
PoPrava českých Pánů 
 

Vážení přátelé dávné i nedávné historie. Opět se blíží kulaté výročí jednoho 
z nejtragičtějších okamžiků naší historie. Akt, který nikdy předtím, ani nikdy potom neměl 
v dějinách obdoby.  

Citace z wikipedie: „Staroměstská exekuce (známá také jako „poprava 27 českých pánů“) ze 
dne 21. června 1621 byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří 
pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském náměstí v Praze. Představovala nebývale 
krutou tečku za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 
8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy. 

Exekuce byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, 
že Habsburkové se nenechají zastrašit stavovským povstáním a žádná protestantská vzpoura 
nemůže ohrozit jejich autoritu. Tento akt ve svém důsledku upevnil vládu Habsburků na českém 
trůně a odradil potenciální opozici od jakékoli formy odboje.“ 

Ve skutečnosti se jednalo o opravdovou genocidu na českém národě. O totální 
politickou a následně ekonomicko-společenskou likvidaci českého státu s cílem vytvořit 
v české kotlině poslušnou nevzdělanou masu lidí, kteří budou poslušni vrchnosti                                         
a habsburskému domu. Nepřipomíná vám to něco?  

Celé habsburské řádění na českém trůnu mělo pro náš stát katastrofální důsledky. V roce 
1627 bylo vydáno Obnovené zřízení zemské (ústava a v roce 1628 platná pro Moravu), které 
mj. stanovovalo: 

1. Němčina zrovnoprávněna češtině 
2. Habsburkové mají dědičný nárok na český trůn 
3. Jediné povolené náboženství je katolické 

Kdo se nepřizpůsobil, byl nucen odejít a zanechat veškerý majetek. Místo něj přišla „nová 
šlechta“ z Německa, Rakouska, Itálie, Francie, tato šlechta se sice etablovala postupně do 
českého prostředí, ale nikdy, a bylo to vidět v krizi v letech 1938 – 1939, nepřijala ideu českého 
národa, státu, vždy zůstala na straně Habsburků a české prostředí jí zůstalo cizí. 

Proto sleduji s pobouřením, ale i pobavením, jak se potomci těchto rodů, kteří se houfně 
hlásili k německé národnosti, hlásí v těchto letech houfně o majetek. A ještě k připomenutí. 
Který pak místodržící prováděl nejvíce tyto majetkové přesuny? Kdopak se snažil o totální 
likvidaci státu? Kdo prosazoval popravu ne 27, ale 60 českých pánů?  

Pan kníže Karel I. z Lichtenštejna, zástupce tohoto rodu, který byl v Čechách bohatší než 
sám král, a jejichž potomci  se dnes domáhají o astronomický majetek v ČR odhadem ve výši 
80 mld. Dnes Lichtenštejnové tvrdí, jak zlí Češi okradli hodné Lichtenštejny o majetek, přitom 
česky nikdy neuměli a neumí dodnes. Zajímavé.  



Jaký byl výsledek Habsburského panování v Čechách a po exekuci na Staroměstském 
náměstí? 

1. Český stát byl zlikvidován na 300 let a obnovil se až 28. 10. 1918 jako Československá 
republika. Tak dlouho trvalo, než se podařilo stát znovu obnovit! Do té doby se Habsburci 
s námi nebavili a používali Čechy a Moravu jako zdroj levné materiální a lidské síly. 

2. Materiální ztráty hovoří za vše – 150.000 statků v roce 1618 a zůstatek 50.000 statků v roce 
1648. Hospodářsky se vzpamatováváme 200 let. 

3. Lidské ztráty – v roce 1618 žilo na území Českého království odhadem 2,2 miliónu lidí, 
v roce 1648 asi jen 800 tisíc, kolik z toho bylo Čechů a kolik Němců nelze odhadnout? Není 
toto genocida? Populačně se Češi vzpamatovávali více než 100 let. Až v roce 1753 byl počet 
obyvatel v Čechách a na Moravě kolem 2,1 miliónu.  

4. Územní ztráty – vždy, když něco Habsburkové ztratili, bylo na úkor Českého státu – 
jmenujme 2 x historické země Lužice a Slezsko (včetně Kladska). 
 

 Jaký je největší zázrak v našich dějinách? Že to to český národ ustál a obnovil samostatnost. 
 

 Jaké je poučení? 
 

o Být silný, sebevědomý, ale po 300 letech nesamostatnosti máme se sebevědomím stále 
problémy. 

o Spoléhat jen sami na sebe, ne spojence, kteří nás vždy zradili. 
o Nevydávat majetek „české“ šlechtě, která nikdy nebyla českou. 
o Neomlouvat se Sudetským Němcům, jen tak mimochodem, zástupci jedné naší politické 

strany se pravidelně zúčastňují sudetoněmeckých dní a jeden bývalý ministr vlády ČR 
převezme hlavní Sudetoněmeckou cenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pro přehled posílám jména popravených ze dne 21. 6. 1621 – poprava politické reprezentace 
Českého království: 

Páni: 

1. Jáchym Ondřej Šlik z Holíče 
2. Václav Budovec z Budova 
3. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 

Rytíři 

1. Kašpar Kaplíř ze Sulevic 
2. Prokop Dvořecký z Olbramovic 
3. Fridrich z Bílé 
4. Jindřich Otta z Losu 
5. Diviš Černín z Chudenic 
6. Vilém Konecchlumský z Konecchlumí 
7. Bohuslav z Michalovic 

Měšťané: 

1. Valentin Kochan z Prachové 
2. Tobiáš Štefek z Koloděj 
3. Ján Jesenský 
4. Kryštof Kober z Koberšperku 
5. Jan Šultys z Felsdorfu 
6. Maxmilián Hošťálek z Javořice 
7. Leander Rüppel z Ruppachu 
8. Jiří Hauenšild z Fürstenfeldu 
9. Jan Kutnauer ze Sonnenštejna 
10. Simeon Sušický ze Sonnenštejna 
11. Nathanael Vodňanský z Uračova 
12. Václav Maštěrovský z Jizbice 
13. Jindřich Kozel z Peclinovce 
14. Ondřej Kocour z Votína 
15. Jiří Řečický 
16. Michal Witmann 
17. Simeon Vokáč z Chyš 
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