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Stručný vývoj stoleté války do roku 1346 
Stoletá válka začala roku 1337, ale její kořeny sahají hlouběji. Do jisté míry je můžeme najít až v roce 1066, kdy Vilém Dobyvatel získal pod svoji kontrolu Anglii, ale zároveň si ponechal svá území v Normandii. I dalším anglickým králům patřila rozsáhlá území ve Francii, a tak vznikla poněkud paradoxní situace – anglický král byl leníkem francouzského krále a vysokým feudálem francouzského království. 

V roce 1327 vymřeli Kapetovci a vypukly spory o následnictví. Francie za svého krále uznala příslušníka rodu Valois, který nastoupil na trůn jako Filip VI. Se svými nároky na trůn však vystoupil i mladý anglický král Edward III., přes svoji matku také blízce příbuzný s Kapetovci. Ze začátku měl anglický vládce dost problémů doma, ale už od poloviny třicátých let napřel svoji pozornost na řešení svého požadavku na francouzskou korunu.  

Obě strany nebojovaly na vlastní pěst, ale měly spojence. Angličané se v letech předcházejících stoleté válce sblížily s obyvateli Flander. Ti dříve využívali anglické vlny a zpracovávali ji, aby ji pak prodávali mnohem dráž. Říkalo se, že kupovali od Angličanů lišku za groš a prodávali ocas za tolar. Dorazil Otakar: Vládcové v dějinách Evropy (800-1648). Kniha 3. Dějiny Evropy ve XIV. a XV. století. Praha 1992, s.63.  Edward vývoz vlny zapověděl, což obyvatele Flander určitě nepotěšilo. Nicméně obě strany se sblížily, protože měly společného nepřítele – Francii. Ta podporovala tamního vládce Ludvíka z Negers, který čelil mnoha vzpourám jednotlivých měst hrůzovládou. Města se pak logicky obrátila s žádostí o pomoc na Anglii.

Pokud na straně Angličanů stála většina Flander, Francouzi se mohli spolehnout na spojenectví zapřísáhlých anglických nepřátel – Skotů. Ti se na počátku celého konfliktu do bojů příliš nezapojovali, protože Edward III. rozdrtil roku 1333 skotskou armádu u Halidon Hillu. Zde padl nejen velitel vojska Archibald Douglas, ale také šest earlů, sedmdesát baronů, pět set rytířů a počet zabitých prostých vojáků se ani nepodařilo spočítat Steel, Tom: Scotland´s Story. Glasgow 1994 , s.53. Památka na tuto hroznou porážku vydržela Skotům do roku 1340, kdy byli rovněž odraženi a ani snaha o reparát krátce po bitvě u Kresčaku nebyla úspěšná. 

Válka Anglie a Francie byla vyhlášena roku 1337 a o rok později už se na kontinentě objevuje Edward III. a pustoší sever Francie. Pro nedostatek peněz se musel vrátit do Anglie a do Francie se mohl vrátit až na podzim 1339. Na příští rok přichystal další kampaň směřující do Flander, kde se ve spojeneckém Gentu ovládaném měšťanem Jakubem van Artevelde nechal prohlásit francouzským králem. Jeho situace však nebyla nijak oslnivá, zvláště měl problémy se zásobováním, které ztěžovala francouzská flotila posílená o Kastilce a Janovany. Proto Edward vystrojil flotilu a v jejím čele porazil sebejisté nepřátele v námořní bitvě u Sluys 24.června 1340. Anglické vítězství v této krvavé bitvě bylo naprosté a zajistilo klidné zásobovací linie po mnoho let.   

Posílen vítězstvím oblehnul Edward klíčové město Tournai, které otevíralo nejkratší cestu do vnitrozemí Francie. Tříměsíční obléhání však zůstalo neúspěšným a oba králové krátce nato podepsali roční příměří.

Další kolo stoleté války se roztočilo v Bretani, kde roku 1341 bez dětí zemřel vévoda Jan III., který inklinoval k Paříži. O dosazení nového vládce se snažili Edward III. podporující Jana z Monfortu i Filip VI., který vsadil na Karla z Blois. Francouzi měli navrch, Montfort byl v průběhu bojů zajat a obranu jeho měst převzala jeho manželka Jana Flanderská. Té nakonec přišel na pomoc sám Edward a pomocí expedičního vojska dosáhl dalšího patového příměří. Bretaň se stala vedlejším bojištěm. 

V roce 1344 to byl tentokrát Filip VI., kdo udeřil jako první. Svůj úder směřoval do anglických držav v jihozápadní Francii. Ze začátku opět slavil úspěchy, ale příchod posil vedených Jindřichem z Derby donutil Francouze k ústupu. Angličané na podzim dobyli La Réole, Bergerac, Aiguillon a Angouléme. 

Současně se Edward snažil s pomocí Jakuba van Artevelde získat pro svého stejnojmenného syna flanderský hraběcí titul. Arteveldova politika však vzbudila silné antipatie u obyvatel měst a on sám byl 24.7.1345 zabit přímo v rodném Gentu. Flandry však přesto zůstaly spojencem Anglie.  

V březnu 1346 se Filip VI. rozhodl definitivně skoncovat s anglickou vládou nad Guyenne a poslal na jihozápad svého syna Jana v čele mohutné armády. Ta zatlačila hraběte z Derby až ke Garonně a zdálo se být jen otázkou času, kdy toto území padne. Edward III. však rozhodně byl mužem činu a byl také dostatečně schopným a rázným panovníkem, aby poznal, že nyní musí udeřit on. Sebral vojsko a přes ostrov Wight zamířil k Francii. Přes popisem jeho tažení si však poněkud odskočme. 
   
Vojska
Stoletá válka znamenala do značné míry vojenskou revoluci. Dřívější střety středověké západní Evropy byly duely, ve kterých hlavní roli hrály těžkopádné obrněné armády jízdních těžkooděnců. Ty byly pochopitelně stále bohatě zastoupeny jak u Angličanů, tak u Francouzů a jejich výstroj byla prakticky identická, není snad proto třeba se jí zabývat. Několik odstavců však věnuji specifikům armád obou zemí. 

Nadřazenost anglického vojska v úvodní části stoleté války byla způsobena několika faktory. Armáda Edwarda III. byla jakousi elitní formací. Oddíly byly oproti francouzským relativně nevelké, ale patřil do nich vojenský výkvět ostrovního státu. Vojsko bylo kompaktní, složené výhradně z dobrovolníků, vhodně složené a dobře organizované. Všechny jednotky dostávaly během tažení pravidelný žold – rytíři dostávali dva šilinky denně, panoši jeden šilink, lučištníci trojpenci. Běžný plat námezdného dělníka na venkově tehdy činil jednu až dvě pence za den, takže lučištníci, kteří se rekrutovali z prostého lidu, dostávali zhruba dvakrát tolik peněz než doma a navíc měli naději na válečnou kořist. Cheyney, Edward P.: A Short History Of England, Boston 1918, s.237.  

Novinkou, kterou Evropě představil Edward III. byli prostí muži vybavení levným nástrojem zkázy – novým typem luku. Angličané dlouho používali luky, které byly proti obrněným jezdcům prakticky neškodné. Byly krátké a mířilo se v podstatě od boku – lučištník musel svoji zbraň natáhnout pod ramenem. Za výbojů Edwarda I. do Walesu však Angličané potkali waleské lučištníky používající nový typ luku. Tento tzv. dlouhý luk (long-bow) měřil nejméně pět stop a běžná délka zbraně činila bezmála dva metry. Mířilo se již opravdu očima a napínající paže stála při výstřelu nad ramenem. Střela takto vypálená byla velmi přesná, dalekonosná a velmi průrazná – dokázala prostřelit dubové kostelní dveře a na padesát metrů prorazila jakékoli brnění. Segrelles, Vicente: Zbraně, které zasáhly do vývoje lidstva /1. Od starší doby kamenné po novověk. Bratislava 1992, s.35.  

Všechny tyto vlastnosti měla i kuše, ale mechanismus jejího nabíjení byl mnohem složitější. Kuše se musela po každém výstřelu obrátit a pracně natáhnout – po celou tuto dobu byl střelec prakticky bezbranný a navíc mohl útok většinou podpořit jen jedinou ránou, po které mu palebné pole zakryli vlastní jezdci. Naproti tomu dlouhý luk mohl být po výstřelu znovu nabit jediným pohybem ruky do toulce a založením šípu. Kadence palby byla tehdy mnohem vyšší; střelec byl schopen vyslat deset až dvanáct šípů za minutu Seward, Desmond: The Hundred Years War. The English in France 1337 – 1453. New York 1982, s.53, tedy zhruba každých pět sekund jeden.  

Dlouhý luk se vyráběl z různých druhů dřev, ale za nejlepší se považoval tis. U něj pod kůrou najdeme tzv. bělové dřevo Anglicky sapwood , které dobře odolává napětí. Pod touto vrstvou se nachází jádrové dřevo Anglicky heartwood  odolné vůči tlaku a dávající luku energii. Výrobci luků pak dosáhli ideálních vlastností dřeva tehdy, když na jádrovém dřevu zanechali zhruba 1/8 palce dřeva bělového.  

Šípy pro dlouhý luk měly být dlouhé okolo 70 centimetrů. Hlavic šípů existovalo více druhů, ale nejpoužívanější byl typ zvaný bodkin, tedy bodec. Tento hrot vypadal prakticky jako hřebík, který však měl vybroušeny čtyři hrany. Anglický lukostřelec za stoleté války nesl před bojem v toulci dva tucty šípů a měl možnost je v průběhu boje doplnit ze zásobovacích vozů. 

Waleští lučištníci sice nedokázali zabránit podrobení své země, ale jejich zbraň radikálně ovlivnila jejich podmanitele. Angličané dlouhý luk ihned převzali a sami ho již v době počátků stoleté války označovali jako svoji národní zbraň Cheyney, Edward P.: A Short History Of England. Boston 1918,s.235.  Už malí chlapci se učili ovládat tuto zbraň a postupem času dosáhli s dlouhým lukem fascinující obratnosti. Povinnost cvičit střelbu byla dokonce Edwardem I. uzákoněna, a tak neděle v anglických vesnicích musela patřit lukostřelbě. Seward, Desmond: The Hundred Years War. The English in France 1337 – 1453. New York 1982, s.53  

Edward III. nově zavedl lučištníky na malých koních. Vedle dlouhého luku nesli tito mužové také kopí a byli placeni stejně dobře jako vynikající řemeslníci, šesti pencemi za den. Král si jich cenil tak vysoko, že jeho osobní gardu tvořily dvě stovky těchto jízdních lučištníků z hrabství Cheshire v zelenobílých uniformách. Přestože se král snažil množství jízdních střelců zvyšovat, v době stoleté války byli téměř určitě tito mobilní bojovníci méně početní než jejich pěší kolegové. V bitvě se pak rozdíly mezi nimi prakticky stíraly – jízdní lučištníci nebyli schopní střílet ze sedla a museli v bitvě sesednout.

Naproti tomu francouzská armáda v sobě nesla vše z feudální tradice, nezpochybnitelným vládcem armády byla obrněná jízda. Francouzi vražedný potenciál dlouhého luku na počátku stoleté války neznali, zbraň byla totiž známa jen na britských ostrovech. Francouzi používali místo dlouhého luku kuši. Typy používané na počátku stoleté války měřily zhruba 70 centimetrů na délku. Rukojeť se vyráběla ze dřeva. Vlastní luk byl složen ze dřeva, paroží a rohoviny. Na přední části kuše se nacházel ocelový třmen, kam dával střelec nohu při nabíjení zbraně. Problémy kuše jsem již zmínil výše – hlavním byla nejméně čtyřikrát pomalejší kadence střelby. 

Tažení Edwarda III. Francií roku 1346
13.července 1346 přistála anglická armáda Edwarda III. v La Hogue na poloostrově Cherbourg. Disponoval 4000 jízdními těžkooděnci a 10 000 pěšáky. Vylodění Francouze překvapilo, čekali ho více na jihu a nyní jen těžko přemisťovali své síly. Dalo se očekávat, že se Edward buď otočí na jih do Guyenne, aby podpořil tamní anglické požadavky, nebo na sever, aby se spojil s flanderskou milicí. Edward však vybral třetí řešení a táhl na jihovýchod, do francouzského vnitrozemí. Bohatá a dosud nezpustošená území Normandie mu poskytla bohatou kořist a Angličané ovládli města, která se proslaví spíše za spojenecké invaze do Normandie – Carentan, Saint Lô a Caen.

I po pádu Caen, jehož obléhání si vyžádalo pět set anglických životů, mířili Angličané do vnitrozemí a k řece Seině, cestou vydatně plenili a pálili venkov. V Paříži vyvolal jejich postup paniku. Francouzský král Filip VI. nedisponoval právě žádným větším vojskem, které by mohl vrhnout do boje, a tak vyslal posly s zoufalými prosbami o pomoc svým leníkům i spojencům. Jedním z nich byli i Lucemburkové Jan a Karel, kteří se v té době nacházeli v Trevíru a hledali způsoby, jak porazit Ludvíka Bavora a získat nejen říšskou korunu, ale také říšskou moc. Oba králové boj o říši odložili a vydali se do Francie, jistě také s myšlenkou na francouzskou pomoc v konfliktu s Ludvíkem Bavorem. 
  
Angličané se mezitím 10.srpna 1346 přiblížili na dohled k Paříži, kterou však rozhodně nemínili obléhat; nebyli na to vybavení a sami se svým postupem do vnitrozemí dostali do složité situace. Francouzi totiž sbírali vojska na všech stranách, z Guyenne se urychleně vracel Filipův syn Jan a Angličanům hrozilo obklíčení a zničení silnějším nepřítelem. Král Filip v duchu doby nabídl Edwardovi bitvu a navrhl i místo a datum. Anglický panovník, mnohem méně zatížený skrupulemi rytířské kultury, to na oko přijal, ale ve skutečnosti jen poplenil okolí Paříže a vydal se urychlený zpáteční pochod. 16.srpna 1346 opravil Edward mosty přes Seinu u Poissy a vydal se na sever do Flander. 

Edwardova armáda však neměla souzeno ustoupit v klidu. Do cesty se jí postavila řeka Somma, jejíž pravý břeh obsadily silné francouzské jezdecké oddíly vyslané z Paříže. Dva pokusy o její překročení U Granvillliers 18.srpna a Pont Rémy 22.srpna.  byly zmařeny a situace Angličanů začala opět vypadat hrozivě. V patách měli silnou armádu, nebyli schopni překročit Sommu a navíc flotila, která by je mohla zachránit, odjela nedopatřením zpátky do Anglie.  

Za této situace se muselo jevit přímo požehnáním to, že se Edwardovi konečně podařilo překročit řeku. Stalo se 24.srpna 1346 nedaleko Abbeville, kde prý Angličanům ukázal podplacený sedlák brod použitelný při odlivu. Anglická armáda urychleně překročila řeku, zamířila na sever a začala hledat silné defensivní pozice pro bitvu, která musela být svedena. Angličané po pěti týdnech postupu a poté ústupu už neměli sil utíkat Francouzům; navíc flanderské vojsko už bylo rozpuštěno a nemohlo Angličanům pomoci. Rozhodující bitva, která se zatím za konfliktu mezi Anglií a Francií nekonala, byla na spadnutí. 

Před bitvou – Angličané 
Anglický král Edward III. si pro boj vybral území nedaleko vesnice Crécy a vybral si neobyčejně dobře. Jan Urban ve své monografii o bitvě u Kresčaku dokonce vyslovuje přesvědčení, že Edward nebo někdo z jeho předních rytířů musel krajinu velmi dobře znát Urban, Jan: Bojiště českých dějin. Svazek 5. Kresčak 26.srpna 1346. Praha, Litomyšl 2000, s.49. . Jako stanoviště svého vojska vybral lesnaté návrší Bois de la Grande, které leželo severovýchodně od vesnice Crécy. Pravé křídlo anglické armády bylo chráněno říčkou Maie. Francouzi neměli jak Angličany překvapit, směr jejich útoku byl předem jasný a Edward samozřejmě zajistil svým lučištníkům vynikající střelecké podmínky.  

Anglický král Edward III. rozdělil svá vojska čítající snad okolo 12 000 mužů do tří šiků. Jednomu velel on sám, druhému hrabata Arundel a Northampton a třetímu tehdy šestnáctiletý syn Edwarda III. nesoucí stejné jméno jako jeho otec, nicméně pro barvu svého brnění běžně nazývaný Černý princ. 

Oddíly vedené Černým Princem čítaly zřejmě osm stovek rytířů, dva tisíce lučištníků a tisíc kopiníků z Walesu a držely pravé křídlo anglické armády. Je nutno poznamenat, že spolu s Černým Princem bojovali veteráni jako Reynold Cobham, Godefroi d´Harcourt nebo Froissartem zvláště vychvalovaný John Chandos. Hrabata Arundel a Northampton měla pod svým vedením osm stovek rytířů a dvanáct set lučištníků a hájila levé křídlo. Poslední voj samotného krále čítal sedm set rytířů a dva tisíce lučištníků a představoval zálohu. 

Edward před bitvou provedl jedno radikální a do té doby snad nevídané opatření – angličtí rytíři museli sesednout a zapojit se do řad pěších bojovníků. Urození rytíři tak posílili morálku vojska, které vědělo, že je jejich pánové v bitvě neopustí, a také obrana anglického obranného perimetru byla významně posílena. Desmond Seward také píše o tom, že angličtí lučištníci vykopali velké množství malých děr, které měly donutit francouzské koně ke klopýtnutí, pokud by se dostali až k anglickým pozicím Seward, Desmond: The Hundred Years War. The English in France 1337 – 1453. New York 1982, s.61.   

Anglické vojsko bylo k boji připraveno už během brzkého dopoledne. „Eduard seděl na nízkém koni, v ruce držel bílou hůl a po boku měl dva marešaly. Na tento způsob projel krokem kolem všech šiků, dodával vojákům odvahy a žádal je, aby strážili jeho čest a bránili svá práva. Tak upřímně mluvil a s tak rozjasněnou tváří, že všichni, kdo předtím klesali na duchu, po jeho slovech zrovna pookřávali. Froissart, Jean: Kronika stoleté války. Praha 1977, s.36“ Král také varoval, aby vojáci neokrádali mrtvé a zraněné, dokud bitva neskončí. 

Po tomto tradičním předbitevním rituálu bylo vojákům dovoleno si sednout a odložit zbraň, protože Francouzi se dosud neblížili, nicméně nikdo už nemohl opustit svůj šik. Edward III. na morálku velmi dbal… 

Před bitvou - Francouzi
Francouzská armáda stála v té době u Abbeville. Její velitel, král Filip VI., byl asi jediným feudálem celého vojska, který po bitvě dvakrát neprahnul. Ostatní feudálové naopak toužili po tom, potřít konečně anglické vojsko. Král se sice pokusil postup zastavit, ale šlechta prosadila pokračování pronásledování. Měla všechny důvody k optimismu. Francouzská armáda byla bezpochyby alespoň třikrát početnější než jejich protivníci. Moderní historici uvádějí počty asi 50 000 – 60 000 mužů, z čehož obávaných jízdních obrněnců se ve vojsku mělo nacházet 12 000 – 20 000. Významnou částí vojska byl také kontingent 6000 janovských žoldnéřských střelců z kuší. Ostatní části vojska byly tvořeny z větší části pěší milicí jednotlivých měst bez většího vojenského významu.   

Ráno 26.srpna se vojsko zúčastnilo bohoslužby a poté vyrazilo na devatenáctikilometrovou trasu ke Kresčaku. Jistě je netěšilo, že sobota 26.8. byl mimořádně parným dnem, protože jejich pochod se změnil v utrpení. 

Francouzi se ke Crécy začali blížit až kolem třetí hodiny odpoledne. Byli unavení a pochodem roztrhaní do dlouhé kolony, která neměla s bitevním šikem nic společného. Filip VI. vyslal na průzkum čtyři zkušené rytíře. Jedním z nich byl také pobočník Jana Lucemburského zvaný Jindřich Mnich z Basileje (francouzsky je zmiňován jako Le Moine de Bazeilles nebo Le Moine de Bastleberg). Právě on králi doporučil boj nezahajovat slovy: „Moje rada, skláněje se před vaší nespokojeností, je, abyste vy i vaši muži zůstali zde a přenocovali, protože už je velmi pozdě a vaši muži jsou unaveni, jejich řady rozptýleny a své nepřátelé najdete svěží a připravené přivítat vás“ „My own counsel, saving your displeasure, is that you and all your company rest here and lodge for this night for it will be bery late and your people be weary and out of array, and ye shall find your enemies fresh and ready to receive you.“ Seward, Desmond: The Hundred Years War. The English in France 1337 – 1453. New York 1982, s.63 

Byla to dobrá rada zkušených válečníků a král, známý ostatně svojí opatrností, ji hodlal uposlechnout a zaútočit až dalšího dne. Vyslal posly, kteří nařizovali armádě připravit se k přenocování, ale jeho armáda se mu právě v tomto okamžiku vymkla z kontroly. Nedisciplinovanost byla rytířské armádě vrozená a přímo čpí ze stránek Froissartovy kroniky. Rytíři byli podle ní schopni pro hrdinské skutky udělat naprosto cokoli, pro osobní souboje často opouštěli řady a zvláště vysocí aristokraté se navíc rozhodně neměli chuť podřizovat rozkazům krále. Chtěli svoji odvahu vystavit na odiv, a proto i nyní nezastavili, ale naopak pokračovali v postupu k anglickým řadám. Armádu zachvátila tlačenice, zmatek a nekázeň a v tomto stavu se šiky v pochodových formacích blížily k Angličanům. Froissart píše: „Všechny cesty mezi Abbevillem a Kresčakem byly zaplaveny prostými vojáky, kteří, ač vzdáleni tři míle od nepřítele, tasili meč a křičeli „Bijte je! Bijte je!“ a kolem nich projížděli mnozí páni, kteří se mermomocí chtěli blýsknout svou odvahou. Kdo u toho nebyl, nemůže si představit či pravdivě vypsat zmatek toho dne, zejména při špatném vedení a nepořádku Francouzů, jejichž voje byly vskutku nespočetné.“ Froissart, Jean: Kronika stoleté války. Praha 1977, s.38-39.  
  
Krátce před bitvou se ještě ukázalo, že příroda opravdu není Francouzům nakloněna. Právě když francouzský předvoj francouzský předvoj dospěl na dohled k Angličanům, spustila se krátká a vydatná letní bouřka, která promáčela tětivy střelných zbraní (Angličané si své zbraně schovali a luky byly po dešti bez problémů použitelné). Když pak bouřka skončila, vyšlo ostré slunce, které svítilo Francouzům přímo do očí. 

Bitva
I za této situace se francouzský král Filip podřídil vůli svých agresivních leníků a nařídil útok. Bylo už nejméně pět hodin odpoledne, když se janovští střelci z kuší vedení Antoniem Dorou a Carlem Grimaldim vydali na pochod k Angličany drženému kopci Bois de la Grande. Janované byli unavení dlouhým pochodem v plné výstroji a je pravděpodobné, že v domnění, že bitva bude odložena, mnozí z nich odložili pavézy, kterými se kryli při nabíjení. Nyní se dostali na zhruba 150 metrů od anglických pozic, kde je zasypala těžká palba anglických lučištníků. Janované byli nekrytí, měli zvlhlé tětivy a oslepovalo je slunce, takže se nezmohli na kloudnou odpověď, byli zdecimováni a začali couvat. Boj Janovanů prý netrval ani celou minutu. Seward, Desmond: The Hundred Years War. The English in France 1337 – 1453. New York 1982, s.64   

Králův bratr, vévoda z Alençonu, byl postupem Janovanů naprosto šokován a nařídil svým těžkooděným rytířům, aby udeřili na střelce z kuší, kteří zklamali jeho důvěru. Janované pochopitelně obrátili své zbraně proti francouzským rytířům, kteří pro ně představovali bezprostřední nebezpečí, a tak se bitva na chvíli změnila v souboj francouzských jednotek mezi sebou, do kterého Angličané jen přikládali střelbou svých luků. 

Když byli Janované zmasakrováni, přišla na řadu francouzská elitní zbraň, feudální jízda, která se začala po kluzkém svahu blížit k anglickým pozicím. Odtud se jim však dostalo přijetí, které Francouzi bezpochyby nečekali – mrak průrazných šípů je zasypal a začal zabíjet koně i jezdce po tuctech. Jízda, která nebyla uspořádaná ani před bitvou, se nyní dostala do totálního zmatku, který jen podporovaly další dezorganizované útočící masy jízdy. 

Přestože anglický dlouhý luk představoval strašnou a účinnou zbraň, ani on nedokázal sám o sobě zastavit rytířský útok, a tak se jistá část francouzských rytířů bezpochyby dostala k boji mečem. Zde ovšem poznali nejen ostrost mečů sesedlých anglických rytířů, ale mnoho z nich se také blíže seznámilo s dlouhými dýkami lehké waleské pěchoty, která si na těžkopádných rytířích vybrala toho dne také značnou daň. Je zajímavé, že zabíjením francouzských feudálů tito prostí muži „velmi pohněvali anglického krále. Froissart, Jean: Kronika stoleté války. Praha 1977, s.40. “ Úzus doby totiž byl rytíře spíše zajímat a propouštět za výkupné. 

K anglickým liniím se měly dostat oddíly Karla z Alençonu, flanderského hraběte Ludvíka z Nevers, Ludvíka z Blois, lotrinský vévoda Rudolf a také oddíl českého krále Jana. Tito všichni soustředili svůj útok na nejníže postavené anglické pravé křídlo vedené Černým Princem. Tvrdí se, že šestnáctiletý nástupce trůnu byl v průběhu boje dokonce shozen na zem a život mu zachránil praporečník Richard de Beaumont, který svého pána bránil, dokud nebyl schopen vstát. Zdá se, že francouzský nápor na pozice mladého prince byl skutečně silný, protože on a jeho přední velitelé žádali krále o posily. Edward III. se projevil jako drsný muž. Odpověděl prý: „Je můj syn mrtev, shozen z koně nebo tak těžce raněn, že se o sebe nemůže postarat? Froissart, Jean: Kronika stoleté války. Praha 1977, s.41. “ Posel to popřel. Král pokračoval: „Vrať se, rytíři, k těm, kdo tě poslali, a pověz., co jim vzkazuji: ať ke mně dnes již nikdo nechodí a ať také nečekají, že já přijdu k nim. Pokud je můj syn naživu, nepřijdu ani zanic. A dále jim řekni, že přikazují, ať chlapce nechají řádně si dobýt ostruhy… Froissart, Jean: Kronika stoleté války. Praha 1977, s.42.“ K tomuto jednání je snad třeba dodat, že Edward III. měl čtyři syny, takže jimi mohl klidně plýtvat. Navíc jiný kronikář, Geoffrey le Baker, píše, že král poslal synovi na pomoc dvacítku rytířů Seward, Desmond: The Hundred Years War. The English in France 1337 – 1453. New York 1982, s.66.
a popírá bez zdánlivou bezcitnost krále. Ať již s pomocí nebo bez ní, Černý Princ a jeho muži situaci zvládli a anglické linie toho dne proraženy nebyly a útočníci leželi mrtvi před anglickými pozicemi. 

Jak se blížil soumrak, francouzské údery ztrácely na intenzitě. Příjezdová cesta k anglickým vojům byla zvláště ve středu zcela zatarasena mrtvolami lidí a zdechlinami koní a bezpochyby také řadou zraněných. Před anglické pozice najelo toho dne nejméně patnáct vln francouzských jezdců a všechny byly zmasakrovány, aniž by jezdci dostali mnoho šancí osvědčit se v boje muže proti muži.   

Francouzský král se na rozdíl od Edwarda, který boj v moderním duchu jen řídil z vyvýšeniny u větrného mlýna, do bitvy přímo zapojil. I jemu angličtí lukostřelci ukázali, co umí. Byl pod ním zabit nejméně jeden kůň a sám Filip byl poraněn do tváře nebo do krku šípem. Nakonec ho Jan Hennegavský vyvedl z bitvy a Filip se spolu se šedesáti dalšími jezdci, jedinými, kteří zůstali po bitvě pod jeho kontrolou, vydal na ústup. Do večera ujel do hradu Le Broye a ihned pokračoval do Amiensu. 

S padající tmou, tedy nejpozději o půl osmé večer, bitva skončila. Z francouzské strany zůstali na bojišti jen ti, kteří ho už nebyli schopni sami opustit. Přeživší rytíři i pěšáci se v hloučcích a bez organizace pokoušeli spasit útěkem a bylo pro ně jistě štěstím, že Angličané je nepronásledovali, naopak dlouho v obavě z dalších útoků zůstali dlouho ve svých pozicích a pak se utábořili v ohrazeném ležení. Zde Edward vydal zákaz jakýchkoli oslav – zřejmě předpokládal pokračování bitvy druhý den. 

Ráno se však ukázalo, že Francouzi rozhodně schopni dalšího boje nebudou. Průzkumné oddíly narazily jen na prchající oddíly nebo na šiky, které se teprve k bojišti blížily a o boji nebyly informovány. Nyní byly pobity nebo alespoň zahnány na útěk. Tím bojiště okolo Kresčaku definitivně ztichlo.  

Bilancování 
Edward III. vyslal po bitvě několik mužů, aby určili padlé francouzské pány. Na bojišti mělo zůstat jedenáct knížat a hrabat Jan Lucemburský, Karel z Alençonu, Rudolf Lotrinský, Ludvík z Nevers, Ludvík z Blois, Jan z Auxerre, Simon ze Salmu, Ludvík ze Sancerre, Jan z Harcourtu, Jan z Granpré, hrabě Saint-Pol , 83 korouhevních pánů, přes 1200 rytířů a velké množství panošů a pěšáků Froissart hovoří o 30 000 prostých vojáků, zatímco Jean Le Bel udává 15 000 mužů.  . Francouzská armáda také zřejmě nechala na bojišti korouhev celého království – oriflammu. Anglické ztráty naproti tomu byly minimální a nejspíše v řádu desítek mužů. 

Těžká jízda, která vládla válečnictví od pozdní antiky Těžká římská jízda už kralovala v bitvě u Naissu roku 268.  , utrpěla svoji dosud nejtěžší porážku. Tu ji přinesla armáda nového věku – ukázněná, vycvičená a kombinující různé typy zbraní. Hlavním tvůrcem anglického vítězství se stala pro Evropu nová zbraň – dlouhý luk. S touto zbraní mohl i chudý sedlák zabít nejvyšší feudály. Nicméně ani s touto zbraní nedokázala Anglie ovládnout Francii, a strategický dopad bitvy tak nebyl nijak ohromující. Bylo třeba ještě druhé lekce o výkonnosti dlouhého luku v bitvě u Poitiers roku 1356, aby Francie začala dělat ústupky Angličanům. Ty byly vyjádřeny mírem z Brétigny z roku 1360, kterým Angličané získali většinu jižní Francie do svých rukou. 

Poslední boj Jana Lucemburského 
Dosud jsem vynechal otázku, které nás jako obyvatele českých zemí jistě zajímá – otázku posledního boje krále Jana Lucemburského. Jak a v které fázi bitvy český král padl? Byl zastřelen šípem nebo zabit v boji zblízka? V které části se vojska se nacházel? 

Froissart o poslední bitvě nadšeného válečníka píše: „K vojsku Angličanů náleželi i waleští pěšáci z Cornwallu, ozbrojení dlouhými noži. Ti teď proběhli řadami těžkooděnců a lučištníků, jež se před nimi rozestoupily, pustili se do Francouzů zápolících ve zmatku mezi sebou, vpadli na hrabata, barony, rytíře i panoše a mnoho jich zabili, čímž velmi pohněvali anglického krále. Přitom padl i chrabrý český král Jan Lucemburský, syn statečného rytíře a krále Jindřicha Lucemburského. Když zaslechl povel k boji, zeptal se, kde je jeho syn Karel. Průvodci mu řekli, že nevědí, že se však nejspíš někde bije, načež král pravil: „Pánové, jste dnes všichni mými přáteli a bratry ve zbrani; proto vás žádám, jelikož sám jsem slepý, veďte mne tak daleko do bitevní vřavy, abych měl nepřítele na dosah meče.“ Rytíři souhlasili, a protože ho nechtěli ztratit v mačkanici lidí, svázali otěže koní dohromady. Krále pak podle jeho přání posunuli o něco kupředu a tímto způsobem postupovali proti Angličanům…
Král vjel do řad protivníka a on i jeho druhové bojovali velmi statečně. Postoupili však příliš dopředu a byli na místě pobiti. Ráno je nalezli na zemi mrtvé,s koňmi navzájem spojenými Froissart, Jean: Kronika stoleté války. Praha 1977, s.40. .“

Ve zkratce tedy – Jan se měl nacházet v předním voji a do bitvy se zapojil na jejím počátku jako součást doprovodu janovských střelců. Podařilo se mu dostat k anglickým liniím, kde byl ale zabit. Proti Froissartovi ale hovoří soudobí čeští kronikáři jako Beneš Krabice z Weitmile, kteří útok krále datují až na dobu, kdy většina Francouzů už utíkala. Všichni se ovšem shodují v tom, že se král dostal až k Angličanům. To ovšem poněkud koliduje s obecnou situací francouzského vojska, které bylo z větší části rozstříleno šípy. 

Zdá se, že akce krále Jana byla z jeho strany čestnou sebevraždou, král se rozhodně chtěl bitvy přímo zúčastnit, přestože byl už několik let slepý. Účast na akci byla pravděpodobně dobrovolná, útoku se s králem zúčastnila asi stovka rytířů. Král byl opravdu asi připoután ke koňům a jeho průvodci snad byli Jindřich Mnich a porýnský rytíř Jindřich z Klingenberka. Vedle nich se útoku zúčastnili Jindřich z Rožmberka, Jindřich Bítovský z Lichtenberka a další čeští páni v počtu zhruba dvaceti. Tito pak udeřili na anglické pozice. 

Síla úderu stovky zkušených rytířů musela být i přes anglickou lukostřelbu velmi těžká. Je tedy docela možné, že se tato odhodlaná skupina dostala k boji na meče. Tuto teorii ostatně podporuje sám král, respektive jeho skelet. Ten zkoumal roku 1980 Emanuel Vlček a našel na těle dvě smrtelná zranění pocházející jistě z posledního boje. První těžkou ranou, kterou český král v boji utrpěl, měla být bodná rána do zad v oblasti levé lopatky, která pronikla do hrudníku a způsobila těžké krvácení a snad i průnik vzduchu do hrudního koše. Tato rána zřejmě byla smrtelná sama o sobě, nicméně kromě ní utrpěl – jistě už ležící – český král bodnou ránu dýkou vedenou přes průzor helmice do levého oka a dále do mozku Urban, Jan: Bojiště českých dějin. Svazek 5. Kresčak 26.srpna 1346. Praha, Litomyšl 2000, s.61. . Nejpozději tato rána musela krále zabít. Použití trojboké dýky naznačuje, že autorem coup de grace byl některý z waleských lehkooděnců.  

Zdá se tedy být velmi pravděpodobné, že král padl až před anglickými liniemi v přímém boji. V které fázi boje král padl, není jasné a asi ani nikdy nebude. Osobně věřím spíše smrti v brzkém stádiu boje – potvrzuje to Froissart a myslím, že ani mladí čeští šlechtici by neplýtvali touhou nechat se zabít ve ztracené bitvě. Příkladem by jim šel i Janův syn Karel, který byl zraněn do paže šípem a poté bojiště opustil.  
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