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„Trojici žezel nesla ta jediná osoba:
ví to polský a český národ a ví to uherský rovněž.

Jehož, jenž království troje sám řídil, řiď Maria svatá!“
Zbraslavská	kronika,	kniha	druhá,	kapitola	XVII.

 PŘEDMLUVA 

Letos	si	připomínáme	sedm	set	let	od	zavraždění	Václava	III.	Vražda	posled-
ního	panujícího	mužského	manželského	potomka	Přemyslovců	poutala	
a	stále	poutá	pozornost	historiků,	autorů	literatury	faktu,	laiků	i	umělců.	
Dočkala	se	tak	např.	–	kromě	několika	odborných	článků	–	rovněž	dramatic-
kého	zpracování	z	doby	národního	obrození	i	od	autorů	moderních,1)	exis-
tuje	dokonce	jako	historická	detektivka.2)	Díky	své	atraktivitě	a	letošnímu	
výročí	je	v	současné	době	stále	předmětem	pozornosti	divadelních	forem.3)	
Zavraždění	Václava	III.	žilo	a	částečně	i	dnes	dále	žije	také	v	lidových	pověs-
tech,	které	však	mají	jen	málo	společného	s	realitou,	jak	se	dočteme	v	kapi-
tole	Olomoucká vražda a osudy ostatků Václava III.
Řekne-li	se	Václav	III.,	většině	čtenářů	se	vybaví	především	zavraždění	

tohoto	krále	a	vymření	Přemyslovců.	Dovolím	si	k	tomu	několik	vysvětlují-
cích	slov.	Předně	–	přísně	řečeno	–	došlo	k	vymření	vládnoucí	linie	Přemys-
lovců,	nikoli	Přemyslovců	jako	rodu.	Nesmíme	totiž	zapomenout	na	opav-
ské	Přemyslovce,	legitimizované	nemanželské	potomky	Přemysla	Otakara	II.,	
kteří	vymřeli	až	ratibořským	a	opavským	knížetem	Valentinem	Hrbatým	
v	roce	1521.4)	Protože	však	byli	nemanželského	původu,	nemohli	si	nároko-
vat	český	trůn.	Je	třeba	si	taktéž	uvědomit,	že	olomouckou	vraždou	vymřela	
legitimní	panující	přemyslovská	linie	pouze	po	meči,	nikoli	po	přeslici.	Takže	
Karel	IV.	byl	vlastně	z	matčiny	strany	rovněž	Přemyslovec	na	českém	trůně,	
nicméně	tradiční	genealogicko-právní	aspekty	upřednostňují	mužskou	linii	
(tedy	agnáty),	z	tohoto	pohledu	byl	Karel	IV.	člen	dynastie	lucemburské.5)

Mnoho	autorů	se	zaobíralo	a	vlastně	stále	zaobírá	touto	českou	histo-
rickou	a	téměř	až	„detektivní	záhadou“	–	zavražděním	Václava	III.	–	při-
čemž	jmenuje	mnohdy	další	a	další	osoby	podezřelé	z	vraždy.	Badatelé	jsou	
často	natolik	zaujati	onou	otázkou,	kdo	čin	spáchal	či	objednal,	že	zůstává	
–	až	na	čestné	výjimky	–	zcela	stranou	povaha,	osobnost	či	vláda	Václa-
va	III.	Přitom	právě	zde	by	mohl	být	ukryt	motiv	či	klíč	k	vraždě.	A	i	kdyby	
nebyl,	na	základě	určitých	indicií	se	zdá,	že	vláda	i	sama	osobnost	Václa-
va	III.	zřejmě	nenesla	tak	negativní	rozměr,	jak	se	dosud	soudilo.	Toto	téma	
je	podle	mého	názoru	mnohem	nosnější,	a	dokonce	si	troufám	říci,	že	pro	
historika	i	zajímavější	než	to,	kdo	vedl	–	ať	již	fakticky	či	pomyslně	–	ruku	
s	vražednou	dýkou	či	nožem	v	horkém	čtvrtečním	odpoledni	4.	srpna	1306.	
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Domníval	jsem	se,	že	jméno	vraha	dnes	stejně	nelze	vypátrat,	avšak	v	době	
korektur	knihy	se	mi	podařilo	získat	podstatné	informace,	jež	tuto	mou	
domněnku	poopravily.6)

S	problematikou	postavy	Václava	III.	jsem	se	setkal	již	v	době	vysokoškol-
ských	studií.	Nikoli	však	kvůli	jeho	vraždě,	ale	pro	onen	pozoruhodný,	údajně	
charakterový	přerod	z	dobrého	panovníka	v	nezvedeného	mladíčka	a	posléze	
zpět	v	rozumného	vládce.	Alespoň	tak	je	líčen	v	kronikách	i	pracích	mnoha	
historiků.7)	Přestože	se	pochopitelně	jako	autor	předložené	knihy	nemohu	
vyhnout	úvahám	nad	tím,	kdo	vraždu	posledního	legitimního	mužského	
Přemyslovce	objednal,	není	to	to	nejpodstatnější	z	celé	knihy.	Nesporně	
důležitější	je	postihnutí	charakteru	vlády	a	osobnosti	Václava	III.,	přičemž	
oba	zmíněné	fenomény	si	stojí	–	zdá	se	–	poněkud	jinak,	než	jak	se	v	poslední	
době	majoritně	mínilo.
Čtenář	Václavovy	biografie	však	záhy	zjistí,	že	mnohdy	není	to,	o	čem	se	

v	knize	dočte,	zcela	jisté.	Proč?	Četné	události	totiž	pouze	tušíme,	o	něk-
terých	máme	toliko	kusé	vědomosti.	Uvážíme-li,	že	prameny,	kterých	není	
mnoho,	si	navíc	někdy	dost	povážlivě	protiřečí,	musíme	poctivě	přiznat	–	
přes	veškeré	kritické	a	srovnávací	práce	–	že	nebylo	vždy	snadné	a	ani	možné	
zjistit,	jak	se	věci	skutečně	měly.	Při	práci	na	knize	o	Václavu	III.	jsem	si	až	
příliš	často	uvědomoval,	že	celá	řada	jevů	nemusí	mít	jedinou	správnou	inter-
pretaci.	I	z	tohoto	důvodu	snad	někdy	může	být	výsledný	obraz	Václava	III.	
přes	veškerou	snahu	poněkud	zkreslený.	Tak	např.	bylo	mnohdy	problema-
tické	určit,	která	z	Václavových	rozhodnutí	byla	jeho	vlastní	a	kde	se	pro-
jevila	vůle	rádců.	Musíme	mít	na	paměti,	že	často	posuzujeme	spíše	Václa-
vovu	vládu	než	jeho	samotného.	Nicméně	nelze	očekávat,	že	by	se	většina	
věcí	děla	bez	jeho	souhlasu.
Je	třeba	si	rovněž	uvědomit,	že	kniha	pojednává	přibližně	o	pouze	pěti	

letech	života	posledního	přemyslovského	krále.	Kromě	data	narození	(1289)	
a	data	zásnub	s	dcerou	posledního	Arpádovce,	uherskou	princeznou	Alžbě-
tou	(1298),	se	veškeré	naše	zprávy	a	poznatky	písemných	pramenů	o	Václa-
vově	životě	totiž	týkají	toliko	nedlouhého	období	mezi	počátkem	roku	1301		
a	4.	srpnem	1306.
Mnohé	z	činů	Václava	III.	tedy	nebylo	jednoduché	vysvětlit,	natož	pak	

vysvětlit	jednoznačně.	Na	rozdíl	od	nedávno	otištěné	stati,8)	kde	jsem	
byl	nucen	–	z	důvodů	omezeného	rozsahu	–	leccos	jen	naznačit,	zestruč-
nit	či	zkrátit	a	její	mírně	přepracované,	ale	opět	zkrácené	verze,9)	nabu-
dou	určité	věci	v	předložené	knize	poněkud	jiného	kontextu	a	posunu.	
Onen	posun	je	dán	nejen	zmíněnou	nutností	text	zkrátit,	ale	rovněž	sku-
tečností,	že	první	z	příspěvků	byl	psán	na	podzim	roku	2005,	kdy	bádání	
nebylo	ještě	zcela	uzavřeno.	Přesto	je	v	něm	korekce	tehdejších	majorit-
ních	pohledů	na	Václava	III.	více	než	patrná.	Ve	snaze	shromáždit	pokud	
možno	veškeré	poznatky	k	Václavově	vládě	i	osobnosti	–	i	co	se	týče	uher-

ské	vlády	–	jsem	podnikl	na	konci	roku	2005	studium	archivních	fondů	
v	Maďarsku.
První	kapitola	této	monografie,	jež	je	de	facto	rozšířeným	úvodem,	při-

náší	na	příkladech	z	pramenů	a	literatury	všeobecně	rozšířený	–	a	ne	zcela	
správný	–	obraz	Václava	III.	a	jeho	vlády.	Ve	druhé	kapitole	jsem	se	na	
základě	poznatků	z	literatury	esejistickou	formou	snažil	stručně	postih-
nout	základní	vývojové	rysy	v	českých	zemích	na	sklonku	13.	a	na	počátku	
14.	století.	Jedná	se	pouze	o	základní	poznatky,	které	mají	především	laic-
kému	čtenáři	umožnit	elementární	orientaci	v	dobových	reáliích,	na	jejichž	
pozadí	pak	bude	sledovat	osudy	Václava	III.	Nebylo	možné	se	dotknout	
všech	otázek	složitého	konce	13.	a	počátku	14.	věku,	ostatně	zájemce	o	další	
poznatky	uvedené	doby	se	může	poučit	v	literatuře	citované	v	poznámkách	
dané	kapitoly	či	v	závěrečném	Výběru základních pramenů, použité a doporu-
čené literatury.	Je	pochopitelné,	že	jsem	se	při	práci	opíral	nejen	o	vlastní	
výzkum,	ale	také	o	výsledky	bádání	jiných	oborů,	např.	dějin	umění.	Těžiš-
těm	knihy	jsou	další	čtyři	kapitoly,	které	–	mnohde	i	na	základě	v	českých	
zemích	dosud	neznámých	diplomatických	pramenů	(pro	dějiny	Uher)	či	
poznatků	zahraniční	literatury	–	pojednávají	o	uherské,	české	a	polské	
vládě	i	zavraždění	Václava	III.	v	Olomouci.	Poslední	z	nich,	Osobnost Václa-
va III.,	je	vlastně	i	závěrem	celé	knihy.	Cílem	biografie	ale	není	všeobecná	
a	nekritická	rehabilitace	Václava	III.,	nýbrž	pokus	o	objektivnější	posou-
zení	jeho	osoby	a	vlády.
Poznámku	musím	učinit	ještě	k	technické	stránce	biografie.	Pokud	jsem	

stál	před	nutností	citovat	pasáže	z	pramenů	jazykově	latinských	a	němec-
kých,	uvádím	jejich	český	překlad	či	alespoň	stručný	obsah,	aby	kniha	byla	
čitelná	pro	nejširší	veřejnost.	Na	základě	výslovného	přání	nakladatele	a	vyda-
vatele	jsou	pak	v	poznámkách	citovány	pasáže	v	latině	či	němčině,	nebyla-li	
na	překážku	jejich	přílišná	délka	nebo	významová	marginálnost.	V	někte-
rých	pasážích	knihy	je	použito	poměrně	obsáhlých	citací	z	českých	pře-
kladů	pramenů	či	literatury,	neboť	kniha	je	určena	také	širší	čtenářské	obci	
a	citované	překlady	pro	ni	jistě	budou	zajímavé.	V	poznámkách	pak	čtenář	
nalezne	i	odkazy	na	latinské	či	německé	edice,	z	nichž	jsou	pasáže	převzaty,	
v	nichž	jsou	otištěny	nebo	je	o	nich	citováno.	Pro	lepší	orientaci	širší	čtenář-
ské	obce	upřednostňuji	–	tam,	kde	je	to	možné	–	citaci	písemných	pramenů	
z	edic,	nikoli	z	archivů,	kde	jsou	uloženy.
Chtěl	bych	zmínit	ještě	jednu	záležitost.	V	monografii	o	Václavu	III.	cituji	

také	práci	M.	Ivanova,	což	je	de	facto	výše	uvedená	historická	detektivka,	
resp.	literatura	faktu	v	pojetí	detektivního	žánru.	Nebývá	to	mým	zvykem	
a	činím	tak	zcela	výjimečně,	a	to	pro	některé	jeho	dobré	postřehy	a	názory,	
nosné	i	pro	profesionálního	historika.
Závěrem	je	mou	milou	povinností	poděkovat	za	přehlédnutí	rukopisu	

a	cenné	připomínky	k	němu	prof.	PhDr.	Josefu	Žemličkovi,	DrSc.	Za	četné	

Předmluva 1110
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rozpravy	k	tématu	jsem	vděčen	doc.	Mgr.	Liboru	Janovi,	Dr.,	PhDr.	Daliboru	
Havlovi,	Ph.D.	a	Mgr.	Pavlu	Sedláčkovi.	Poděkování	za	pomoc	s	maďarštinou	
náleží	mým	kolegyním	MgA.	Petře	Mutlové	a	Mgr.	Anně	Jagošové.	Za	ově-
ření	několika	dílčích	údajů	či	obstarání	nebo	zapůjčení	kopií	literatury	jsem	
vděčen	Dr.	Michaelu	Matschovi,	Dr.	Gézovi	Érszegimu,	PhDr.	Ireně	Buka-
čové,	doc.	PhDr.	Ludmile	Sulitkové,	CSc.,	JUDr.	Miriam	Láclavíkové,	Ph.D.,	
PhDr.	Haně	Jordánkové,	Mgr.	Lence	Baručákové,	Mgr.	Jindře	Pavelkové,	panu	
Stanislavu	Lapčíkovi,	Mgr.	Milanu	Šišmišovi	a	Mgr.	Jiřímu	Petráškovi.	Podě-
kování	pochopitelně	rovněž	náleží	Jaroslavu	Konášovi	za	finanční	podporu	
s	vydáním	knihy.

V létě 2006
PhDr. Karel Maráz, Ph.D.

„Ó jak je těžké poznati život tohoto krále…“
Zbraslavská	kronika,	kniha	první,	kapitola	LXXXIV.

 SLOVO ÚVODEM ANEB SÍLA TRADICE 

Když	byl	 4.	 srpna	 1306	 v	odpoledních	hodinách	 v	Olomouci	 zavražděn	
v	necelých	sedmnácti	letech	český	a	polský	král	Václav	III.,	vymřela	po	meči	
česká	panovnická	linie	Přemyslovců.	Necelých	sedmnáct	let	života	není	pří-
liš	dlouhá	doba	na	zhodnocení	osobnosti	panovníka	a	jeho	vlády,	nicméně	
některé	poznatky	přece	jen	zjistit	a	vyslovit	lze.	Při	posuzování	Václava	III.	
je	třeba	vyjít	–	stejně	jako	u	každé	osobnosti	–	především	z	jeho	činů.	Ty	se	
po	sedmi	stech	letech	odrážejí	již	jen	v	řeči	středověkých	listin	a	pramenů	
vyprávěcí	(narativní)	povahy,	zejména	kronik.	Zpráv	sice	není	mnoho,	přesto	
z	nich	lze	při	pozorném	čtení	mezi	řádky	sestavit	zajímavou	mozaiku	obrazu	
osobnosti	tohoto	posledního	Přemyslovce	na	českém	královském	trůně.	Než	
přistoupím	k	zamyšlení	se	nad	Václavem	III.	i	jeho	vládou,	nemohu	opome-
nout	alespoň	několik	základních	životopisných	dat.
Václav	III.	se	narodil	6.	října	1289	Václavovi	II.	a	Gutě	(Jitce)	Habsburské	

jako	jejich	druhé	dítě.	Současně	s	ním	přišla	na	svět	i	Anežka,	jež	zemřela	
v	dětském	věku	po	roce	1292.	Obě	děti	pravděpodobně	pokřtil	sedlecký	opat	
Heidenreich.10)	Václavův	život	jako	by	předznamenal	spěch	a	dramatické	udá-
losti	–	v	roce	1298	byl	zasnouben	s	uherskou	princeznou	Alžbětou,	v	nece-
lých	dvanácti	letech	se	stal	uherským	králem,	v	necelých	šestnácti	letech	mu	
předčasně	zemřel	otec	a	mladý	Václav	se	ujal	vlády	v	Českém	a	Polském	krá-
lovství.	V	roce	1305	se	na	jeho	hlavě	pomyslně	skvěly	tři	královské	koruny	–	
česká,	uherská	a	polská.	Avšak	skutečnost	byla	méně	lesklá	a	slavná.	Vládu	
v	Uhrách	se	mu	již	nepodařilo	obnovit	a	ani	se	o	to	nepokusil.	Stál	před	uza-
vřením	míru	s	římským	králem	Albrechtem	I.	Habsburským,	české	pozice	
v	Polsku	se	povážlivě	hroutily	a	královská	pokladna	byla	nejen	prázdná,	
nýbrž	po	vládě	Václava	II.	i	zadlužená.	A	věřitelé	se	hlásili	o	své	pohledávky.	
Ve	snaze	udržet	alespoň	polskou	korunu	svolal	Václav	III.	zemskou	hoto-
vost	a	vytáhl	do	Polska	na	válečnou	výpravu.	Než	však	došel	cíle,	byl	v	Olo-
mouci	zavražděn.
Vláda	Václava	III.	i	jeho	osobnost	bývají	tradičně	v	historiografii	i	litera-

tuře	faktu	již	od	dob	Františka	Palackého	líčeny	velmi	negativně.11)	Výjim-
kou	jsou	snad	pouze	práce	B.	Dudíka,12)	F.	Graebnera,13)	J.	B.	Nováka14)	
a	v	poslední	době	M.	Sovadiny15)	a	K.	Maráze.16)	Jisté	pochybnosti	o	tradič-
ním	výkladu	sdílí	rovněž	J.	Čechura17)	a	na	základě	citované	práce	M.	Sova-
diny	nejnověji	i	J.	Žemlička.18)	Uvedené	výjimky	a	pochybnosti	jsou	ovšem	
téměř	u	každého	z	autorů	–	pokud	své	motivy	uvádějí	–	motivovány	jinak,	

12
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a	ne	vždy	správně.	Tak	třeba	F.	Graebner	tvrdí	–	a	J.	B.	Novák	tomu	při-
takává	–	že	Václav	III.	vystihl	otcovu	chybu	v	nedostatečném	zohlednění	
národního	českého	cítění	a	zřetelných	i	zněmčelých	sklonech	jeho	vlády.	
Václav	III.	tak	chtěl	vládnout	v	českých	zemích	a	Polsku	jako	národní	a	slo-
vanský	král.	Proto	prý	se	klonil	více	k	české	šlechtě,	avšak	není	tomu	tak.	
Zcela	jinak	a	správně	si	vedl	M.	Sovadina,	který	se	pokusil	konfrontovat	
prameny	vyprávěcí	(narativní)	a	úřední	(diplomatické)	povahy.	Zjistil	ostrý	
rozpor	mezi	oběma	skupinami.	Toto	téma	pak	dále	rozvedl	i	autor	před-
ložené	biografie.19)

Hlavní	soudy	historiků	se	opíraly	především	o	to,	co	o	mladém	králi	na-
psal	ve	své	Zbraslavské	kronice	Petr	Žitavský.20)	Zbraslavská kronika	bývá	tra-
dičně	hodnocena	jako	jedna	z	největších	a	nejdůležitějších	kronik	česko-
latinské	literatury	předhusitské	doby.21)	Cisterciácký	zbraslavský	klášter	byl	
oporou	vlády	Václava	II.	a	jeho	opat	Konrád	společně	s	opatem	sedleckého	
cisterciáckého	kláštera	Heidenreichem22)	byli	předními	diplomaty	Václava	II.	
a	jako	takoví	náleželi	k	dobře	informovaným	osobám	doby.	Jenže	ona	infor-
movanost	již	nebyla	na	nejlepší	úrovni	pro	období	vlády	Václava	III.,	přičemž	
oprávněné	výhrady	ke	zprávám	cisterciáckého	zbraslavského	kronikáře	lze	
mít	i	pro	vylíčení	postavy	jeho	otce.23)

Připomeňme	si	tedy	alespoň	stručně	obraz	Václava	III.,	jak	jej	líčí	kroniky	
a	většina	historiků.	Dodejme	však,	že	téměř	veškeré	zmínky	se	týkají	až	Vác-
lava	III.	jako	krále	českého	a	polského.	Prakticky	všechny	dobové	prameny	
hovoří	o	prostopášném	mladíkovi,	který	by	však	jistě	byl	dobrým	panovní-
kem,	jakmile	by	se	vybouřil.	Václav	III.	bývá	líčen	jako	pohledný,	zdatný,	
nadaný	a	vzdělaný	mladík,	jenž	měl	ovšem	i	slabší	povahové	stránky,	mezi	
něž	náleželo	např.	vyhledávání	veselé	společnosti	panských	šlechtických	vrs-
tevníků,	absence	rozvahy,	nemírná	konzumace	alkoholu	a	časté	vyhledávání	
společnosti	nevěstek.	Vedle	dalších	předních	historiků	je	shrnuje	i	J.	Šusta,24)	
když	mj.	uvádí:
„Pěkně urostlý jinoch nebyl nikterak bez nadání. Pečlivě byv vychován, mluvil 

prý plynně česky jako německy, latinsky jako uhersky. A ani poměrně mladý ještě 
věk jeho nebyl nikterak překážkou, aby samostatné vlády se ujal… Než záhy se uká-
zalo, že královská moc tu přešla do rukou opravdu ještě dětinských, které nebyly 
naprosto schopny, aby řídily otěže její s náležitou rozvahou, takže zarmoucenému 
kronikáři zbraslavskému mimoděk se tlačilo na mysl biblické srovnání s nerozum-
ným Roboamem, synem Šalamounovým, který pohrdnuv radou moudřejších a star-
ších v Izraeli, hledal jen společenství a rady mladších, a proto zahynul… Jisto jest, 
že smrtí Václava II. způsob vlády u dvora pražského dokonale se změnil. Především 
vidíme, že na místě cizích státníků, jako byl Petr z Aspeltu nebo Purkart Magdebur-
ský, a německých řeholníků, jako byl zpovědník Heřman a cisterciáčtí opati, v radě 
královské rozhodné slovo mají nyní veskrze domácí velmožové čeští, takže mladistvý 
král se jeví takřka v jejich vleku.“

Skutečně	i	jiní	se	o	Václavovi	vyjadřovali	jako	o	neukázněném	synu	vel-
kého	krále	Václava	II.25)	Vládní	záležitosti	jej	prý	příliš	nezajímaly	a	raději	
trávil	svůj	čas	vyhledáváním	nevěstek,	nespoutaným	pitím	a	ponocováním.	
Nejprve	prý	vládl	dobře,	ale	jak	sílil	vliv	společnosti	šlechtických	mladíků,	
zbavoval	se	osvědčených	a	zkušených	rádců.	Mladí	šlechtici	přitom	měli	na	
Václavovi	vylákat	nejeden	královský	majetek.	Když	však	Vladislav	Lokýtek	
dobyl	s	uherskou	pomocí	krakovský	hrad	Wawel,	vyhlásil	mladý	král	zem-
skou	hotovost	a	chystal	se	v	jejím	čele	táhnout	do	Polska.	Čekalo	jej	ale	roz-
čarování,	neboť	šlechta	se	jen	neochotně	scházela	na	válečnou	výpravu,	kte-
rou	měla	financovat	na	vlastní	náklady.	V	té	chvíli	prý	dal	mladý	král	průchod	
své	prchlivosti	a	hodlal	šlechtě	zabavit	nejen	veškerý	majetek,	který	jí	dal,	
ale	i	statky,	jež	získala	dříve	a	považovala	je	za	dědičné.	Kronikář	doby	Kar-
la	IV.,	Beneš	Krabice	z	Weitmile,	k	tomu	dokonce	ve	své	Kronice pražského kos-
tela	zaznamenal	historku,	kdy	mladý	král	v	přítomnosti	šlechticů	postavil	na	
stůl	hliněné	hrnečky	a	následně	je	rozbíjel	se	slovy:	„Ty, takový pán, vrať mi 
takový hrad, jejž držíš. Tak rozbiji hlavy svých poddaných, kteří se proti mně postaví 
na odpor a vzbouří.“	26)	Avšak	zde	se	spíše	jedná	o	kronikářovu	licenci,	ostatně	
z	žádného	dobového	pramene	uvedená	informace	není	známa.
Za	většinou	uvedených	názorů	evidentně	cítíme	inspiraci	Zbraslavskou	

kronikou.	Dovolme	si	z	ní	proto	o	Václavovi	III.	obšírnější	citát	v	českém	
překladu:
„Třebas byl věkem mladík, přece vynikal převelikou důstojností. Neboť byl králem 

tří království, totiž Uherského, Českého a Polského. Byl také tento mladík ušlechtilý, 
na pohled spanilý. Zjevem sličný, zmužilý, nadaný, dokonale obdařený dary přírody, 
výmluvností, výřečností, uhlazeně mluvící čtyřmi jazyky: latinským, německým, 
uherským a českým. Na jeho pak štědrost se někdo zbytečně ptá, protože se u něho 
objevila tak veliká štědrost v rozdávání, že se zdálo, jako by se jeho štědrost převelice 
chýlila ke krajní marnotratnosti.	Tu zajisté ctnost měl, že z celého srdce miloval pány 
opaty Jindřicha Sedleckého a Konráda Zbraslavského a řád cisterciácký a že zacho-
val v milosti veliké lásky a přízně ty, které měl jeho otec rád. Neboť pana Konráda, 
opata zbraslavského, jmenoval jen otcem, dále na počátku své vlády říkával kano-
nické hodinky, slavnostně poslouchal služby Boží, jak to viděl u svého otce… Ó, jak 
je těžko poznati život tohoto krále a cestu muže v jeho mladosti… Nechť dá příklad 
toho Roboám, syn Šalamounův, který pohrdnuv radou starších izraelských vyhle-
dával ke své záhubě společnost a hovory mladších, a proto zahynul. Abychom však 
nebrali příklady zdaleka, podívejme se na tohoto mladíka znamenitého, nadaného 
a, bohužel, prokážeme, že veliká zkáza a počátek útrap vzešel celému království 
i jemu pro ničemnou společnost. Neboť tomuto mladičkému králi přidružili někteří 
šlechticové zemští své mladší syny, kteří v ničemném styku sváděli poddajnou mysl 
mladého krále k mnohým nedovoleným věcem. Neboť bujný věk mladičkého krále 
počal s bujnými duchy bujněti, píti víno až do opilství, tráviti beze spánku noci při 
pitkách, věnovati se hodům, oddávati se špatným mravům a zvráceným zvykům 
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a prováděti všechno, k čemu svádějí popudy mladosti náchylné a zkažené mysli, ne 
však jak bylo dovoleno, nýbrž jak se mu líbilo. Když pak v noční době panští synové, 
kteří byli ke králi přidruženi na to, aby na něm něco chytře vymohli, viděli toho 
krále rozpáleného vínem, žádali na něm královské statky a přemnoho jich obdrželi. 
Ten obdržel takovým způsobem město, druhý hrad, jiný dědinu… Když panoval celý 
jeden rok v království Českém jako chlapec a přišel o výročí smrti otcovy na Zbra-
slav, oslovil pan Konrád, opat zbraslavský, krále touto řečí: »Pane králi«, pravil, 
»dosud jste neměl při sobě mravy zákonité a královské, které měl váš otec, to se však 
dá přičísti spíše vašemu mladistvému věku než vám. Hle… prosím z celé duše otcov-
ského styku, polepšete své mravy, vyhýbejte se špatným společnostem, mějte před 
očima Boha!« Toto povzbuzující napomenutí přijal pan král s vděčnou myslí a od oné 
hodiny se ukazoval být vážnějším a lépe se zcela vyhýbal tomu, co nebylo dovoleno. 
To nám totiž vykládala králova družina, jež bývala často v jeho přítomnosti. A není 
pochyby, že by byl napravil všechny výstřednosti, kdyby byl déle žil.“	27)

Bytostně	kladně	Václava	III.	hodnotí	z	dobových	písemných	pramenů	snad	
jen	tak	řečený	Dalimil	ve	své	rýmované	kronice.	Dalimil	vyjádřil	politování	
nad	královou	předčasnou	smrtí,	neboť	byl	prý	jinochem	ctným	a	zaníceným,	
který	–	pokud	by	žil	déle	–	by	přinesl	českým	zemím	mnoho	dobrého.28)

Tak	negativní	obraz,	který	tedy	v	mínění	o	Václavu	III.	převažuje,	ale	
neodpovídá	příliš	řeči	pramenů	diplomatické	povahy	(listinám),	jak	uká-
zal	B.	Dudík	a	zejména	M.	Sovadina,	který	se	zaobíral	jediným	rokem	vlády	
tohoto	panovníka	jako	českého	krále.29)	Přestože	je	Sovadinova	studie	pozo-
ruhodná,	neobsahuje	bohužel	pomyslnou	časovou	osu	listin	Václava	III.,	
vydaných	pro	příjemce	z	českých	zemí;	autor	tak	učinil	pouze	u	listin	urče-
ných	šlechtě	a	u	listin	souvisejících	se	zahraniční	politikou,	což	je	škoda,	
neboť	z	ní	plynou	podstatné	skutečnosti.
Než	obrátíme	pozornost	na	onen	vzájemný	rozpor	mezi	narativními	a	di-	

plomatickými	prameny	a	zkusíme	zjistit	něco	o	vládě,	charakterových	ry-	
sech	i	vraždě	Václava	III.,	bude	třeba	se	nejprve	stručně	seznámit	–	alespoň	
v	nástinu	–	s	dobovým	kontextem,	tedy	situací	v	českých	zemích	na	konci	
13.	a	počátku	14.	století.

„Srdce rozveselila snad všem ta veliká mince;
groš, ten široký peníz, již mnozí za svatý mají…“
Zbraslavská	kronika,	kniha	první,	kapitola	LXVI.

 ČESKÝ STÁT NA PŘELOMU 13. A 14. STOLETÍ 30) 

Konec	13.	a	počátek	14.	století	zastihl	české	země	v	rámci	přemyslovské	dy-	
nastie	na	skvělém,	i	když	krátkodobém	vrcholu.	Donedávna	těžce	zkou-
šené	Čechy	a	Morava	se	poměrně	rychle	vzpamatovaly	z	tzv.	„zlých	let“	po	
smrti	Přemysla	Otakara	II.	a	z	následků	kořistnické	správy	Oty	Branibor-
ského	v	Čechách	v	užším	slova	smyslu	a	Rudolfa	I.	Habsburského	na	Moravě.	
S	obnovením	královské	moci	se	znovu	nastoloval	i	právní	řád	v	Českém	krá-
lovství.	Krajina	lákala	podnikatele	z	ciziny	díky	svému	stříbru,	se	stříbrem	
souvisela	i	měnová	reforma,	země	prožívala	překotný	hospodářský	rozvoj.31)	
Nešlo	ale	jen	o	stříbro.	Vznikala	nová	lidská	sídla	–	vesnice	či	města,32)	kvetla	
zemědělská	produkce,	řemeslná	výroba	i	obchod.	Přesto	se	Čechy	nemohly	
řadit	k	naprosté	špičce	nejvyspělejších	zemí	Evropy.
Nikdo	z	tehdy	žijících	současníků	netušil,	že	domácí	vládnoucí	dynastie	

nezadržitelně	spěje	ku	svému	konci.	V	posledních	generacích	panujících	
Přemyslovců	se	dospělosti	dožil	vždy	pouze	jediný	mužský	legitimní	poto-
mek	–	Přemysl	Otakar	II.,	Václav	II.,	Václav	III.	–	a	to	pochopitelně	zname-
nalo	zvýšené	nebezpečí	náhlého	vymření	dynastie.	Přestože	Václav	II.	i	Vác-
lav	III.	zemřeli	poměrně	mladí,	tehdejší	obyvatel	českých	zemí	musel	mít	
při	smrti	Václava	II.	v	roce	1305	nutně	dojem,	že	zemřel	stařec.	Václav	totiž	
panoval	od	roku	1283	přes	dvacet	let,	což	na	počátku	14.	století	byla	doba	
téměř	jedné	lidské	generace.	S	Václavem	byl	navíc	spojen	vzestup	českých	
zemí	z	let	úpadku,	bídy	a	ponížení,	jež	panovaly	pod	správci	Otou	Brani-
borským	a	Rudolfem	I.	Habsburským,	až	na	mocenský	vrchol,	kdy	Přemys-
lovci	spojili	pod	svou	vládou	Čechy,	Polsko	a	Uhry,	který	doprovázela	dyna-
mická	a	rostoucí	ekonomika.
Konec	13.	a	počátek	14.	století	byly	dobou	nejen	velké	ekonomické	prospe-

rity,	ale	také	překotné	a	završující	ekonomické	i	společenské	transformace,33)	
na	jejímž	konci	české	země	prožívaly	poměrně	dynamický	vývoj	a	dostávaly	
se	do	„klasické“	středověké	podoby	známé	i	dnes	modelem34)	o	trojím	lidu	
společnosti.35)	Byla	to	doba	skýtající	i	pozoruhodný	a	pestrý	obraz	společ-
nosti.	Konečně	–	nechť	čtenář	laskavě	dovolí	–	alespoň	jeden	citát:	„Tehdejší 
doba se vyznačovala pestrostí. Jinak žil venkovan, jinak zámožnější obyvatel města, 
opět jiné dojmy vítaly návštěvníka panských hradů či dokonce královského dvora. 
Skupiny mužů i žen odcházely do ticha klášterních ústraní. Každé z těchto prostředí 
mělo vlastní rytmus, vlastní rituály, radosti i strasti, kulturní i umělecké výrazy. 
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Byla to zároveň společnost, která nepřestávala žít v ustavičném strachu před hla-
domory, epidemiemi a rozmary přírody.“	36)

V	čem	ona	pestrost	spočívala?	Začněme	od	nejvyšších	pater	společnosti.	
Vedle	panovníka	to	byla	především	šlechta.37)	Její	sebevědomí	i	pocit	spolu-
zodpovědnosti	za	osud	země	se	vyvinul	zejména	v	období	tzv.	„zlých	let“,	
interregna	1278–1283.	Šlechta	konce	13.	století	sice	netvořila	jednolitý	celek,	
ale	nepostrádala	sebevědomí.	Její	vztah	k	panovníkovi	nebyl	jednoznačný.	
Na	jedné	straně	panovníka	uznávala	i	potřebovala	jako	špičku	tehdejší	spo-
lečnosti	a	reprezentanta	státu,	nacházela	v	jeho	službách	vítaný	zdroj	zisků	
i	moci	zastáváním	nejrůznějších	úřadů,	na	druhé	straně	by	uvítala,	kdyby	
jeho	moc	byla	co	nejmenší.	Šlechta	jednoznačně	usilovala	o	podíl	na	moci	
ve	státě	a	přes	parciální	zájmy	jednotlivých	rodin	či	mocenských	kotérií	se	
snažila	být	panovníkovi	–	do	určité	míry	–	mocenskou	protiváhou.	Postupně	
fakticky	ovládla	i	zemský	soud.	I	donedávna	poměrně	jasné	poznatky	o	fun-
gování	společnosti	a	strukturách	panovnické	moci	v	českých	zemích	konce	
13.	a	počátku	14.	století	však	–	na	základě	posledních	výzkumů	–	otevírají	
diskusi.	Jedním	z	témat	je	právě	problematika	zemského	soudu	či	dominia 
generale	a	dominia speciale.	Dosud	se	mělo	za	to,	že	Václav	II.	se	–	na	rozdíl	od	
rázného	Přemysla	Otakara	II.	–	dělil	se	šlechtou	o	moc	ve	státě	tak,	že	neo-
mezeným	panovníkem	byl	pouze	ve	sféře	dominia speciale,	kam	patřila	hlavně	
královská	města	a	kláštery	a	kde	mohl	vypisovat	daně	podle	své	potřeby.	
V	dominiu generale	musel	k	rozhodování	přizvat	šlechtu.	V	poslední	době	se	
však	otevírá	diskuse	o	tom,	že	zřejmě	termíny	dominium speciale	a	dominium 
generale	nebude	možno	vztahovat	na	dělbu	moci.	Mezi	šlechtou	a	panovní-
kem	zřejmě	zdaleka	nebylo	takové	napětí,	jak	se	soudí.38)

Když	je	již	řeč	o	šlechtě,	je	třeba	zmínit	se	rovněž	o	jejích	ekonomických	
aktivitách.	Využívala	totiž	četných	výsluh	od	panovníků	a	sama	kolonizovala	
krajinu,	zakládala	nová	lidská	sídla,	čímž	rozmnožovala	své	statky.	Vznikala	

často	rozsáhlá	pozemková	panství,	nicméně	s	typickým	projevem	feudální	
roztříštěnosti.	Zdaleka	ne	vždy	náležela	příslušnému	šlechtici	celá	vesnice,	
mnohdy	jen	její	část.
Po	panovnickém	vzoru	a	se	svolením	krále	počala	nobilita	na	svých	pozem-

cích	budovat	kamenné	hrady.39)	Zatím	byly	menší,	velikostí	opravdu	nemohly	
konkurovat	královským	hradům.	Obvykle	se	stával	jejich	základem	hradní	
palác	s	okrouhlou	věží,	který	obtáčel	hradební	pás	a	byl	doplňen	hospodář-
skými	budovami.	Mezi	vhodné	příklady	takových	hradů	je	možno	zařadit	
např.	Vízmburk	či	Valdek.	Poměrně	často	šlechta	pojmenovávala	tato	sídla	
módními	německými	jmény.	Je	ovšem	samozřejmé,	že	takové	hrady	stavěly	
jen	ty	nejpřednější	šlechtické	rody,	mezi	něž	můžeme	řadit	např.	Ronovce,	
Vítkovce,	Hrabišice	nebo	Markvartice.	Jistě	i	proto	panovník	částečně	rezig-
noval	jen	na	pozemkovou	držbu	jako	na	zdroj	svých	příjmů	a	začal	hledat	
nové	finanční	možnosti	ve	výstavbě	a	podpoře	měst	či	důlní	činnosti,	na	
kterou	si	ovšem	najímal	odborníky;	to	mu	totiž	přinášelo	zdroj	hotových	
peněz.
Již	bylo	řečeno,	že	šlechta	rozhodně	nebyla	jednotnou	společenskou	sku-

pinou.	Zatímco	příslušníci	nejvýznamnějších	panských	rodů	byli	nejen	před-
ními	královskými	rádci,	zastávali	nejpřednější	úřady	v	zemi,	nižší	šlechta,	
často	uhájila	jen	základní	životní	potřeby,	uplatnění	našla	zejména	jako	
námezdní	žoldnéři.	Často	se	nechal	příslušník	nižší	šlechty	najmout	za	žold,	
neboť	jeho	pozemková	držba,	nezřídka	zahrnující	jedinou	vesnici	či	její	část	
s	tvrzí,40)	neskýtala	jistotu	obživy.

  Veduta Prahy z roku 1493. Praha byla sídelním místem 
českých králů a nejinak tomu bylo i za Václava III.

  Pečeť Václava II. Pečeti posledních Přemyslovců Václava II. a Václava III. 
náležejí k výtvarně nejhodnotnějším pečetím své doby. Kvalitou

dokonce převyšují i pečeti římských králů. To velmi zřetelně odráží bohatství 
i vytříbený smysl pro detail a vkus dvou posledních přemyslovských králů.
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Na	přelomu	13.	a	14.	věku	prodělala	rozvoj	také	církev.41)	Kromě	nové	vlny	
zbožnosti	a	dokončení	církevní	„světské“	organizační	a	správní	struktury	na	
bázi	farnosti	–	děkanáty	–	arcijáhenství	atd.,	došlo	k	rozvoji	mnoha	řádů	a	vybu-
dování	četných	klášterů;42)	rozvíjel	se	tedy	nejen	duchovní	„světský“,	ale	i	řádový	
život.	V	zemi	se	šířily	církevní	řády,	cisterciácký	řád,	minorité,	dominikáni,	pre-
monstráti,	klarisky;	z	rytířských	řádů	johanité,	němečtí	rytíři	a	templáři.43)

Církev	ovšem	nepečovala	jen	o	spásu	duše.	Stala	se	i	velmi	významným	
pozemkovým	vlastníkem.	Zejména	četné	kláštery	prováděly	kolonizaci,	jako	

typický	příklad	lze	uvést	cisterciá-	
ky.	Církevní	statky	se	dokonce	začaly	
rovnat	majetkům	nejvýznamnějších	
šlechticů,	rozmnožovaly	je	dary,	de-	
sátky,	odkazy,	koupě	a	již	zmíněná	
kolonizace.	Nadto	církevní	majetek	
požíval	mnohem	lepších	a	progresiv-
nějších	forem	správy;	církev	pocho-
pila	ještě	dříve	než	šlechta	význam	
sceleného	dominia.	A	tak	se	často	
stávalo,	že	právě	bohaté	kláštery	by-	
ly	věřiteli	panovníků,	jimž	půjčovaly	
nemalé	obnosy.
Nesmíme	ale	rovněž	zapomenout,	

že	krom	zbožnosti	a	majetkového	
rozvoje	 stávaly	 se	duchovní	 insti-
tuce,	především	pak	znovu	kláštery	
a	kapituly,	centry	vzdělanosti	a	kul-
tury.44)	 V	 pokladnicích	mnohých	
z	nich	byl	uložen	nejeden	skvost	v	po-	
době	luxusních	rukopisů,	klenotů	
či	liturgických	předmětů	z	drahých	
kovů,	ale	o	tom	až	na	závěr	této	ka-	
pitoly.
Kolonizace45)	probíhala	zejména	

za	zavádění	německého	práva,46)	em-	
fyteuse,	díky	níž	měla	vrchnost	pra-	
videlné	peněžní	příjmy.	Skýtala	ovšem	
výhody	i	pro	poddané.	Ti	upevnili	

držbu	hospodářství	a	požívali	relativně	větší	osobní	svobody.47)	V	zeměděl-
ství	dominoval	trojpolní	systém,	v	němž	se	střídaly	jařiny,	ozimy	a	úhory.	
Kromě	osídlování	na	základě	emfyteutického	práva	se	užívalo	rovněž	koloni-
zace	na	starším,	tzv.	„českém“	právu.	Tak	se	dělo	zejména	ve	vyšších	polohách	
či	v	odlehlejší	krajině.	Charakteristickým	„produktem“	se	pak	stala	drobná	

osada	s	nepříliš	pravidelným	či	zcela	nepravidelným	uspořádáním.	Peněžní	
systém	podporoval	možnost	poddaných	směňovat	produkty	za	peníze	na	
trzích.	Vrchnost	emfyteutické	právo	„prodávala“	za	peněžní	úrok.	Osadníci	
tak	uhradili	tzv.	podací	a	zavázali	se	ke	splácení	úroků,	což	pro	ně	bylo	moti-
vující.	Co	vyprodukovali	nad	úrok,	jim	zůstávalo.	Zájem	poddaných	o	co	nej-
vyšší	úrodu	byl	proto	značný.	Tyto	„přebytky“	mohli	prodávat	ve	městech,	
která	tak	byla	potravinami	dostatečně	zásobena,	takže	se	mohla	plně	věno-
vat	řemeslné	výrobě.	Poddaní	však	byli	vrchnosti	také	povinnováni	nejrůz-
nějšími	pomocemi	a	dodávali	jí	i	naturální	dávky.	Nesmíme	ovšem	zapo-
menout,	že	i	venkov	48)	zůstal	značně	majetkově	diferencován;	na	vrcholu	
stáli	zejména	vesničtí	rychtáři	jako	přímí	zástupci	vrchnosti,	sledováni	boha-
tou,	ale	nepočetnou	vrsvou	mlynářů,	krčmářů	a	větších	sedláků.	Na	opač-
ném	konci	se	pak	nacházeli	de	facto	bezzemci,	kteří	nacházeli	výdělek	v	pří-
ležitostné	a	námezdné	práci.
Třinácté	století	bývá	mnohdy	označováno	dobou	hlavního	rozmachu	

měst49)	v	českých	zemích.	Obvykle	se	tento	fenomén	spojuje	s	vládou	Pře-
mysla	Otakara	II.	Přemysl	založil	např.	Kolín,	Písek,	Nymburk,	Mělník,	
Kadaň,	Ostrov,	Louny,	Uherský	Brod,	Uherské	Hradiště	aj.	Města	ale	vzni-
kala	i	za	Václava	II.	–	připomeňme	Kutnou	Horu,	(Novou)	Plzeň	či	třeba	
Sušici.	Dalo	by	se	říci,	že	Václav	II.	vlastně	dobudoval	základní	síť	králov-
ských	měst	v	Čechách.	Na	počátku	vlády	po	rozvratu	od	braniborsko-habs-
burské	správy	bylo	třeba	především	města	konsolidovat	a	stabilizovat	jejich	
poměry.	Panovník	musel	rovněž	vystavět	pomyslnou	hráz	proti	snaze	šlechty	
přisvojit	si	některá	města.50)

Pokud	jde	o	měšťanskou	společnost,	pak	se	zde	setkáváme	se	značnou	pes-
trostí.	Zpočátku	byl	představitelem	vrchnosti	rychtář.	Uvedený	úřad	obvykle	
získal	původní	lokátor.	Postupem	doby	se	však	konšelé	–	v	čele	s	purkmist-
rem	–	vymaňovali	z	jeho	moci	a	snažili	se	strhnout	hlavní	mocenský	vliv	ve	
městě	na	sebe.
Na	naprosté	špičce	měšťanské	společnosti	stál	patriciát.51)	Především	

v	Praze	a	Kutné	Hoře52)	jeho	jmění	často	přesahovalo	majetek	mnohých	šlech-
ticů,	přičemž	se	leckdy	bohatí	měšťané	zakupovali	i	na	venkově.	Vlastnili	pak	
nejen	venkovské	lány	a	lesy,	ale	rovněž	vesnice	s	poddanými.	Přestože	majet-
kově	často	nejpřednější	měšťané	šlechtu	převyšovali,	do	smrti	Václava	III.	
neměli	velký	politický	vliv.	Šlechta	je	nepodceňovala	a	často	se	závistí	i	oba-
vami	hleděla	k	významným	měšťanským	rodinám,	mezi	něž	náležely	např.	
Ruthardovci	či	Pušovci,	kteří	majetkově	vysoko	převyšovali	nižší	nobilitu.
Nicméně	patriciát	byl	pouze	špičkou	pomyslného	ledovce	společnosti	

ve	městech.	Majoritní	část	společnosti	ve	městech	tvořili	především	řeme-
slníci.	Postupem	doby	se	organizovali	do	spolků	a	organizací,	z	nichž	již	
na	konci	přemyslovského	období	v	českých	zemích	vznikaly	první	cechy	
s	funkcí	ekonomickou,	ale	i	dobročinnou	a	vojenskou.	Městskou	společnost	

  Bývalé říšské město Cheb, kostel   
Zvěstování Panně Marii v areálu
františkánského (původně minorit- 

ského) kláštera. Patrně zde se počátkem 
 roku 1285 konala svatba rodičů Vá- 
clava III. Václava II. a Guty Habs-

burské, dcery římského krále 
Rudolfa I. Habsburského.

Český stát na přelomu 13. a 14. století



22 23

doplňovali	i	tovaryši,	námezdní	pracovníci	či	čeledíni,	kteří	se	řadili	k	vrst-
vám	nejméně	majetným.	Mezi	nejpřednější	města	v	zemi	–	přirozeně	kromě	
Prahy,	jež	byla	panovnickou	rezidencí	–	náležela	zejména	města	hornická,	
produkující	stříbrnou	rudu.53)

České	stříbro	se	ve	13.	století	stalo	opravdu	evropským	fenoménem,	z	ně-	
hož	Přemyslovci	těžili	při	své	zahraniční	expanzivní	politice.	České	země	
náležely	vedle	Uher	(zlato)	a	Míšeňska	(stříbro)	k	největším	evropským	
producentům	drahého	kovu,	zejména	stříbra.	I	to	muselo	dráždit	většinu	
evropských	panovníků,	včetně	římského	krále	Albrechta	I.	Habsburského,	
když	se	za	Václava	II.	a	Václava	III.	dostaly	české	země,	Uhry	i	část	Míšeň-
ska	pod	vládu	Přemyslovců.	Pokud	za	Václava	I.	těžbu	stříbra	zajišťovala	
především	oblast	Jihlavska,54)	pak	nyní	to	byla	podstatně	bohatší	ložiska	
v	Kutné	Hoře.	Přesná	čísla	dnes	samozřejmě	nejsou	známa,	optimistické	
odhady	ale	uvádějí,	že	kolem	roku	1300	produkovala	Kutná	Hora	neuvěři-
telných	41	%	těžby	stříbra	tehdejší	Evropy.	Nešlo	ale	jen	o	stříbro	a	horní	
podnikání;	tak	velké	množství	lidu	vyžadovalo	rovněž	zásobování	řemesl-
nými	výrobky	i	potravinami,	což	vedlo	k	rozvoji	výroby,	ale	o	tom	byla	řeč	
již	při	rozvoji	měst.
Při	organizování	těžby	bylo	třeba	soustředit	nemalý	finanční	obnos	ještě	

před	jejím	zahájením.	Uplatnil	se	tzv.	nákladnický	systém,	kde	se	kverkové	
(podnikatelé)	soustřeďovali	do	jakýchsi	družstev,	v	nichž	složili	finanční	pro-
středky	na	financování	důlních	prací	a	výnos	z	dolování	si	pak	dělili	podle	

podílů	vložených	peněz.	Protože	však	těžba	drahých	kovů	spadala	pod	krá-
lovský	regál,	hájil	královy	zájmy	perkmistr.	Dolování	muselo	mít	rovněž	jistá	
právní	pravidla.	Dosud	v	českých	zemích	platilo	v	dolování	jihlavské	právo,	
avšak	když	je	Jihlava	odmítla	postoupit	Kutné	Hoře,	Václav	II.	zajistil	Kutno-
horským	právo	přímo	z	Itálie.	A	tak	italský	právník	Gozzo	z	Orvieta	vypraco-
val	nový	horní	zákoník	–	Ius regale montanorum.55)	Přestože	mnohé	záležitosti	
v	něm	nebyly	nepodobny	jihlavskému	právu,	ke	slovu	zde	více	přicházelo	
právo	římské.
Hospodářská	aktivita	a	emfyteutické	vztahy,	byť	nebyly	výlučné,	kladly	

značné	nároky	na	kvalitu	měny;	ostatně	podporovala	ji	rovněž	těžba	stří-
bra.	Až	do	roku	1300	obíhaly	v	českých	zemích	zejména	brakteáty,	jed-
nostranné	mince	 ražené	na	stříbrném	základě.56)	V	červenci	 1300	sáhl	
Václav	II.	k	ražbě	mince	hodnotné	a	po	dlouhý	čas	velmi	oblíbené,	k	tzv.	
pražskému	groši.57)	Pro	lepší	kontrolu	král	Václav	II.	zrušil	do	té	doby	fun-
gující	mincovny	v	českých	zemích	a	ražbu	groše	soustředil	pouze	do	Kutné	
Hory,	na	tzv.	Vlašský	(tj.	italský)	dvůr.	Z	jedné	hřivny	se	razilo	64	grošů	
o	hmotnosti	3,77–3,86	g.	V	budoucnu	mělo	být	v	oběhu	pouze	stříbro	zmin-
cované	v	groše.
V	pestré	vývojové	mozaice	13.	století	bychom	se	ještě	měli	zmínit	o	jed-

nom	pozoruhodném	fenoménu.	A	tím	byl	národnostní	prvek.	České	země	
ve	13.	století	přestávaly	být	národnostně	a	jazykově	monolitem.	Stále	více	
se	zde	objevoval	německý	živel.58)	S	průnikem	německých	obyvatel	do	Čech	
souvisí	zejména	dvě	oblasti	–	kolonizace,	zakládání	nových	osad	a	přede-
vším	měst,	neboť	německé	emfyteutické	právo	neslo	mnohem	progresivnější	
právní	prvky	než	starší	české,	a	dále	hornictví.	Často	se	taková	města	stávala	
centrem	němectví,	avšak	toto	označení	nelze	chápat	z	dnešního	pohledu.	
Dnešní	nacionalismus	je	nesporně	produktem	19.	století;	ve	13.	a	počátkem	
14.	století	se	tak	nanejvýš	můžeme	setkat	s	určitými	formami	protonacio-
nalismu,	které	ovšem	byly	obvykle	založeny	na	zemském,	nikoli	jako	dnes	
jazykovém	principu.	Tak	např.	autor	první	jazykově	české	rýmované	kroniky	
Dalimil	proslul	svým	odporem	k	Němcům,	jenže	tato	averze	nebyla	Dalimi-
lem	chápána	ve	smyslu	jazykovém,	nýbrž	zemském.	Dalimilovi	vůbec	nevadí	
němečtí	obránci	Kutné	Hory,	horníci,	kteří	město	v	roce	1304	ubránili	proti	
oddílům	Albrechta	I.	Habsburského,	vadí	mu	Němci	cizí,	nikoli	domácí.	Zem-
ské	určení	mělo	tedy	jednoznačnou	prioritu.59)

Nesmíme	rovněž	zapomenout,	že	německý	živel	byl	u	nás	přítomnen	či	
významně	zastoupen	též	v	mnohých	umělcích	na	panovnickém	dvoře	a	také	
u	představitelů	četných	klášterů	a	duchovních	institucí.	To	se	však	již	pozne-
náhlu	dostáváme	ke	kultuře	a	vzdělanosti	doby.	Ano,	i	tu	podporoval	růst	
ekonomiky.
Rozvoj	vzdělanosti,	kultury	a	umění	byl	na	přelomu	13.	a	14.	století	taktéž	

věcí	pozoruhodnou.60)	Ze	slovesného	či	spíše	literárního	umění	se	musíme	
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zmínit	alespoň	o	dvou	významných	kronikách	konce	13.	a	počátku	14.	století	–	
totiž	o	latinsky	psané	Zbraslavské kronice61)	a	nejstarší	česky	psané	kronice,	
nadto	ve	verších,	tak řečeného Dalimila.62)	Nepoměrně	méně	profitovala	legen-
distika.	Konec	13.	století	lze	již	ve	většině	oblastí	umění	spojit	nikoli	s	román-
ským	stylem,	ale	s	gotikou.63)	Patrně	nejvíce	je	do	dnešních	dnů	postižitelná	
v	architektuře.	Kromě	výstaby	větších	královských	hradů	či	jejich	opravy	
a	budování	menších	šlechtických	hradů	soustředila	se	architektura	přede-
vším	na	sakrální	stavby,	tj.	kostely	a	kláštery.	Pochopitelně	k	těm	nejvýznam-
nějším	a	nejvýstavnějším	náležely	především	zeměpánem	založené	církevní	
instituce;	alespoň	za	všechny	jeden	příklad	–	Václavem	II.	založená,	bohatě	
majetkově	nadaná	a	milovaná	Zbraslav.64)

Z	ostatních	druhů	a	forem	umění		65)	si	zaslouží	zmínku	alespoň	sochař-
ství	(např.	soška	sv.	Bartoloměje,	Strakonická	madona	aj.),	deskové	malířství,	
iluminační	umění	(např.	překrásný	Pasionál	abatyše	Kunhuty)66)	či	zlatnic-
tví.	To	dosahovalo	velmi	vysoké	úrovně.	Dobrým	příkladem	zde	mohou	být	
třeba	panovnické	pečeti,	jež	byly	nejen	ověřovacím	prostředkem	nahrazují-
cím	dnešní	razítko	či	podpis,	ale	také	vynikajícím	prostředkem	reprezentace	
panovníka	a	nástrojem	propagace	jeho	vlády	a	ideologie.	V	této	souvislosti	
stojí	za	to	zmínit,	že	pečeti	posledních	Přemyslovců	náležely	k	vrcholným	
zlatnickým	dílům	své	doby	a	kvalitou	předčily	i	sfragistický	materiál	řím-
ských	králů.67)	Samotný	Václav	II.,	přestože	hovořil	několika	jazyky,	byl	negra-
motný,	neboť	neuměl	číst	ani	psát.	Nicméně	vzdělanost	podporoval	např.	sna-
hou	založit	v	Praze	univerzitu	či	sepsat	zemský	zákoník.	Obojí	však	–	zřejmě	
pro	odpor	šlechty	–	přišlo	vniveč.68)

Vraťme	se	ovšem	ještě	k	panovníkovi,	resp.	zahraniční	politice	českých	
králů.	 I	 zde	 byla	 ekonomika	 velmi	 podstatná.	Hospodářská	prosperita	

země	a	její	stříbrné	bohatství	daly	
nejen	podporu	expanzivní	zahrani-	
ční	politice	českých	králů,	náležitě	
reprezentativnímu	královskému	dvo-	
ru	a	dvorské	kultuře,69)	ale	rovněž	
okázalé	korunovaci	Václava	II.	na	čes-	
kého	krále.70)	U	té	se	chvíli	zastavme.
Podle	zpráv	Zbraslavské	kroniky	

na	ní	mělo	být	tolik	hostů,	že	bylo	
napočítáno	na	celé	akci	až	191	tisíc	
koní.71)	Víme,	že	kronikářské	počty	
často	přeháněly,	nicméně	význam-
ných	návštěvníků	zde	byla	skutečně	
celá	řada.	Dne	2.	června	1297	mohuč-
ský	 arcibiskup	 Gerhard	 pomazal	
Václava	II.	a	vsadil	mu	na	hlavu	čes-

kou	královskou	korunu.	Další	den	český	král	založil	zbraslavský	klášterní	
chrám	Panny	Marie,	tedy	klášterní	kostel	zbraslavského	kláštera,	a	učinil	
z	něj	přemyslovskou	nekropoli.	Při	této	příležitosti	po	slavnostní	mši	paso-
val	na	rytíře	asi	240	zahraničních	i	českých	šlechticů.	Bohužel	krátce	po	koru-
novaci	(18.	června)	zesnula	po	nemoci	a	z	vyčerpání	z	náročných	korunovač-
ních	oslav	první	Václavova	manželka	Guta	Habsburská.
Václav	II.,	jenž	se	mohl	opírat	o	význam	a	bohatství	Českého	království,	

promluvil	rovněž	do	událostí	v	Římské	říši.72)	Poté,	co	zemřel	roku	1291	řím-
ský	král	a	vítěz	od	Moravského	pole,	Rudolf	I.	Habsburský,73)	soustředila	
se	habsburská	snaha	k	udržení	titulu	římských	králů.	Kandidátem	na	prv-
ního	muže	říše	se	stal	Rudolfův	syn	Albrecht	I.	Habsburský,74)	k	němuž	ale	
mladý	Václav	II.	nechoval	zrovna	vřelé	vztahy.	Václavovo	silné	postavení	
potvrzuje	stanovisko	dalších	dvou	říšských	kurfiřtů	s	volebními	hlasy	–	
braniborského	markraběte	Oty	IV.	a	saského	vévody	Albrechta	II.	–	a	jejich	
závazek	podpořit	ve	volbě	takového	kandidáta,	kterého	bude	podporovat	
Václav	II.	Habsburkové	náhle	ztráceli	na	oblibě	i	u	duchovních	říšských	
kurfiřtů,	zejména	u	arcibiskupa	kolínského.	Ten	vybral	za	protikandidáta	
Adolfa	Nasavského,	jenž	byl	–	i	hlasem	českým,	braniborským	a	saským	–	
zvolen	v	květnu	1292	římským	králem.	Český	hlas	byl	nicméně	diplomaticky	
„vykoupen“	ústupky	ve	prospěch	Přemyslovců.	Vedoucímu	české	delegace,	
zkušenému	diplomatu	Bernardovi	z	Kamenice,	se	podařilo	vyjednat	sňat-
kový	závazek	Přemyslovců	a	nasavského	hraběte.	Dále	byla	českým	zemím	

  Majestátní pečeť Guty Habsburské, 
české královny, první manželky 
Václava II. a matky Václava III.

  Bula papeže Bonifáce VIII. Jednou z nejvýraznějších osobností s velmi vypjatým 
sebevědomím na svatopetrském stolci byl papež Bonifác VIII. (1294–1303), vlast-
ním jménem Benedetto Caetani. Bonifác byl představitelem papalismu a hlavní 
mezinárodní oporou mladého Karla Roberta z Anjou v Uhrách. Dne 31. května 
1303 vydal listinu, v níž výslovně za uherské krále prohlásil Anjouovce, Přemys-
lovci měli z Uher odejít, a dokonce začal zpochybňovat i vládu Václava II. v Polsku.
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potvrzena	držba	říšského	Chebska,	přičemž	směr	dalších	potencionálních	
českých	rozšířených	držav	umožňoval	získat	vliv	v	Míšeňsku	a	části	Saska.	
Znovu	zmíněny	byly	i	přemyslovské	nároky	v	Rakousích,	Štýrsku	a	Koruta-
nech,	zemích,	které	nedávno	ovládal	Přemysl	Otakar	II.	Český	panovník	by	
si	je	jistě	netroufl	vznést	na	zmíněné	země	proti	Habsburkům,	kteří	zde	
měli	svou	mocenskou	základnu,	avšak	vzhledem	k	tomu,	že	se	Albrecht	I.	
Habsburský	dostal	do	defenzivy,	byl	zmítán	značnými	problémy	a	prohrál	
říšskou	volbu,	neváhala	Praha	takové	otázky	znovu	připomenout,	a	to	pro	
případ,	kdyby	snad	mocenské	pozice	Habsburků	i	v	těchto	državách	vzaly	
konec.
Albrecht	I.	Habsburský	však	držel	korunovační	říšské	klenoty	a	odmítl	je	

Adolfovi	vydat.	Učinil	tak	až	na	podzim	1292,	poté,	co	došlo	alespoň	k	dočas-
nému	smíření	obou.	Adolf	pak	ovšem	opominul	české	nároky	v	rakouských	
zemích,	neboť	po	vydání	korunovačních	klenotů	si	dosti	dobře	nemohl	dovo-
lit	Albrechtovi	neudělit	Rakousy	a	Štýrsko	v	léno.
Adolfova	samostatná	politika	nebyla	příliš	šťastná,	čímž	ztrácel	v	říši	stou-

pence.	Nakonec	se	od	něho	odvrátil	také	Václav	II.	Přestože	až	do	roku	1296	
udržoval	dvůr	Václava	II.	přátelské	styky	s	Adolfovým	římským	královským	
dvorem,	když	se	od	Adolfa	odvraceli	mnozí	přední	činitelé	říše,	neváhal	Vác-
lav	ani	na	vteřinu	a	v	otázce	nové	volby	římského	krále	následně	podpořil	
Albrechta	I.	Habsburského.
Albrechtova	pozice	nebyla	ovšem	jednoduchá,	musel	se	potýkat	s	potla-

čením	odboje	ve	vlastních	zemích	i	s	nepříjemnými	zdravotními	komplika-
cemi.	Nikdy	se	ale	myšlenky	na	zisk	titulu	římského	krále	zcela	nevzdal.	Na	
jaře	roku	1298	tak	vytáhl	i	s	přispěním	českých	vojů	k	Rýnu,	aby	se	střetl	
s	Adolfem	o	říšskou	korunu,	vojensky	nebo	diplomaticky.	V	Mohuči	byl	Adolf	
sesazen	a	králem	zvolen	Albrecht	I.	Nakonec	stejně	ale	rozhodovaly	zbraně.	
Počátkem	července	došlo	u	Göllheimu	nedaleko	Mohuče	k	bitvě	Adolfových	
a	Albrechtových	vojsk,	v	níž	Adolf	zahynul.75)

Vedle	zasahování	do	říšských	poměrů	usiloval	Václav	II.	také	o	připojení	
Polska.	Jestliže	Přemysl	Otakar	II.	nasměroval	svou	zahraniční	politiku	jižně	
od	hranic	českých	zemí,	pak	se	Václavův	zájem	obrátil	na	Polsko.76)	Polské	
království	bylo	ve	13.	století	pojmem	dosti	teoretickým,	neboť	v	něm	mnohem	
více	než	jednotný	zemský	celek	existovaly	malé	státečky,	kterým	vládli	drobní	
suverénní	Piastovci.	Pro	mocenské	ovládnutí	Polska	byly	klíčové	tři	oblasti	–	
Velkopolsko	s	arcibiskupským	Hnězdnem,	Malopolsko	s	Krakovem	a	králov-
ským	hradem	Wawelem	a	Vratislav.	Několik	drobných	Piastovců	se	pokoušelo	
o	sjednocení	země	a	kralování	v	ní.	Také	Václav	o	Polsko	usiloval	a	snažil	se	
získat	pro	svůj	cíl	spojence.	Prvního	nalezl	v	bytomském	Kazimírovi,	jenž	
uznal	Václava	II.	za	svého	lenního	pána.	Přesto	se	zdálo,	že	Piastovec	Jin-
dřich	IV.	Pravý	dosáhne	na	královskou	korunu.	Poslal	dokonce	k	papeži	posel-
stvo	ve	věci	korunovace,	ale	v	červnu	1290	náhle	skonal.	Podle	jeho	závěti	měl	

získat	Václav	II.	Kladsko,	Přemysl	II.	Velkopolský	Krakovsko	a	Sandoměřsko	
a	Jindřich	I.	Hlohovský	Vratislavsko.	Že	to	Praha	myslí	se	snahou	vládnout	
v	Polsku	vážně,	nejlépe	dokládá	jeden	šíře	pojatý	diplomatický	tah.	Viděli	
jsme,	že	kandidáti	na	titul	polského	krále	se	snažili	před	korunovací	získat	
kladné	stanovisko	a	podporu	papeže.	A	tak	Václav	II.	navázal	styky	se	starým	
italským	rodem	Orsini,	z	něhož	se	rekrutovalo	množství	kardinálů;	kardi-
nálové	měli	rozhodující	vliv	na	chod	
papežské	kurie.	Dělo	se	tak	ve	snaze	
změnit	její	negativní	postoj	k	Václa-
vově	snaze	nechat	se	korunovat	pol-
ským	králem.	Dokonce	byl	připra-
ven	na	spojení	obou	rodů	sňatkem,	
když	na	radu	kaplana	Alexia	hod-
lal	dceru	Gutu	provdat	za	syna	řím-
ského	senátora	Gentile	Orsiniho.	
Celá	věc	se	ale	neuskutečnila,	neboť	
Guta	brzy	zemřela	a	papež	Boni-
fác	VIII.	souhlasil	s	korunovací	Pře-	
mysla	II.	Velkopolského.77)	Avšak	i	zde	
zasáhla	smrt.	Přemysl	II.	Velkopol-
ský78)	byl	nedlouho	poté,	co	jej	hněz-
denský	 arcibiskup	 Jakub	 Świnka	
dne	26.	června	1295	korunoval	na	
polského	krále,	ubit	z	popudu	vel-
kopolských	magnátů	 a	branibor-
ských	markrabat	pro	určité	územní	
spory.79)

Nyní	se	konečně	otevřela	cesta	pro	
Václava	II.,	který	již	šanci	z	rukou	
opravdu	nepustil.	V	Polsku	na	sebe	
v	boji	o	nástupnictví	po	zemřelém	
Přemyslu	II.	upozornili	především	
Vladislav	Lokýtek80)	a	Jindřich	I.	
Vládu	si	nakonec	rozdělili.	Vladi-
slav	Lokýtek	podržel	Velkopolsko	
s	Hnězdnem,	Kališí	a	Poznaní	a	hlo-
hovský	kníže	Jindřich	I.	vládl	v	jihozápadním	pohraničí	Velkopolska.	Lokýt-
kova	snaha	o	získání	moci	v	Krakovsku	a	Sandoměřsku	byla	ukončena	nema-
lou	finanční	sumou,	kterou	mu	vyplatil	Václav	II.	Ve	Velkopolsku	však	proti	
Lokýtkovi	rostla	opozice.	Toho	využil	opět	Václav	II.	a	za	4	000	polských	hřiven	
stříbra	vládu	ve	Velkopolsku	koupil.	Při	dohodě	v	Praze	v	roce	1299	finančně	
vyčerpaný	Lokýtek	za	uvedenou	sumu	od	Václava	II.	přijal	Velkopolsko	

  Náhrobek princezny Guty 
Přemyslovny, sestry krále Václava III. 
Byl pořízený v letech 1294–1297.
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jako	léno.	Sankce	za	nesplnění	by	znamenala	pro	polského	Piastovce	ztrátu	
veškerých	zemí.	Václav	toto	podpořil	ještě	diplomatickým	jednáním	s	míst-
ními	magnáty,	v	červenci	roku	1300	sňatkem	s	dvanáctiletou	Richezou	(známá	
u	nás	jako	Eliška	Rejčka),	dcerou	polského	krále	Přemysla	II.	Velkopolského,	
tedy	„dědičkou“	trůnu,	a	nakonec	i	vojenskou	výpravou,	když	si	zprostředko-
váním	vynikajícího	a	Evropou	protřelého	diplomata	Petra	z	Aspeltu	zabez-
pečil	předběžný	souhlas	římského	krále	Albrechta	I.	Habsburského.	Válečná	
výprava	měla	úspěch	a	Jakub	Świnka	korunoval	Václava	II.	v	roce	1300	na	pol-
ského	krále.81)	Polskou	část	Pomořan	nemusel	dobývat.	Zde	v	jeho	prospěch	
vládli	němečtí	rytíři.	Z	území	vymykajících	se	přemyslovské	moci	tak	lze	jme-
novat	snad	jen	Mazovsko	a	dolnoslezská	knížectví.
Štěstěna	však	Přemyslovcům	přála	i	nadále.	Na	jaře	1301	se	po	smrti	posled-

ního	uherského	arpádovského82)	krále	Ondřeje	III.	Přemyslovci	dočkali	
nabídky	další	královské	koruny,	tentokrát	uherské	svatoštěpánské;	tato	
záležitost	se	však	značně	týkala	Václava	III.,	takže	více	o	ní	v	následující	kapi-
tole.	Byla	přijata,	čímž	se	pod	vládu	přemyslovského	rodu	dostala	tři	krá-
lovství.	Avšak	obrovská	území	a	vláda	českých	panovníků	v	nich	se	odstu-
pem	času	jeví	jako	kontraproduktivní.	Nejenže	české	krále	velmi	zadlužila,	
Přemyslovci	si	zde	opravdu	–	obrazně	řečeno	–	ukrojili	větší	krajíc,	než	by	
bylo	zdrávo,	ale	současně	jim	vyvstali	četní	zahraniční	nepřátelé,	kteří	jen	
nelibě	a	se	závistí	hleděli	na	obrovské	územní	državy,	doplněné	bohatstvím	
drahých	kovů.	A	tak	od	roku	1303	museli	oba	Václavové	čelit	smrtící	nepřá-
telské	alianci	římského	krále	Albrechta	I.	Habsburského,	římského	papeže,	
polských	odbojných	piastovských	knížat	a	druhého	uherského	krále	(vedle	
Václava	III.)	Karla	Roberta	z	Anjou.	Přestože	nepřátelský	vojenský	vpád	do	

království	v	polovině	roku	1304	ustáli	se	ctí,	dříve	než	mohly	být	poměry	sta-
bilizovány	a	hranice	zabezpečeny	mírovou	smlouvou,	zemřel	náhle	21.	června	
1305	Václav	II.,	zanechav	po	sobě	sice	množství	levobočků,	ale	jen	jediného	
legitimního	mužského	potomka,	posledního	Přemyslovce	na	českém	trůně	
a	v	tu	dobu	korunovaného	uherského	krále	–	Václava	III.;	o	tom	však	již	v	dal-
ších	kapitolách.
Jaký	vlastně	Václav	II.	byl?	Tento	nesmírně	pozoruhodný	panovník	byl	

velmi	rozporuplnou	osobností.83)	Většina	Václavových	povahových	rysů	
ostře	kontrastovala	s	jeho	rytířským	královským	otcem	Přemyslem	Otaka-
rem	II.	Hlavní	příčina	snad	tkvěla	v	pohnutých	okamžicích	panovníkova	
dětství.	Po	bitvě	na	Moravském	poli	za	správcovství	Oty	Braniborského	
v	Čechách	v	užším	slova	smyslu	a	římského	krále	Rudolfa	I.	Habsburského	
na	Moravě	prožil	několik	velmi	těžkých	let.	Poměrně	záhy	přišel	o	matku	
Kunhutu,	druhou	manželku	zesnulého	Přemysla	Otakara	II.,	jež	v	kritických	
chvílích	nezvládla	svou	roli	české	královny	ani	roli	matky.	Kunhuta	z	Bez-
dězu,	kde	byla	internována	s	malým	
Václavem	II.	 (*	1271)	pod	dozorem	
braniborských	stráží,	odjela	sama	
bez	mladého	prince	pod	záminkou	
pohřbení	Přemyslova	těla	–	které	bylo	
provizorně	uloženo	v	minoritském	
klášteře	ve	Znojmě	–	ovšem	za	sy-	
nem	se	na	Bezděz	již	nevrátila.	Žila	
po	dobu	pětiletého	správcovství	ze-	
mě	 v	 klidu	 a	ústraní	 v	Opavě	 a	na	
Hradci	u	Opavy	se	Závišem	z	Falken-
štejna.84)	Václav	II.	–	jako	dědic	čes-
kých	zemí	–	se	stal	cennou	kořistí	
v	 rukou	Oty	 Braniborského,	 kte-
rou	tento	dovedl	ve	vhodné	chvíli	za	
tučné	 výkupné	 výhodně	 zpeněžit.	
Několikrát	předtím	Václava	přemístil	
z	Bezdězu	na	jiné	pevné	hrady,	kde	
byl	však	spíše	vězněm	než	rukojmím.	
V	této	obtížné	osobní	situaci	matku	
velmi	postrádal.
Jedním	z	následků	z	doby	pohnu-

tého	dětství	bylo	podlomené	zdraví.	
Subtilní	tělesná	konstituce	i	soucho-
tiny,	na	něž	nakonec	zemřel	v	pou-
hých	34	 letech,	 jsou	 toho	 jasným	
důkazem.	Postava,	ale	ani	mentalita	

  Druhý typ mincovní pečeti Václava II. nejen jako českého krále 
a markraběte moravského, nýbrž i vévody krakovského 

  a sandoměřského ukazuje Václavovy polské ambice. 

  Hrad Bezděz. Rozlehlý a známý 
hrad založil děd Václava III. Pře-

mysl Otakar II. Zde byl v ještě nedo-
stavěném hradě po bitvě na Morav-
ském poli internován Václav II.
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jej	rozhodně	nepředurčovaly	k	vyhledávání	turnajů	a	válečných	výprav.	
Pro	zbožné	chování	byl	spíše	označován	za	krále-mnicha.	Nemiloval	veřejná	
shromáždění,	nevyhledával	válečnou	vřavu,	dokonce	ani	příliš	rád	necesto-
val;	snad	i	zde	se	projevilo	dětství,	kdy	byl	vláčen	jako	zajatec	po	několika	
hradech.	Na	rozdíl	od	Přemysla	Otakara	II.	tak	při	vykonávání	vlády	neob-
jížděl	země,	jimž	vládl,	ale	vládu	vykonával	povětšinou	z	Prahy	za	pomoci	
královských	hejtmanů.85)	To	byla	jedna	z	chyb,	kterých	se	Václav	při	pano-
vání	dopustil,	a	současně	jedna	z	příčin,	proč	přemyslovská	vláda	v	Polsku	
nakonec	nebyla	úspěšná.
Ale	problémy	v	dětském	věku	přispěly	také	k	jeho	duševní	nevyrovna-

nosti.	Byl	přehnaně	vnímavý,	trpěl	úzkostnými	stavy,	jež	přicházely	s	úc-
tou	k	nadpřirozenu	a	zbožnosti.	Nicméně	se	zdá,	že	Václav	byl	panovníkem	
mnoha	tváří.	Vedle	zbožnosti,	lásky	k	duchovním	osobám,	askeze	a	pokory	
za	svůj	život	zplodil	hned	několik	levobočků,	z	nichž	patrně	nejznámějším	
a	nejslavnějším	byl	pozdější	olomoucký	biskup	Jan	Volek.86)	A	dokázal	být	
rovněž	patřičně	ctižádostivý,	pragmatický,	a	dokonce	i	poměrně	tvrdý,	hájil-li	
své	zájmy	či	majetek.87)	Lze	říci,	že	nejdůležitější	narativní	pramen	pro	vylí-
čení	života	tohoto	předposledního	panujícího	Přemyslovce	–	Zbraslavská	
kronika	–	jej	zcela	jistě	idealizuje.88)	Závěrem	jen	doplňme,	že	Václav	II.	byl	
dvakrát	ženat	–	nejprve	s	Gutou	Habsburskou	a	posléze	od	roku	1300	s	Eliš-
kou	Rejčkou.	Z	množství	jeho	dětí	se	dospělého	věku	dožili	Václav	III.	a	dcery	
Anna,	Eliška,	Markéta	a	Anežka	a	levobočci.89)

„Neboť po smrti uherského krále Ondřeje,
když po něm nezůstal žádný dědic
mimo jedinou maličkou dcerku,

sešli se četní mocní hrabata a šlechtici
s budínskými měšťany a i jinými mocnějšími

z mnohých měst uherských a po předchozí zralé poradě
svorně si vyvolili mladého Václava, syna Václava,

krále českého a polského, za krále a pána.“
Zbraslavská	kronika,	kniha	první,	kapitola	LXVIII.

 UHERSKÝ KRÁL 

Na	konci	13.	století	nepředstavovalo	Uherské	království	zemi	zcela	klidnou	
ani	jednotnou.	Zahrnovalo	Uhry,	Dalmácii,	Chorvatsko,	Srbsko,	Ramu	(část	
Bosny),	Halič,	Vladimírsko,	Kumánii	a	Bulharsko.	Vládnoucí	dynastií	zde	byli	
domácí	Arpádovci.	Poměry	se	zostřily	po	zavraždění	uherského	krále	Ladi-
slava	IV.	Kumána	(1272–1290),	který	nezanechal	potomky.	Hned	roku	1290	se	
tak	objevilo	několik	uchazečů	o	trůn.
Byli	mezi	nimi	i	Habsburkové.	Římský	král	Rudolf	I.	Habsburský	vystoupil	

s	premisou,	že	Uhry	se	staly	uprázdněným	římským	lénem.90)	Z	tohoto	titulu	
se	pak	snažil	podpořit	svého	syna	a	pozdějšího	římského	krále	Albrechta	I.	
Habsburského.	S	nároky	vystoupili	rovněž	neapolští	Anjouovci.	Ti	horovali	
pro	Karla	Martela,	syna	Marie,	sestry	Ladislava	IV.	Kumána.	Avšak	zcela	jiné	
stanovisko	hájili	uherští	magnáti	i	světští	preláti,	jež	zdůrazňovali	domácí	
tradici	a	na	trůn	povolali	z	vídeňského	vyhnanství	posledního	žijícího	Arpá-
dovce	Ondřeje	III.91)	Ten	žil	od	narození	v	Benátkách,	neboť	se	tam	jeho	
matka	–	bohatá	Benátčanka	–	Thomasina	Morosiniová	ještě	v	těhotenství	
po	ztrátě	manžela,	slavonského	vévody	Štěpána,	uchýlila.	Ondřej	se	ostatně	
svých	nároků	na	uherský	trůn	domáhal	již	proti	Ladislavu	IV.	Kumánovi	–	
uplácel	uherské	oligarchy,	a	dokonce	vtrhl	do	Uher	s	vojskem.	Pokus	však	
tehdy	zůstal	bez	úspěchu	a	Ondřej	nalezl	útočiště	ve	Vídni;	mj.	právě	zde	byla	
zasnoubena	12.	února	1298	jeho	dcera	Alžběta	z	prvního	manželství	s	Václa-
vem	III.,	jak	bude	níže	ještě	zmíněno.92)	S	pomocí	své	matky	Thomasiny	se	
Ondřej	po	brzké	korunovaci	prosadil,	avšak	nezískal	uznání	v	celé	zemi.	Jako	
krále	jej	odmítli	respektovat	především	Kysekové	v	západních	Uhrách,	László	
Kán	v	Sedmihradsku,	Amadeus	Aba	a	Kopasz	Borsa	na	severovýchodě	země	
i	jeho	někdejší	opora	mezi	magnáty	Matouš	Čák	Trenčanský,	který	ovládal	
14	stolic	(komitátů)	v	Horních	Uhrách.93)	V	zemi	se	také	objevil	dobrodruh,	
jenž	se	vydával	za	bratra	Ladislava	IV.	S	ním	si	Ondřej	III.	poradil	a	vyhnal	
jej,	obtížnější	to	již	bylo	s	Karlem	Robertem	z	Anjou.94)


