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1.
Úvod:
Události léta páně 1527 ve stručném nástinu.
Předvečer boje s Turky.
Ferdinand I. Habsburský byl 16. prosince 1526 zvolen na sněmu v Prešpurku uherským králem. Stalo se tak za podpory královny vdovy (po Ludvíku Jagellonském) Marie, sestry Ferdinanda a podpory uherských magnátů a šlechticů. Faktickou vládu v zemi měl ale tou dobou v rukou sedmihradský vévoda Jan Zápolský (János Zapolya). Ten se také stal trnem v oku Ferdinandovi. Stal se překážkou v jeho expanzivních záměrech. Ferdinand chtěl jednoduše získat Uhry, jako zbývající část jagellonského dědictví. Jeho snaha nesla zpočátku ovoce. V prvních týdnech léta roku 1527 bylo jeho uherské tažení nad míru úspěšné. Získal řetěz klíčových pevností mezi Prešpurkem a Budínem a posléze i samotný Budín. Vrchní velitel Ferdinandových vojsk, Mikuláš Salm (nástupce v této funkci po Kazimíru Braniborském) porazil 27. září u Tokaje hlavní sbor Zápolského. Na habsburskou stranu se rázem přikláněla uherská šlechta a Zápolský ztrácel jak faktické, tak i politické pozice. Ale tokajským vítězstvím jakoby Ferdinand vyčerpal svůj expanzivní potenciál. Ofenzíva se zastavila. Dílo nebylo dokonáno. Zápolského neporažení vrhalo stín na Ferdinandovu korunovaci uherským králem 3. listopadu. Zápolský tak i nadále zůstal protivníkem, kterého nebylo radno podcenit. Zvláště, když v něm protihabsburská koalice Benátčanů, francouzského krále a bavorských knížat viděla důležitý článek svých záměrů. Bylo nasnadě, že jej budou chtít podpořit. Důvodem Ferdinandovi neschopnosti dovést válku k totálnímu vítězství byl zřejmě nedostatek financí na další vedení války. Protihabsburské koalici se hodila otevřená fronta v Uhrách, protože nedávala Ferdinandovi možnost podpořit svého bratra Karla V., který se tou dobou dostal do bojů s francouzským maršálem Lautrecem v Itálii. Situace v Itálii se nevyvíjela pro Karla příznivě. Začal převládat názor, že se Ferdinand I. musí vzdát svých ambicí v Uhrách a podpořit bratra v Itálii. Ferdinand ale nehodlal ustoupit. Pro vídeňský dvůr měla idea velkého soustátí větší význam, než společné habsburské zájmy. Role toho, kdo úpěnlivě žádá o pomoc se ale měla už příští rok otočit. Souvisí to s uherskou (resp. tureckou) otázkou, která zůstávala stále otevřená.  Stavy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se k expanzivní politice v Uhrách stavěly negativně. Stavovská opozice dostala příležitost vyjádřit svoji nespokojenost s Ferdinandovou politikou na sněmu, svolaném do Prahy na 19. listopad 1527. Ferdinand zde chtěl vyřešit svoji finanční krizi a formuloval proto 2 artikuly (resp. tři, ale pouze první dvě měly vztah k financím): 
…za krále Vladislava a potom také za krále  Ludvíka, obojích chvalitebné a slavné paměti, na pivo daně byla uložená, a zvláště Praze, tak že od jednoho každého sudu piva jeden groš bílaj dáván jest byl, tehdy bychom my snad také týmž zpuosobem takovou dani na jeden každaj sud piva jeden groš bílaj uložiti a ustanoviti mohli. Sněmy české I, Praha 1877, s. 256. 
Druhý bod žádal cla z vývozu zemědělských produktů za hranice země. 
Ještě než však mohli Ferdinandovi zástupci jeho požadavky předložit na sněmovním shromáždění, doporučil jim však: A protož přísně vám poroučeti ráčíme, abyšte vy spolu s zřízenou radou naší komorní často jmenované koruny české na takové věci poseděli a ji pilně spolu i s radou jich uvážili, zdali by ti jmenovaní tři artikulové předsevzetí našeho tak tím zpuosobem na stavy vznešeni býti měli čili neměli… Sněmy české I, Praha 1877, s. 257.

Královi komisaři se nakonec neodvážili předložit sněmovnímu shromáždění panovníkovy požadavky. Sněm se rozešel bez podstatnějších závěrů. Ferdinandovu nepříjemnou situaci ještě zhoršil fakt, že Zápolský se odhodlal k přímému vyjednávání s Turky. 

2.
Jistou vědomost máme, kterak císař turecký s poddanými svými pilně a znamenitě se strojí a před sebou má, aby do království uherského a jiných zemí našich s znamenitým vojskem vtrhl, je opanoval a kteréžby najvíce mohl škody vohněm a zajetím učinil. Sněmy české I, Praha 1877, s. 295.
HABSBURSKÝ POSTOJ vůči islámu byl zřetelně nepřátelský. Turek byl jasným nepřítelem, protože cokoliv Turek činí, činí s jediným záměrem, a tím je vykořenění Kristovy víry. Tomáš Rataj, České země ve stínu půlměsíce, Praha 2002, s. 219. U Ferdinanda však křesťanská zásadovost hraničila s katolickým fanatismem, který mu nedovoloval pohlížet na politickou situaci reálně a akceptovat turecký politický a ekonomický potenciál. Vojenský potenciál Turků bral však Ferdinand plně na vědomí. Snad proto se rozhodl vyslat do Konstantinopole diplomatickou misi za účelem sjednání smíru s Tureckem. Jeho požadavky však byly slepě naivní. Žádal, aby Turci vyklidili celou řadu opevněných míst v Uhersku. Jednání, jak se dalo očekávat, skončilo diplomatickým fiaskem. Sultán Soliman II. nebyl v pozici, kdy by se musel vzdávat jakýchkoliv pozic. Naopak, turecká ofenzíva byla na spadnutí. Její předzvěstí byly útoky ve Slovinsku, proti kterým Ferdinand nic nepodniknul. Důvěra v něj postupně klesala, zatímco Zápolského kredit stoupal. Na konci roku 1528 se Jan Zápolský vrátil do země. Ferdinand musel hledat spojence. Obrátil se proto na bratra, kterému příznivý obrat ve válce v Itálii umožňoval vyjít Ferdinandovi vstříc. Karel V. však neprojevil ochotu intervenovat v Uhrách. 


**1529**
-únor-
Ferdinand se obrátil na říšské stavy. Učinil tak  na sněmu ve Špýru v únoru 1529. Sněm se usnesl shromáždit říšskou pomoc ve výši 12 000 pěšáků a 4 000 jezdců. Říšská pomoc se scházela pomalu a nakonec se zúžila na 7 000 pěšáků a 1 600 jezdců pod velením falckraběte Fridricha. Josef Janáček, České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547, kniha I., díl II., 
Praha 1984, s. 69.

Dokud nebyl Turek za „humny“, nebraly stavy vzdálených zemí panovníkovy výzvy příliš vážně. V Čechách se šířil názor, že turecký útok vyprovokoval sám Ferdinand I., který nebyl ochotný dohodnout se se Zápolským. Ferdinand znovu přehodnotil berní povinnosti svých poddaných v Čechách a na Moravě, stanovené už o rok dříve. Česká daň, rozvržená na dva roky se mu zdála nepřiměřeně nízká a proto vyslal k českým stavům své posly (Adama z Hradce a Václava Hofkirchera), aby působily na vlivné osobnosti a urychlili tak (bez ohledu na sněmovní usnesení) vybírání dohodnuté daně. Takovéto jednání však české stavy jedině pobouřilo a jednání pána z Hradce a Václava Hofkirchera skončilo neúspěchem.

-březen-
Největší podporu vyjádřila Morava a Dolní Rakousy. 
Morava reagovala na vzniklou situaci na sněmu brněnském zahájeném 3. března 1529. Morava byla rozdělena na čtyři kraje, aby sbírání, najímání a přehlížení (zvykem byly vojenské přehlídky, tzv. mustrunky) vojska bylo co nejrychlejší. Šlo o kraj jičínský, olomoucký, brněnský a hradišťský. Hájení zemských hranic se mělo zajistit vždy dvěma kraji. Každý pátý muž  byl  vypraven do pole.  Kdo by nepřišel, měl být vsazen na dva týdny sklepa a potom souzen před stavy. Moravané sebrali asi  20 000  pěšáků a 1 600 jezdců. F. Kameníček, Zemské sněmy a sjezdy moravské, Brno 1902, s. 222-225. 

-květen-
V květnu  se vydal osobně Soliman II. z Konstantinopole do Uher. Jeho vojsko čítalo podle některých odhadů 300 000 hlav. Bartoloměj Paprocký z Hlohol, O válce turecké a jiné příběhy, Praha 1982, s. 84. Do bojových akcí přešel rovněž Jan Zápolský a jeho stoupenci. Mohutná armáda, hrnoucí se k uherským hranicím vzbuzovala oprávněné obavy.

- červen-
V červnu jednal Ferdinand o pomoci na sněmech ve Vídni, Linci a Štýrském Hradci. Během několika měsíců bylo nutno shromáždit všechny dostupné peníze z daní, půjček a rezerv, naverbovat, vystrojit a vyzbrojit asi 18 000 vojáků a zabezpečit zásobování a technické potřeby armády. Josef Janáček, České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547, kniha I., díl II., 
Praha 1984, s. 68.
 Čeští stavové ale zůstali ke královým potřebám hluší. Ferdinandova finanční tíseň se stupňovala a proto znovu požadoval od stavů svých zemí zvýšení daní. K Čechám tou dobou začaly směřovat hlasy kritiky od stavů jiných zemí monarchie, protože jejich daňové zatížení (vzhledem k ekonomické síle Českého království) bylo poměrně malé. Král se proto rozhodl vyřešit problematickou otázku příspěvku českých zemí na tureckou válku na novém sněmu, kterého se hodlal sám zúčastnit.

-červenec-
Sněm byl svolán na 8. červenec 1529 do Českých Budějovic mj. těmito slovy Ferdinanda I.: …z několika stran nám oznámeno, že týž císař turecký vytrhl jest již z Konstantinopole, k tomu se maje, aby vojensky a s mocí  svou silně táhl na království uherské i na jiné země naše, a pokudž by mohl, aby křesťany a poddané naše hubil … I majíce my péči o Vás všeckny poddané naše  pro obranu všeho křesťanstva a pro opatření našich poddaných i také toho našeho království českého, pokládáme sněm obecní na den svatého Kyliána nejprv příštího do Českých Budějovic, poroučející Vám všem stavuom toho království, abyšte se na týž sněm konečně do téhož města na ten den jmenovaný sjeli. Sněmy české I, Praha 1877, s. 299. 
Král na sněmu vyzval stavy, aby do 24. srpna odvedli celou daň, a aby povolali na čtyři měsíce zemskou hotovost. Čeští stavové svolili odvést celou daň v roce 1529, ale vyhradili si termín do 16. října. Odmítli však požadavek   na  svolání zemské hotovosti s tím, že podle zemských zákonů 
nesmí použít hotovost za hranicemi země: ...toho neznáme, abychom to ven z tohoto království učiniti mohli. Sněmy české I, Praha 1877, s. 305.  Vztah mezi panovníkem a stavy se tak vyostřil. 

-srpen-
Turecká ofenzíva mezitím pokračovala. Solimanovy oddíly se 18. srpna 1529 spojily se Zápolského sborem u Moháče a 8. září již obsadily Budín. Zápolský byl dosazen na uherský trůn (14. září), jako Solimanův vazal.
S prohlubující se vojenskou krizí ze strany Ferdinanda, bylo nutné něco dělat. Kdyby chtěl panovník mobilizovat českou hotovost legálně, musel by opět žádat zemský sněm, jehož postoj byl jasný. Nabízela se tedy druhá cesta. Obrátil se v tomto směru na zemské hejtmany, kteří měli právo za náhlého nebezpečí, nebylo-li možné svolat sněm, rozhodovat (za účasti osoby ze stavu panského a rytířského) o vojenských zemských potřebách. F. Kameníček, Zemské sněmy a sjezdy moravské, Brno 1902, s. 171.
  Zemskými hejtmany byli od 21. července Zdeněk Lev z Rožmitálu, Vojtěch z Pernštejna ze stavu panského a Radslav Beřkovský ze Šebířova, Volfart Planknar z Kynšperka za stav rytířský. A. Rezek (ed.), Dopisy nejvyšších hejtmanů krále a království českého z let 1529 až 1531, Archiv český XII, Praha 1893, s. 191.  Ti uposlechli 11. srpna králova rozkazu a vyhlásili svým jménem první mobilizační výzvu zemské hotovosti. A. Rezek (ed.), Dopisy nejvyšších hejtmanů krále a království českého z let 1529 až 1531, Archiv český XII, Praha 1893, s. 199. Svoji výzvu zopakovali ještě 19. srpna. Hejtmané se tak dostávali do komplikované situace. Kdyby totiž vyhlásili královu vůli svým jménem, dostal by se tak úřad hejtmana pod královu moc a oni by se tak potažmo stali vyslanci královy politiky. Z této situace se však mistrně vyvlékli.

-září-
V mandátu z 3. září sice opakovali králův rozkaz, ale vystupovali v něm jen jako prostředníci, čímž se od králových zájmů dostatečně distancovali. Totéž učinili 27. září, kdy se již zmínilo  konkrétní místo, kde se má zemská hotovost sejít: …žádáme vás s pilností (Ferdinand I. psal hejtmanům, kteří toto dále tlumočili do všech krajů), poroučejíce, abyšte již takovú věc a velikou potřebu a naše nebezpečenství, kteréž na tento čas větší býti nemuož, všem stavuom po krajích, také provoláním v městech … oznámili, … je napomenuli … a jakožto dobří křesťané a věrní poddaní nás, pána svého, na svú povinnost … i sami sebe také a jiných poddaných našich, zemí k témuž královstvíe příslušejících, spěšnů pomocí, retuňkem a mocným tažením neopouštěli, a jakž kdo najlépe a najspieše k takové potřebě přispěti a hotov býti muože … k Znojmu táhli A. Rezek (ed.), Dopisy nejvyšších hejtmanů krále a království českého z let 1529 až 1531, AČ XII, s. 227.

Rozkazy o povolání zemské hotovosti nebral téměř nikdo na vědomí. Mezitím samozřejmě pokračovalo turecké tažení. Už 21. září počalo obléhání Vídně, do které se v poslední chvíli stáhla značná část Ferdinandova vojska. Dvadcátého šestého dne položil se Turek na třech místech okolo Vídně, a to k těm branám, jenž slovou Štubentor, Kernertor a Purktor. Bartoloměj Paprocký z Hlohol, O válce turecké a jiné příběhy, Praha 1982, s. 84-85. 
Vídeň statečně bránila pod velením Mikuláše ze Salmu a Viléma z Rogendorfu. Ve zprávách Bartoloměje Paprockého se dá mnoho dočíst o obléhání Vídně, o tom, jak odvážní obránci odňali několikrát Turkům nějakého toho velblouda, jak muslimové vyrobili velké díry do hradeb, ale ani tak se do města nedostali nebo jak 15. října vklouzli do města údajní  Solimanovi   vězni,  jež utekli.  Ukázalo  se však,  že  šlo  o podplacené špehy, jenž měli město na  pěti místech  zapálit.  Tito pak byli druhého dne
veřejně čtvrceni. Bartoloměj Paprocký z Hlohol, O válce turecké a jiné příběhy, Praha 1982, s. 86-87.

-říjen-
Ferdinandovo postavení nebylo snadné. Bylo zřejmé, že padne-li Vídeň, bude to velké válečné fiasko a současně impuls protihabsburské koalici. Teprve teď se začal šířit opravdový strach. Teprve teď si stavy začaly uvědomovat vážnost situace. Za „humny“ byl Turek. Strach došel tak daleko, že vrchnost  na mnoha místech Říše přikazovala povinné mše, posty, procesí a motlitby (ty byly ohlašovány zněním „tureckých zvonů“).  Na druhou stranu bývaly zakazovány zábavy, hry, tance, různý přepych, posedávání po hospodách apod. Tomáš Rataj, České země ve stínu půlměsíce, Praha 2002, s. 226.
Na novém sněmu, který byl svolán do Prahy na 4. říjen, projevili čeští  stavové více pochopení. Usnesli se, že bez odkladu  postaví zemskou
hotovost,  která  bude vydržována  po  dva  měsíce.  Hotovost se měla sejít ve čtvrtek na den svatých Šimona a Judy Sněmy české I, Praha 1877, s. 308.
  (28. října) u Znojma. Její působnost za hranicemi (ke které se stavové odvolávali dříve) byla zdůvodněna tím, že má chránit Moravu a přispět k osvobození Vídně. Král na oplátku odpustil druhou polovinu daně. 
V polovině října (15. října) dal Soliman II rozkaz k přerušení obležení. Když Turek od Vídně chtěl odstoupiti, den předtím vzkázal Vídenským, aby mu se ponížili a dvakrát sto tisíc dukátův dali, že je chce osvoboditi a od města vojsko odvésti. Oni vzkázali jemu, že jim potřeba žádná není, aby mu za ty škody, kteréž učinil, náhradu dávali, ale že o tom přemejšlejí, kterak by on chtěj neb nechtěj odstoupiti a škody vzdělané hrdlem i penězi přeplatiti musel. Bartoloměj Paprocký z Hlohol, O válce turecké a jiné příběhy, Praha 1982, s. 88.
 
Vídeň se šťastně ubránila. Ferdinand se sice pokusil Turky pronásledovat, aby tak opět vzal co Zápolský získal, tj. uherský trůn, ale toto úsilí brzy ztroskotalo. 

3.
Závěrem
Obecně se šířil názor, že Ferdinand I. tureckou kampaní Uhry ztratil. 
Nicméně z toho dokázal vyvodit závěry. Jeho novým cílem bylo vytvořit  obranný systém monarchie, který by podporovaly  všechny  země. V popředí této myšlenky byl  důraz na vyšší  zájem o obranu  celého soustátí. Šlo o reorganizaci berního systému na válku proti Turkům, která nebezpečně omezovala stavovské svobody a zvyšovala autoritu panovníka a ústřední vlády. Od této reorganizace byl jen malý krůček ke kompletní změně  berní soustavy. V polovině prosince se na českém zemském sněmu v Praze diskutovalo o této reformě. Výsledkem bylo nekompromisní odmítnutí Ferdinandových centralizačních snah. Na moravském zemském sněmu se dospělo k podobnému výsledku. Nebyli však tak negativně naladěni. Odhadovali, že novým berním systémem by se z jejich beder odňala část již tak velkého daňového zatížení (na úkor jiných zemí). Na druhou stranu si však byli vědomi Ferdinandových centralizačních ambicí.  
Projednání nového berního systému mělo nastat na zasedání generálního sněmu rakouského a německého, které se konaly v lednu 1530 nedaleko od sebe v Linci a Českých Budějovicích. Jednání se účastnil také vyslanec císaře Karla V. Jednání byla příliš komplikovaná na to, abych se jimi v závěru této práce mohl zabývat. Nicméně generální sněm českých zemí se rozešel bez kloudných závěrů. Josef Janáček, České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547, kniha I., díl II., Praha 1984, s. 86.
 Plány na zavedení nového společného berního systému se zhroutily. Napětí mezi českými stavy a králem tak pokračovalo i po konfliktním sněmu v Budějovicích. 
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