného vzhledu. Pro 3 náhradní koně suknice atd.                 
ze stříbrné látky a brunátného sametu s vyšitým anglickým lvem25, posázené říšskými korunami, mraky a slunci. Další 
šat ze stříbrné látky, brunátného sametu a zlatého damašku s vyšitými draky a posázený červenými růžemi. 
Další šat ze stejného materiálu s vyšívanými chrty posázený padacími mřížemi. 
Pro sedm vyzyvatelů sedm oděvů ze zlatého damaškového brokátu, bílého, lemovaných brunátným sametem                              
a vyšívaných stříbrným damaškovým brokátem. 
Druhý oděv pro krále: jedna polovina z kusu tepaného do tvaru štóly, druhá z vyšívaného bílého a brunátného sametu. 
Pro 3 náhradní koně: jeden šat: stříbrný brokát a brunátný samet s vyšitými bílými jeleny s korunami a řetězy na krku, 
posázené slunci. Další šat: stříbrný brokát a brunátný samet a zlatý damaškový brokát s vyšitými černými koulemi                     
a posázený bílými růžemi. Další: stejný materiál vyšívaný bílými růžemi a slunci, posázený sokoly a visacími zámky. 
Pro sedm vyzyvatelů: jedna polovina tyl, druhá polovina stříbrný brokát a brunátný samet, vyšívané jako králův, ale ne 
tak bohatě. 

                                                           
24 brunátný = červenohnědý 
25 Znaky nebyly voleny jen tak z estetických důvodů. Měly hluboký symbolický význam sounáležitosti s předky. O padací mříž byla 
znakem Jindřicha VII., sokol s visacím zámkem odkazoval na Eduarda IV., slunce vycházející zpoza mraku na Eduarda III., větev 
kručinky je původní rodový znak Plantagenetů, chrt Lancasterů atd. 
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Třetí oděv pro krále: stříbrný brokát se stromem vyšitým damaškovým zlatem, plochý s lemem z brunátného sametu 
s pruhem zlatnické práce. 
Pro 3 vedené koně: stříbrný brokát a brunátný samet posázený hrady, granátovými jablky a velkými korunovanými 
růžemi. Stejný s vyšitou rukou vycházející z mraku držící ratolest růží a granátových jablek, posázený písmeny H. a K. 
Stejný s vyšitými true loves, srdci s velkými H. a K. 
Pro sedm vyzyvatelů: stříbrný benátský brokát se stromem jako králův zlatý brokát s brunátným okrajem a pruhem 
zlatého brokátu. 
Čabraky, otěže, sedla a postroje pro první den klání. 
Pro krále: z jedné strany zlatý tyl, z druhé stříbrný tyl a obohacený brunátný samet. 
Pro 3 vedené koně: čabraky sešité z kosočtverců ze stříbrného brokátu a brunátného sametu posázené liliemi, růžemi 
a polovičními růžemi s granátovými jablky, stříbrný brokát pokrytý střiženou výšivkou a okrajem z brunátného sametu. 
Třetí: napůl tyl a napůl stříbrný brokát a brunátný samet s vyšitými růžemi, liliemi a granátovými jablky, se sedly atd. 
ve stejných barvách jako králův šat. 
Pro sedm vyzyvatelů: napůl damašek, napůl stříbrný benátský brokát a brunátný samet vyšívané jako králův, ale ne tak 
bohatě. 
Druhý oděv pro krále: stříbrný brokát a brunátný samet s vyšitými růžovými ratolestmi bohatě „obnovenými“ 
damaškovým zlatem. 
Tři postroje pro vedené koně. Pro sedm vyzyvatelů oděvy jako královy, ale ne tak bohaté. 
Třetí oděv pro krále: brunátný samet zahalený zlatým damaškovým brokátem a stříbrným brokátem. 
Pro tři vedené koně: čabraky ze stříbrného brokátu a brunátného sametu s vyšitými kořeny, ze zlatého brokátu                           
a brunátného sametu s vyšitými sokoly a pštrosími pery a z brunátného sametu s vyšitými větvemi kručinky a bílými 
ptáky, se sedly a postroji stejné barvy jako králův šat. 
Pro sedm vyzyvatelů: oděvy jako králův, ale ne tak bohaté. 
 
Zpráva o hedvábích patřících králi, vyzyvatelům a jejich koním: 
Zlatý damaškový brokát 350 yardů, zlatý benátský brokát 269½ yardu, stříbrný damaškový brokát 148¼ yardu, stříbrný 
benátský brokát 408½ yardu, brunátný samet 764½ yardu, bílý samet 108 yardů, skvostný zlatý damaškový tyl 24½ 
yardu, benátský tyl 70½ yardu, stříbrný damaškový tyl 7½ yardu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Aragonská, okolo 1502, autor Michael Sittow, Kunsthistorisches Museum, Vídeň 

Jindřich VIII., 1509, autor Meynnart Wewyck, Berger Collection, Denver Art Collection 

Na obou obrazech si lze učinit dobrou představu o často zmiňované brunátné barvě oděvů. 

zdroj: Wikipedie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Sittow
https://en.wikipedia.org/wiki/Kunsthistorisches_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna
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· Westminster Tournament Roll · 
 

Tento 18,2m dlouhý a 42,9cm široký bohatě malovaný 

svitek (roll) sestavený z 36 pergamenů, který si u Thomase 

Wriothesleyho objednal sám král jako dar a připomínku 

pro královnu Kateřinu Aragonskou, byl v zásadě určen pro 

prezentaci významným návštěvám. Je uložen v londýnské 

College of Arms jako MS Great Tournament Roll of 

Westminster26 (College of Arms, Londýn, bohužel 

nedostupný on-line), jeho kopie z roku 1826 je součástí 

kolekce sbírky reprodukcí vydávané v letech 1718-1906 

v Londýně pod názvem Vetusta monumenta, Sp Coll 

Hunterian Ay.1.1, University of Glasgow, jejíž kopie se 

nachází též v Society of Antiquaries. Obdobných pásů 

dokumentujících významné události se dochovalo vícero. 

Jeden příklad za všechny: vstup Jindřicha VIII. do 

parlamentu 4. února 1512, MS. Ash. Rolls 45, Bodleian 

Libraries, University of Oxford.                                                                                                                     Zdroj: John Blanke Project 

Dokument vykazuje některé nepřesnosti. Například list 24 zobrazuje krále, kterak láme kopí velmi cenným zásahem 

do soupeřovy přilby (tzv. o charnell). V dochované skórovací listině ale takový zásah nenalezneme. Buď chtěl autor 

ukázat krále v co nejlepším světle, nebo prostě neměl jinou možnost, protože namaloval bariéru příliš vysokou. V reálu 

byla bariéra vysoká do výše koňského hřbetu (viz. ustanovení: „Kdo chybou při nájezdu zasáhne svého druha pod pás 

nebo do sedla plnou sílou, bude penalizován odečtením 2 kopí před zlomením.“). Za králem běžící sluhové jsou oděni 

do žluto-šedých tabardů, ovšem podle popisů byly tabardy žluto-brunátné, protože pigment časem vybledl. 

 

Úvodní list nese korunovanou tudorovskou růži půlenou granátovým jablkem symbolizující spojení Jindřicha VIII.               

a Kateřiny Aragonské, na něž odkazují také písmena H a K, a text Vive le noble Roẏ: H: VIIJ.e (Ať žije vznešený král 

Jindřich VIII.). Listy 2 až 23 zobrazují slavnostní průvod jdoucí na kolbiště. V jeho čele jede Le Maistre de ľarmurerye du 

Roy (královský zbrojmistr) s doprovodem a za nimi šesti Les Trompettes (trubačů27). Následuje osm Les Gorgyas de la 

Court (dvořanů), šest Les Officiers darmees (heroldů), po nichž následují čtyři vyzyvatelé s doprovodem v pořadí: Sir 

Edward Neville jako Joyeulx Penser, Sir William Courtenay jako Bon Vouloir, Sir Thomas Knyvet jako Vaillant Desyre               

a jako poslední Jindřich VIII. jako Noble Cuere Loyal. Z nimi jsou vedeni turnajoví koně s Les selles darmes (sedly                      

                                                           
26 Bohužel, jeho digitalizace není veřejně přístupná. 
27 Jedním z nich je i černoch John Blanke, jemuž je věnován celý John Blanke Project. Uvádí se, že v tudorovské Anglii je 
zdokumentováno asi 200 černochů zde pobývajících. 

https://scalar.missouri.edu/vm/vol1plates21-26-colorprints
https://scalar.missouri.edu/vm/vol1plates21-26-colorprints
https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/c89190dd-9aec-4b53-b1b0-8111b6dad172/
https://www.johnblanke.com/
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pro boj). Procesí Le pages du Roy (královských pážat) zakončuje honosnou pokrývkou oděný králův jezdecký kůň s La 

selle dhonnez (čestným sedlem), Le grant Escuyer (vrchní panoš) a Le maistre des pages (mistr nad pážaty). Listy 24 až 

27 zobrazují turnaj. Nalevo od tribuny s královnou dlící na loži a obklopenou dvorními dámami jsou stany Les Quatre 

Tenantz (čtyř vyzyvatelů), napravo jsou ke klání připraveni Les Venantz (obránci). Z tribunou můžeme spatřit schodiště 

vedoucí do Westminster Hall. Na listech 27 až 35 je průvod vracející se z turnaje, který zahajuje Le son des Trompettes 

A lhostel (zvuk trubek zvoucí pod střechu). Následuje Lyssue du Champ (odjezd z pole), přičemž celé procesí uzavírají 

jezdec nesoucí Le heaulme du Roy (královu přilbu) a Le Roy desarmey (neozbrojený král) s doprovodem. Závěrečný 36. 

list nese opět korunovanou tudorovskou růži mezi písmeny H a K. Vyobrazení dále doprovází oslavná báseň a text 

z valné části kopírující výše uvedenou výzvu: 

Owre Ryall Rose now Reignyng Rede and Whyte 

Sure graftyd is on grounde of nobylnes 

In harry the viij owr Joye and our delyte 

Subdewer of wronges mayntenar of rightwysnes 

ffowntayne of honer exsampler of larges 

Our clypsyd Son now cleryd is from the darke 

By harry owr kyng the flowr of natewrs warke 

Myrror of men owr lodystar and lyght 

Our banner of blys on brode thow has displayd 

Seint George preserue thy lyfe longe for his myght 

Sethe thow art he for whom we ofte haue prayd 

Owre drowned hartes In dolor depe decayd 

Be now restoryd to paradyse from pyne 

By harry our kyng felowe to the worthys nyne 

The noble nyne which was the worthyest 

To thy begynnyng was not comparabyll 

Loke on their workes thow may stand with the best 

As for thy tyme as actyve and as abyll 

And sethe thy dedys be to them so semlabyll 

Why now thow the tenthe as well as they the nyne 

Sethe non of them more nobyll for the tyme 

Thow ayre to Ector In armes and honor 

Julyos Judas nor dewke Josewe 

In so shorte tyme their famys dyde neuere more flowre 

Not Charles of ffraunce nor Arthure the worthe 

Alexander the great full of liberalyte 

Davyd nor godfras larges was not lyke thyne 

Than why not thou the tenth as well as they the nyne 

The fader of heuyn whos mercy and myghte is most 

The sapiens of the son be thy support 

The grace and godenes of the holy goost 

Thy lyfe preserue longe to our comfort 

Thow art owr hope our ankyr havyn and port 

In which we sayle now sure from sorrows dark 

By harry our kyng the flowr of natewrs werk. 

Naše královská růže nyní červenobíle vládnoucí 

je jistě naroubována na půdu vznešenosti 

v Jindřichu VIII., naší radosti a našem potěšení, 

přemožiteli křivd, ochránci spravedlnosti, 

fontáně cti, příkladu velkorysosti. 

Naše zatmělé slunce je nyní očištěno od tmy 

Jindřichem, naším králem, výkvětem díla přírody. 

Zrcadlo lidí, naše hvězdo28 a světlo, 

náš prapor blaženosti jsi v cizině vystavil. 

Svatý Jiří zachovej svou mocí život tvůj, 

protože ty jsi ten, za něhož jsme se často modlili. 

Naše srdce utopená v bolestech, hluboce rozpadlá, 

jsou nyní obnovena z bolesti do ráje Jindřichem, 

naším králem, společníkem devíti Význačných. 

Oněch devět Význačných, kteří byli nejvýznačnější, 

nebyli s tvým začátkem srovnatelní. 

Pohleď na jejich dílo. Můžeš stát s těmi nejlepšími, 

pokud jde o tvůj čas tak aktivní a schopný [jako oni]. 

A protože tvé skutky jsou pro ně tak zdánlivé, 

proč bys nemohl být desátý k oněm devíti, 

když žádný z nich nebyl ve své době vznešenější? 

Tys ve zbrani a cti dědicem Hectora. 

Julius, Juda29 ani vévoda Jozue30 - 

za tak krátkou dobu jejich sláva nikdy více nekvetla; 

ani Karel Francouzský31, ani Artuš hodný, 

Alexandr Veliký plný liberálnosti, 

Davidova ani Godefroyova32 štědrost nebyla jako tvá. 

Tak proč bys nemohl být desátý k oněm devíti? 

Nebeský Otče, jehož milosrdenství a síla jsou největší, 

Synův rozum budiž tvou oporou. 

Milost a dobrota Ducha Svatého, 

tvůj život uchovat dlouho k našemu pohodlí. 

Jsi naše naděje, naše kotva, útočiště a přístav 

ve kterém nyní plujeme jistí před temnými smutky, 

Jindřichem, naším králem, výkvětem díla přírody. 

                                                           
28 ve smyslu „hvězda, která nám ukazuje cestu“ 
29 Juda Makabejský -  židovský kněz vedoucí v letech 167–160 př. Kr. povstání proti Seleukovské říši 
30 Mojžíšův nástupce, který přivedl Izraelity do Země zaslíbené 
31 franský král Karel Veliký 
32 Godefroy de Buillon - jeden z vůdců první křížové výpravy a první křesťanský vládce Jeruzaléma 
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IUSTES at WestmR. the 12 of Feb.r by the KING, my 

ɔ. Lord of DEVON SR. THO: KNYVET and EDW: 

NEVILL A.oɔ I.ơ H. VIII. 

Klání ve Westminsteru pořádané 12. února 1511 

králem Jindřichem VIII., lordem z Devonu, sirem 

Tomasem Knyvetem a Edwardem Nevillem 

The noble Queen lade Renome considering the good 

and gracious fortune that it hath pleased god to send her 

deyre and best beloved cousyns the King and Quene of 

England and of ffrannce that is to say. the byrth of a 

yong Prynce hath sent iiij knights borne in her Realme 

of Ceure noble that is to say Ceure loyall. Vailliannt 

Desire. Bene voloyr. and Joyoeux panser to furnysshe 

and accomplisshe thyse articles as folowing 

Vznešená královna paní Renome s ohledem na dobré              

a laskavé štěstí, které se Bohu zlíbilo seslat na jejího 

drahého a nejmilovanějšího bratrance a sestřenici, krále 

a královnu Anglie a Francie, jímž je méněno narození 

mladého prince, poslala 4 rytíře narozené v jejím 

království Ceure noble, jmenovitě: Coeur Loyal, 

Vaillant Desire, Bon Voloir a Joyeux Penser, aby 

vyhověli a splnili tyto články, jak následují. 

And forasmoche as after the order and honor of Armes 

It is not lefull for anẏ man to enterprise armes in soo 

high a presente without his stokke and name be of 

nobles discended In consideraton thise iiij knights be of 

soo ferre and strannge parties theẏ shall present 

thymself with theyr names portend in theyr shylds 

A stejně jako podle řádu a cti zbraní není pro žádného 

muže zákonné zúčastnit se turnaje v přítomnosti tak 

vysoce postavených, aniž by jeho rod a jméno 

pocházely z urozených. Vzhledem k tomu, že tito                    

4 rytíři pocházejí z tak dalekých a podivných končin, 

budou se prezentovat svými jmény vyobrazenými             

na svých štítech. 

Item thise iiij knights shall present thymself in the ffild 

at the palays of Richmond or elles where it shall pleas 

the kings grace at the tyme of Candelmas next or nygh 

theirupon in harenys for the tylte without tache or 

breket wolant piece on the hede Rondell on the garde. 

Reste of aducntage fraude deceyt or any other 

malengyne 

Tedy: Tito 4 čtyři rytíři se představí na poli                                

v Richmondském paláci nebo jinde, kde se to bude líbit 

Králově milosti v době příštích Hromnic nebo těsně           

po nich, ve zbroji pro klání bez tache nebo brichette, 

wolant kusu na hlavě, rondellu na kopí, bez podvodů, 

zákeřností nebo jakýchkoli jiný triků. 

Item to everẏ comer shalbe ronne syx cources. provided 

allwey if the comers be of soo grete numbr that theẏ can 

not resonablẏ be answered for one daẏ It shalbe lefull 

for the iiij. chalengers to enter. the felde the second. 

daye and soo to answer all the comers to the full 

nomber be served of suche as be noble of name or of 

armes and without reprocher. 

Tedy: Každý příchozí vykoná šest nájezdů. Bude-li 

počet příchozích tak velký, že jim nelze vyhovět                 

v jednom dni, bude dovoleno, aby 4 vyzyvatelé 

vstoupili na pole i druhý den a tak vyhověli všem 

příchozím, dokud nebude obsloužen plný počet těch, 

kdo jsou urození jménem nebo erbem a bez ohlášení. 

Item all speres to be garnisshed and brought to the ffeld 

at the provision and charges of the chalengers of the 

which speres the answerers always to have the choyce 

Tedy: Všechna kopí mají být ozdobena a přinesena         

na pole z péče a na náklady vyzyvatelů, z kterýchžto 

kopí mají ti, kdož odpověděli na výzvu, vždy na výběr. 

Item if it happe any man as god defend to kyll his 

ffellows horse by way of foule ronnyng he shalbe 

bound that soo doth to gyve the horse that he rydeth on 

to his ffelow or the pryse of the horse soo kyll at the 

discretion of the Judges 

Tedy: Pokud se stane, že kdokoli, Bůh chraň, zabije 

koně svého druha chybou při nájezdu, bude povinen dát 

svému druhu koně, na němž jezdí, nebo cenu zabitého 

koně, podle uvážení soudců. 

 

Item who stryketh his ffelow beneth the waste or in the 

sadell with full course be way of foule ronnyng he 

shalbe disalowed for ij speres before broken 

Tedy: Kdo chybou při nájezdu zasáhne svého druha 

pod pás nebo do sedla plnou silou, bude penalizován 

odečtením 2 kopí před zlomením. 

Item who striketh his ffelow uncharged and 

disgarnysshed of his spare shalbe disallowed at the 

discretion of the Judges 

Tedy: Kdo zasáhne svého druha nerozjetého a nema-

jícího své kopí, bude vyloučen podle uvážení soudců. 
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Item who breketh his spere about the charnell to be 

allowed ij speres well broken after the old custum of 

armes 

Tedy: Kdo zláme své kopí o charnell, tomu budou 

přičtena 2 kopí dobře zlomená podle starého zvyku 

zbraní. 

Item who breketh his spere morme to morme to be 

alowed iij speres after the custume of armes 

Tedy: Kdo zláme své kopí korunkou o korunku, tomu 

budou mu přičtena 3 kopí podle zvyku zbraní. 

Item who breketh moost speres is worthe the pryse Tedy: Kdo zláme nejvíce kopí, dostane cenu. 

Item who striketh down horse and man is better worthe 

the pryse 

Tedy: Kdo srazí koně i muže, dostane vyšší cenu. 

Item who striketh his ffelow clene out of the sadell is 

best worthe the pryse 

Tedy: Kdo čistě vyhodí svého druha ze sedla, dostane 

nejvyšší cenu.  

Item if any gentilman chalenger or defender breke a 

staff on the tylt to be disallowed a staffe 

Tedy: Pokud některý džentlmen vyzyvatel nebo 

obránce zlomí dřevec o bariéru, nebude mu povolen 

nový dřevec. 

Item if it is the pleasure of the Kinge our most dred 

sovrigne lorde the Queens grace and the ladies with the 

advice of the noble and discret Judges to give pryses 

after their deservings unto both the parties. 

Tedy: Je-li potěšením krále, našeho nejobávanějšího 

suverénního pána, královniny milosti a dam spolu                    

s radami urozených a uvážlivých soudců, budou ceny 

uděleny podle svých zásluh oběma stranám. 

Item that every gentilman answerer doo subscrybe his 

name to the articles. 

Tedy: že každý džentlmen, který odpověděl na výzvu, 

zapíše své jméno do článků. 

Item it is the humble requst of thyse iiij gentilmen that 

if in theyr articles be comprised more or lasst then 

honnor or curtese requereth ever to submẏtte thaym to 

the quene and the ladies and they alweys to adde and 

mẏnysshe at theyr noble pleasures 

Tedy: Je skromným požadavkem těchto 4 džentlmenů, 

že pokud by tyto články obsahovaly více nebo méně, 

než vyžaduje čest či zdvořilost, aby byly vždy 

předloženy královně a dámám, které mají právo 

přidávat a ubírat dle své šlechetné libosti. 

The Kings Grace. Coeur Loyal. 

L.d W.m of Devon. Bon voloir. 

S.r Tho. Knyvet. Vailliant Desir. 

S.r Edw. Nevyl. Joyeux Penser. 

 

Královská Milost, Coeur Loyal, 

Lord William z Devonu, Bon Voloir. 

Sir Thomas Knyvet, Vaillant Desire. 

Sir Edward Neville, Joyeux Penser. 
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· Westminster Tournament Challenge · 
 

Výzva (challenge) k účasti v turnaji byla koncipována jako dopis fiktivní královniny sestřenice královny země Cuere 

Noble (Věrné srdce), která vyslala do Anglie své čtyři rytíře, aby se u příležitosti narození malého prince utkali v turnaji 

s místními borci podle pravidel, která následují. Dole pak jsou na znamení souhlasu s pravidly podpisy všech, kteří 

výzvu přijali. Přestože se jedná ze všech dokumentů o první vydaný, uvádím ho až zde, neboť se vztahuje k turnaji, 

jehož průběh a výsledky budou detailně popsány v následujících kapitolách. 

Dokument o rozměrech 45,535,5 cm je uložen v British Library pod označením Harley 83 H 1, a tamtéž se nachází                 

i jeho ne zcela přesný přepis v kompilaci Harley MS. 69 (str. 4v-5b) z přelomu 16./17. století. Vytvořila jej dílna vrchního 

herolda Thomase Wriothesleyho33, v níž vznikl také Westminster Tournament Roll a snad i zápis výsledků. Pergamen 

lemují rostlinné pletence s bílými a červenými růžemi a granátovými jablky, které symbolizují Jindřicha VIII. a Kateřinu 

Aragonskou. Nahoře jsou tudorovské znaky: uprostřed korunovaná tudorovská růží a vpravo padací mříž (tzv. 

portcullis)34. Vlevo pak jsou pod sebou seřazeny fiktivní erby čtyř vyzyvatelů v čele s králem (iniciály odpovídají 

přezdívkám, které si zvolili). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
33 Sir Thomas Wriothesley (?-1534), dlouholetý tudorovský officer of arms (vrchní herold). 
34 Tento znak, původně Beaufortovský, přidal Jindřich VII., jehož matka z rodu Beaufortů pocházela. 

https://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ch_83_h_1_f001r
https://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_69_fs001r
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Be it knowen to all men that where are certaine. wes hant 

bene sent and directed unto the moost high noble and 

epellent princesse the Quene of England and of ffrannce 

from her right dere and Bestbelowed cousyn noble 

Renome Queen of the Realme named Cuer noble having 

knowlege of the good and gracious fortune of the byrthe 

of a yong prẏnce that it hath pleased god to send to her 

and to her make which is the moost Joye and comfort that 

mought be to her and to the moost renomed Royalme of 

England considering the vaillantenis and expert nobles 

which highly abonndeth in her moost derest cousyn the 

king of the same hath sent iiij. knyghts borne in the 

Roialme of Ceure noble whose names foloweth that is to 

sey. Ceure loyall. Vailliannt Desire. Bene voloyr. and 

Joyoeux panser. to accomplisshe certaine feats of Armes. 

which at the Instannce and desire of the said princesse 

hath goten and opteẏned of the king of sovraigne lord 

licence to furnysshe and accomplisshe thyse articles 

folowing 

Nechť je známo všem lidem, ať jsou kdekoli, že list byl 

poslán a adresován nejvznešenější a nejslovutnější 

princezně, anglické a francouzské královně od nejdražší 

a nejmilovanější sestřenice vznešené Renome35                         

z království zvaného Coeur noble majíc znalost dobrého 

a laskavého štěstí narození mladého prince, jehož se 

Bohu zlíbilo ji seslat a učinit pro ni to nejradostnější                    

a nepotěšitelnější, co pro ni může být, a do nejslav-

nějšího království anglického. Zvažujíc statečnost                     

a urozenost vysoce ztělesněnou jejím nejdražším bra-

trancem, jeho králem, vyslala 4 rytíře narozené                          

v království Coeur noble, jejichž jména následují: 

jmenovitě Coeur Loyal, Vaillant Desire, Bon Voloir                 

a Joyeux Penser, aby vykonali určité výkony se 

zbraněmi s těmi, kdož na výzvu přání řečené princezny 

dostali a získali od krále, suverénního pána, svolení, aby 

vyhověli a splnili tyto články, které následují. 

And forasmoche as after the order and honor of Armes It 

is not lefull for anẏ man to enterprise armes in soo high 

a presence without his stokke and name be of nobles 

descended In consideracion thise iiij knights be of soo 

ferre and strannge parties theẏ shall present theẏm self 

with theyr names portered in theyr shylds 

A stejně jako podle řádu a cti zbraní není pro žádného 

muže zákonné zúčastnit se turnaje v přítomnosti tak 

vysoce postavených, aniž by jeho rod a jméno pocházely 

z urozených. Vzhledem k tomu, že tito 4 rytíři pocházejí 

z tak dalekých a podivných končin, budou se 

prezentovat svými jmény vyobrazenými na svých 

štítech. 

Item thise iiij knights shall present thymself in the ffild 

at the palays of Richmond36 or elles where it shall pleas 

the kings grace at the tyme of Candelmas next or nygh 

theirupon in harneys for the tylte without tache or breket 

wolant piece on the hede Rondell on the garde. Reste of 

advantage fraude deceyt or any other malengyne 

Tedy: Tito 4 čtyři rytíři se představí na poli v Rich-

mondském paláci nebo jinde, kde se to bude líbit 

Králově milosti v době příštích Hromnic nebo těsně                

po nich, ve zbroji pro klání bez tache37 nebo brichette38, 

wolant39 kusu na hlavě, rondellu40 na kopí, bez výhod, 

podvodů, zákeřností nebo jakýchkoli jiných triků. 

Item to everẏ comer shalbe ronne syx cources. provided 

allwey if the comers be of soo grete number that theẏ can 

not resonablẏ be answered for one daẏ It shalbe lefull for 

the iiij. chalengers to enter. the felde the second. daye and 

soo to answer all the comers to the full number be served 

of suche as be noble of name or of armes and without 

reproche. 

Tedy: Každý příchozí vykoná šest nájezdů. Bude-li 

počet příchozích tak velký, že jim nelze vyhovět                    

v jednom dni, bude dovoleno, aby 4 vyzyvatelé vstoupili 

na pole i druhý den a tak vyhověli všem příchozím, 

dokud nebude obsloužen plný počet těch, kdo jsou 

urození jménem nebo erbem a bez ohlášení. 

                                                           
35 Jinde tež psáno Renowne, tj. Proslulost. 
36 Dnes již neexistující královská rezidence asi 14km severovýchodně od Westminsteru. Zde rodina dlela před a po narození prince. 
V polovině ledna se král s královnou přestěhovali za účelem oslav do Westminsteru a dítě ponechali v Richmondu v péči kojných. 
Zde také 22. února zemřelo. 
37 část zbroje kryjící zepředu hruď koně 
38 lamelová část zbroje kryjící boky, slabiny a stehna 
39 přídavný plát kryjící čelo přilby 
40 plechový kornout kryjící ruku držící kopí 
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Item all speres to be garnisshed and brought to the ffeld 

at the provision and charges of the chalengers of the 

which speres the answerers always to have the choyce 

Tedy: Všechna kopí mají být ozdobena a přinesena                

na pole z péče a na náklady vyzyvatelů, z kterýchžto 

kopí mají ti, kdož odpověděli na výzvu, vždy na výběr. 

Item if it happe any man as god defend to kyll his 

ffellowes horse by way of foule ronnyng he shalbe bound 

that soo doth to gyve the horse that he rydeth on to his 

ffelow or the pryse of the horse soo kylled at the 

discrecion of the Judges 

Tedy: Pokud se stane, že kdokoli, Bůh chraň, zabije 

koně svého druha chybou při nájezdu, bude povinen dát 

svému druhu koně, na němž jezdí, nebo cenu zabitého 

koně, podle uvážení soudců. 

 

Item who stryketh his ffelow beneth the waste or in the 

sadell with full course be way of foule ronnyng he shalbe 

disalowed for ij speres before broken 

Tedy: Kdo chybou při nájezdu zasáhne svého druha              

pod pás nebo do sedla plnou silou, bude penalizován 

odečtením 2 kopí před zlomením. 

Item who striketh his ffelow uncharged and 

disgarnysshed of his spare shalbe disallowed at the 

discretion of the Judges 

Tedy: Kdo zasáhne svého druha nerozjetého a nema-

jícího své kopí, bude vyloučen podle uvážení soudců. 

Item who breketh his spere about the charnell to be 

allowed ij speres well broken after the old custum of 

armes 

Tedy: Kdo zláme své kopí o charnell41, tomu budou 

přičtena 2 kopí dobře zlomená podle starého zvyku 

zbraní. 

Item who breketh his spere morme to morme to be 

alowed iij speres after the custume of armes 

Tedy: Kdo zláme své kopí morme to morme42, tomu 

budou mu přičtena 3 kopí podle zvyku zbraní. 

Item who breketh moost speres is worthe the pryse Tedy: Kdo zláme nejvíce kopí, dostane cenu. 

Item who striketh down horse and man is better worthe 

the pryse 

Tedy: Kdo srazí koně i muže, dostane vyšší cenu. 

Item who striketh his ffelow clene out of the sadell is 

best worthe the pryse 

Tedy: Kdo čistě vyhodí svého druha ze sedla, dostane 

nejvyšší cenu.  

Item if any gentilman chalenger or defender breke a staff 

on the tylt to be disallowed a staffe 

Tedy: Pokud některý džentlmen vyzyvatel nebo obránce 

zlomí dřevec o bariéru, nebude mu povolen nový 

dřevec. 

Item if it is the pleasure of the king our moost dradd 

soveraig lord the quenes grace and the ladies with the 

advice of the noble and discrete Judges to gyve prises 

after their deservynges unto bothe the parties 

Tedy: Je-li potěšením krále, našeho nejobávanějšího 

suverénního pána, milosti královny a dam spolu                         

s radami urozených a uvážlivých soudců, budou ceny 

uděleny podle svých zásluh oběma stranám. 

Item that every gentilman answerer doo subscribe his 

name to the articles 

Tedy: že každý džentlmen, který odpověděl na výzvu, 

připíše své jméno k článkům. 

Item it is the humble requst of thyse iiij gentilmen that if 

in theyr articles be comprised more or lasse then honnour 

or curtesie requirethe ever to submẏtte thaym to the 

quene and the ladies and they alweys to adde and 

mẏnysshe at theyr noble pleasures 

Tedy: Je skromným požadavkem těchto 4 džentlmenů, 

že pokud by tyto články obsahovaly více nebo méně, 

než vyžaduje čest či zdvořilost, aby byly vždy 

předloženy královně a dámám, které mají právo přidávat 

a ubírat dle své šlechetné libosti. 

                                                           
41 pant či závlačka, jímž je kolčí přilba uchycena k přednímu kyrysu - viz. Ash. MS. 856, str. 377: „The basenet ... locked or charnelled 

also to ye brest and behynd with two forlocks.” 
42 hrot kopí ve tvaru korunky zlomený o týž hrot soupeře  
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At westminster the xijth day of february the ij. yere of 

our souveraigne lord king henry the eight 

HENRY T. 

Ve Westminsteru 12. dne měsíce února 2. roku vlády 

našeho suverénního pána a krále Jindřicha osmého. 

The first daye The ij daye 

Richard de Grey 

Thomas cheyny  

Willm par 

Robt morton 

Richard blůnt 

Thomas tyrell 

s Rowland  

spoffer Wilougby 

lord marquis43 

s thomas boleyn 

Thomas howard 

Henry Stafford Earll of whyshyre 

John grey  

henry guildford  

Charles brandon 

Edmund howard  

lenard Grey 

R. Tempest  

Thomas lucy 

John melton 

Gryffyth Don 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Thomas Grey, 2. markýz z Dorsetu 
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· Výzbroj · 

Všechna vyobrazení v této kapitole pocházejí z webu Royal Armouries Collections, Leeds. 

Účelem renesančního klání bylo především lámat lehká, dutá a relativně křehká kopí zvaná great spear, bordon 

nebo bourdonsse. Skvělou ukázkou jsou kopí náležející pravděpodobně samotnému Jindřichu VIII: 1) Tenké kopí 

pravděpodobně nošené jen do slavnostního průvodu, délka 380 cm; 2) Rýhované turnajové kopí vyrobené                     

z měkkého dřeva, pravděpodobně jedle, malované vzory v červené a černé barvě se stopami zlacené výzdoby, délka 

422 cm, hmotnost 4,7 kg; 3) Těžké turnajové kopí přisuzované Charlesi Brandonovi vyrobené z jednoho kusu 

borovice podélně rozřezáného na tři díly a opětovně slepeného a opracovaného, délka 436 cm, hmotnost 8,87 kg; 

4) morme – hrot turnajového kopí ve tvaru korunky; 5) kolčí zbroj rakouské provenience z přelomu 15./16. století 

s dobře viditelným charnell – pantem, jímž je přilba uchycena k přednímu kyrysu. Spodní díl je perforovaný                 

za účelem zachytit korunku a tím dopomoci zlomení kopí (viz pravidla turnaje uvedená v následující kapitole). 

Poznamenávám, že cílová procha nebyla kryta štítem, který se při renesančním klání již nepoužíval. Zásah                    

do charnellu tedy platil za „trefu do černého“. Nebylo snadné ho trefit, ale úspěšný zásah vedl s mnohem vyšší 

jistotou ke zlomení kopí a k vyššímu bodovému hodnocení. Zbroji chybí chránič levého podpaží. 6) Turnajová zbroj, 

kterou měl při klání Jindřich VIII. na sobě, se nedochovala, je však možné, že kůň nesl skvostnou zbroj44, kterou králi 

předchozího roku daroval císař Maxmilián I., nebo alespoň šafron a krční pláty. 

 

 

 

                                                           
44 Zhotovenou Martinem van Royne a zdobenou Paulem van Vrelant. The Royal Armouries, Leeds. 

https://collections.royalarmouries.org/#/objects


 
26 

 

· Výsledková listina · 

Ve sbírce tudorovských listin Ashmole MS 1116 (fol. 109-110b, Bodleian Library, Oxford) se nachází dokument 

s výsledky všech účastníků westminsterského turnaje. Kopie obsahuje též rukopis Harley MS. 6079 (f37v-39r, 

Brittish Library).  Obdobné listiny se dochovaly též z řady jiných turnajů – např. z turnaje v Greenwichi pořádeného 

Jindřichem 19.-20. května 1516 u příležitosti návštěvy skotské královny (Harley MS. 69,  f16b, British Library, 

Londýn), ze setkání s francouzským králem Františkem I. na Polích Zlatohlavu mezi 7. a 24. červnem roku 1520                

(MS 136/1 Antiquaries Roll, Burlington House) nebo ze čtyřdenního turnaje, které od 18. listopadu 1501 pořádal  

ve Westminsteru jindřichův otec (College of Arms MS M. 3, College of Arms). 

Dokud se pro klání používala běžná tvrdá bojová kopí, nebylo nějakého bodovacího systému zapotřebí. Vítězem byl 

ten, kdo zůstal v sedle, případně ten, kdo neupustil kopí. Při použití lehčích turnajových kopí nabývalo klání více 

charakteru sportu. Nebylo nutné soupeře srazit z koně, ale prokázat co nejlepší techniku vedení koně a kopí a docílit 

perfektního zásahu. Lehké kopí opatřené korunkou namísto hrotu se snáze zlomilo a tím se snižovala nebezpečnost 

klání, protože jezdec osvědčil své kvality a zasažený obvykle zůstal v sedle a nemusel riskovat pád z koně a zranění. 

K bezpečnosti velmi přispívala bariéra (tilt, tylte) zaváděná v Anglii na konci 15. století patrně pod italským vlivem. 

Jejím účelem bylo zabránit srážkám koní a poraněním jezdcových kolen. Zprvu to byl jen provaz doplněný pruhem 

látky, ale na stálých kolbištích byly zbudovány solidní bariéry z fošen. 

Pravidla klání a počítání skóre vycházejí z pravidel sestavených v roce 1466 Johnem Tiptoftem, hrabětem 

z Worcesteru – viz např. Harley MS. 2413, Heralds´s College M.6, Ashmole MS. 763 aj. Skórovací tabulky z různých 

pozdně středověkých a renesančních turnajů se dochovaly poměrně hojně, nicméně zápis v nich není jednotný                    

a mnohdy není zcela jasné, jak je číst. Výsledky turnaje ve Westminsteru byly naštěstí zapsány způsobem, jehož klíč 

lze nalézt v rukopise Ashmole MS. 763. Půlčára znamená zásah (attaint), celá čára zlomené kopí (a staff broken). 

Na horní lince jsou půlčárou zaznamenány zásahy do hlavy (attaint on the hed), celou čárou pak kopí zlomená při 

zásahu do hlavy (a staffe broken on the hed), na prostřední lince zásahy do těla a dolní linka slouží k zápisům chyb45, 

které se na konci odečtou od celkového výsledku. Za zlomení kopí o charnell se na prostřední linku zapsaly 2 plné 

čáry, za zasažení soupeře pod pás nebo do sedla se na dolní linku připsaly 2 plné čáry a za upuštění kopí (dismiss 

for a staff ill broken) půlčára. Za prostý zásah se počítalo i kopí zlomené méně než stopu od hrotu. Mimo tabulku 

se zaznamenávaly jednotlivé nájezdy, jichž bývalo dle předem zveřejněnéch pravidel 2 až 8. Na závěr se dle přání 

dam přidávalo několik nájezdů, při nichž se obvykle utkali ti, kteří toho dne dosáhli z obou týmů nejlepších výkonů 

nebo jinak oslnili publikum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle Tiptofta se body počítají následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Jiný způsob používal jen celé čáry, přičemž v horním řádku byly zásahy, v prostředním zlomená kopí a v dolním chyby. 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcollections.royalarmouries.org%2Fmedia%2Femumedia%2F390%2F002%2FA14_274.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcollections.royalarmouries.org%2Farchive%2Frac-archive-391640.html&tbnid=wkZXAOhfJNtYwM&vet=12ahUKEwiqorXd5Zb6AhW5hM4BHUFdAJMQMygAegQIARAh..i&docid=-39sgVWycUyyAM&w=884&h=1193&q=Ashmole%201116%20jousting%20cheques&ved=2ahUKEwiqorXd5Zb6AhW5hM4BHUFdAJMQMygAegQIARAh
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Za vlády Jindřicha VIII. vždy vítězil král. To bylo dáno jednak tím, že byl výtečným sportovcem (jezdec, veslař, 

tenista), ale částečně tomu napomáhal také zvyk, že královna měla právo ukončit turnaj, což jistě ráda učinila právě 

tehdy, když král vedl. Benátský vyslenec ve Francii Sebastiano Guistiniano46 píše 17. února 1531, že „Když se král 

účastní klání, je zvykem, že madam Královna řídí jako soudce, kolik nájezdů smí král vykonat, takže když uzná                      

za vhodné, projeví přání, aby král již více neklál.“ 

Zásahy vyhodnocovali a zapisovali soudci, jímž velel vrchní herold mající po dobu konání turnaje titul Roy mon Joy 

(ve Francii) nebo kyng of armes Garter (v Anglii). 

 
Z tabulek plyne, že první den bylo provedeno 50 nájezdů a zlámáno 23 kopí, druhý den 82 a zlámáno 48 kopí, pouze 
čtyřem účastníkům se povedlo zlomit kopí o soupeřovu přilbu, zato šesti účastníkům se povedl jen jeden úspěšný 
zásah a dva účastníci byli penalizováni za chybu (John Grey a Richard Tempest). 
 
Král alias Coeur Loyal si turnaj bohatě užil. Za oba dny se mu povedlo v 68 nájezdech zasáhnout soupeře 3x do hlavy 
a 35x do těla, přičemž zlomit kopí se mu zdařilo 19x. První den získal 7⅔ bodů, druhý den 12⅓. Z obránců, z nichž 
jen tři měli možnost vyjet v 8 nájezdech, si vedli nejlépe: Edmund Howard (6 nájezdů, 4 body, při všech zásazích 
zlámal kopí), John Grey (6 nájezdů, 4 body, zlomení kopí o přilbu, avšak penalizace -1bod za neudržení kopí)                   
a Richard Blunt (6 nájezdů, 3 body, při všech zásazích zlámal kopí). 
 

 

 

                                                           
46 Cat. Of Lett. And Pap. Hen. VIIII, iii 807 
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Joustes holden at westminster the xiilth daie of 

ffebruarie by the Kinges grace called Cueur Loyal the 

Lord William of Devon Bon voulloir Sir Thomas 

Knevit Valiant desire and Edward Nevell Joyeulx 

Penser with the articles and courses of the said Iustes 

etc. 

Klání, které ve Westminsteru 12. dne měsíce února 

pořádali jeho Královská milost alias Coeur Loyal, 

Lord William of Devon alias Vaillant Desire, Sir 

Thomas Knyvet alias Bon Voloir a Edward Neville 

alias Joyeux Penser podle článků a úpravidel 

řečeného klání atd. 

The Noble Lady Renowne considering the good and 

gracious fortune that it hath pleased god to send unto 

her dere and bestbeloved cousins the king and quene 

of England and of ffrannce that is to saie the birth of 

a yong prince hath sent iiij knightes borne in her 

realme of Cueu noble That is to say Cueur Loyall. bon 

Voloir. valiant Desire and ioyous Penser to furnishe 

and accomplishe certain articles as followethe 

Vznešená paní Renowne s ohledem na dobré a laska-

vé štěstí, které se Bohu zlíbilo seslat na jejího drahého 

a nejmilovanějšího bratrance a sestřenici, krále                

a královnu Anglie a Francie, jímž je méněno narození 

mladého prince, poslala 4 rytíře narozené v jejím 

království Cueur noble, jmenovitě: Cueur Loyal, Bon 

Voloir, Vaillant Desire a Joyeux Penser, aby vyhověli 

a splnili určité články, jak následují. 

And for as muche as after order and honor of Arms It 

is not lawfull for any man to enterprise Arms in so 

highe a presence withowt his stock and name be of 

noble descended In consideracion whereof theis iiij 

knightes be of ferre and strange parties and yf so feur 

they shall present them selfes with their names and 

armes portratured in their sheildes 

A stejně jako podle řádu a cti zbraní není pro žádného 

muže zákonné zúčastnit se turnaje v přítomnosti tak 

vysoce postavených, aniž by jeho rod a jméno 

pocházely z urozených. Vzhledem k tomu, že tito            

4 rytíři pocházejí z dalekých a podivných končin, 

budou se prezentovat svými jmény a erby vyobra-

zenými na svých štítech. 

Item theis iiij knightes shall present them selfes in the 

field at the pallais of Richmond or ells where it shall 

please the kinges grace at the tyme of Candellmas 

next or nighe thereuppon in harnoys for the tilt 

without tache or breket volant pece on the hed 

Rondell in the gard Rest of advantaige fraud desiet or 

any other malengyn 

Tedy: Tito 4 čtyři rytíři se představí na poli v Rich-

mondském paláci nebo jinde, kde se to bude líbit 

Králově milosti v době příštích Hromnic nebo těsně 

po nich, ve zbroji pro klání bez tache nebo brichette, 

wolant kusu na hlavě, rondellu na kopí, bez výhod, 

podvodů, zákeřností nebo jakýchkoli jiných triků. 

Item to everie commer shall be runne six cources 

provided alwaie yf the commers be of so great 

nombre that they cannot reasonably be aunswered 

for one daie it shall be lawfull for the iiij chalengers 

to enter the feild the second daie and so to aunswere 

all the commers to the full nombre be served of suche 

as be noble of name or of Arms and without reproche. 

Tedy: Každý příchozí vykoná šest nájezdů. Bude-li 

počet příchozích tak velký, že jim nelze vyhovět                   

v jednom dni, bude dovoleno, aby 4 vyzyvatelé 

vstoupili na pole i druhý den a tak vyhověli všem 

příchozím, dokud nebude obsloužen plný počet těch, 

kteří jsou urození jménem nebo erbem a bez ohlášení. 

Item all speres to be garnished and brought to the feild 

at the provision and charges of the chalengers of the 

which speres the aunswerers must have the choise 

Tedy: Všechna kopí mají být ozdobena a přinesena  

na pole z péče a na náklady vyzyvatelů, z kterýchžto 

kopí si musí ti, kdož odpověděli na výzvu, vybrat. 

Item yf it happen to any man as god defend to kill his 

fellowes horse by waie of foule running he shalbe 

bound that so dothe to give the horsse that he rideth 

on to his fellow or the price of the horse so killed at 

the discrecion of the iudges 

Tedy: Pokud se stane, že kdokoli, Bůh chraň, zabije 

koně svého druha chybou při nájezdu, bude povinen 

dát svému druhu koně, na němž jezdí, nebo cenu 

zabitého koně, podle uvážení soudců. 

 

Item to observe the manner how the prizes shalbe 

given and for what consideracions the speres broken 

shalbe allowed or disallowed as is aforesaid 

Tedy: Způsob, jakým budou udělovány ceny a co 

bude považováno za povoleně či nepovoleně zlomená 

kopí, je k vidění výše. 
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Item if it is the pleasure of the king our most dread 

Soveraigne Lord the Queenes grace and the Ladies 

with the advice of the noble and discreet iudges to 

give prizes after their deserving unto bothe the parties 

Tedy: Je-li potěšením krále, našeho nejobávanějšího 

suverénního pána, milosti královny a dam spolu                  

s radami urozených a uvážlivých soudců, budou ceny 

uděleny podle zásluh oběma stranám. 

Item that everie gentilman aunswerer do subscrib his 

name to theis articles 

Tedy: že každý džentlmen, který odpověděl na výzvu, 

připíše své jméno k článkům. 

Item it is the humble requst of theis iiij gentilmen that 

yf in their articles be comprized more or less then 

honour or courtesie requirethe ever to submit them 

selfes to the queene and the Ladies and they alwaies 

to add and diminishe at their noble pleasures 

Tedy: Je skromným požadavkem těchto 4 džentl-

menů, že pokud by tyto články obsahovaly více nebo 

méně, než vyžaduje čest či zdvořilost, aby byly vždy 

předloženy královně a dámám, které mají právo 

přidávat a ubírat dle své šlechetné libosti. 

Joustes holden at westminster the xiilth daie of 

ffebruarie in the second yeare of the raigne of king 

Henrie ye viijth by Cueur Loyal Bon voulloir Valiant 

desire and Joyeulx Penser 

 

Klání, které ve Westminsteru 12. dne měsíce února  

ve druhém roce vlády krále Jindřicha VIII. pořádali 

Coeur Loyal, Vaillant Desire, Bon Voloir a Joyeux 

Penser. 

 

Wensdaie the first daie 

 

 

Challengers (Vyzyvatelé)47 

 

Úterý, první den 

 

 

Deffenders (Obránci) 

 

Coeur Loyal 

 

 

Coeur Loyal 

 

 

Coeur Loyal 

 

 

Coeur Loyal 

 

 

Bon Voloir 

 

 

Joyeux Penser 

 

 

Vaillant Desire 

 

Bon Voloir,  

Vaillant Desire48 

Richard Grey 

 

 

William Parr 

 

 

Robert Morton 

 

 

Richard Blunt 

 

 

Thomas Cheyney 

 

 

Thomas Tyrell 

 

 

Sir Rowland 

 

 

Christopher Willougby 

                                                           
47 Následující odstavec je přepisem skórovacích tabulek v originále uvedených ve dvou sloupcích. Každý řádek představuje jedno 
kolo turnaje, kdy se každá dvojice utkala obvykle v šesti nájezdech.  
48 V posledním kole bylo 8 nájezdů, z nichž 3 vedl proti Willougbymu Bon Voloir (2 zásahy) a 5 Vaillant Desire (1 zásah). 
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ffor this daie for the party within Joyeulx Penser and 

Bon voulloir iousted well and Cueur Loyal iousted 

better the right high mightie and excellent princesse 

the noble Queene of England and ffrance by the 

advice of her Ladies gentellweomen a iudges hath 

awarded the prize for the partie within to valiant 

Desire Sir Thomas Knevit for the first daie and for 

aunswerer as the best iouster that daie to Richard 

Blount. 

 

V tento den se kláli dobře Joyeux Penser a Bon 

Voloir, Coeur Loyal se klál lépe a mocná a vznešená 

princezna, šlechetná královna Anglie a Francie,               

na radu dam a soudců udělila plným právem cenu             

za první den Siru Thomasi Knevitovi alias Vaillant 

Desire a na straně odpovědníků Richardu Bluntovi       

za nejlepší výkon. 

Thursdaie the second daie 

 

 

Challengers (Vyzyvatelé) 

Středa, druhý den 

 

 

Deffenders (Obránci) 

Coeur Loyal 

 

 

Coeur Loyal 

 

 

Vaillant Desire 

 

Bon Voloir 

Joyeux Penser 

 

Joyeux Penser 

Bon Voloir 

 

 

Vaillant Desire 

 

 

Bon Voloir 

 

 

Joyeux Penser 

 

 

Vaillant Desire 

 

 

Bon Voloir 

 

 

Joyeux Penser 

 

 

Coeur Loyal 

 

 

Coeur Loyal 

 

Lord Howard 

 

 

Charles Brandon 

 

 

Lord marquis 

 

 

Henry Guildford 

 

 

hrabě z Wiltshire 

 

 

Thomas Boleyn 

 

 

Thomas Lucy 

 

 

Lord Leonard 

 

 

Lord John (Grey) 

 

 

John Melton 

 

 

Griffith Don 

 

 

Edmund Howard 

 

 

Richard Tempest 
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for the kinge´s ladies sake49 

 

na přání královských dam 

 

Coeur Loyal 

 

 

Coeur Loyal 

 

Lord Howard 

 

 

Charles Brandon 

 

And for this daie for the partie within Joyeulx Penser 

and Valiant desire did well and bon Voulloir did 

better but above all Cueur Loyal did passe wherefore 

the right highe righte mightie and excellent Princesse 

etc. did award the Prize to Cueur Loyal and for the 

deffenders to Edmond Haward. 

A v tento den si Joyeux Penser a Vaillant Desire vedli 

dobře a Bon Voloir ještě lépe, ale všechny je předčil 

Coeur Loyal a proto mu, a za obránce Edmondu 

Howardovi, plným právem mocná a vznešená 

princezna atd. udělila cenu. 

And it is to be noted it every prize was worthe ijc 

crownes geven by the Queene. 

A budiž poznamenáno, že každá cena měla cenu 200 

korun50 darovaných královnou. 
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49 dodatečná kola o dvou nájezdech 
50 1 koruna (crown) měla hodnotu čtvrt libry. 200 crownes tedy odpovídá 50 librám, v dnešních cenách přibližně 90.000 Kč. 


