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Několik slov úvodem 
o neznámém markraběti

Málokomu ze současníků bylo zcela jasno, jaké jsou příčiny a dosah 
neúspěchu protestantských stavů na bělohorské pláni. Nicméně ani 
pozdější generace politiků, teologů a v neposlední řadě historiků plně 
nechápaly kořeny a důsledky zápasu mezi stavovstvím a habsburským 
absolutismem. V historickém podání o českém stavovském povstání 
v letech 1618–1620 jen velmi slabě figuruje osobnost Jana Jiřího, bra-
niborského markraběte a slezského knížete krnovského, zapřísáhlého 
nepřítele vídeňského císařského dvora a radikálního představitele pro- 
testantské opozice zemí Koruny české. Jeho tragických osudů si po-
všiml ve svém spisování i svědek událostí třicetileté války, měšťanský 
exulant Pavel Skála ze Zhoře, jenž si k pobělohorským následkům 
vcelku výstižně poznamenal: „Z strany pak markraběte z Jegerndorfu, že 
obzvláště vědí to: kterak jest dotčenou traktací v knížetstvích slezských s vy-
myšlením sobě proti osobě jeho císařské a královské divných pomluv a útržek 
všelijak fedrovati, poddané jeho v též zemi v neposlušenství a rebelii jejich 
posilňovati a utvrzovati, od poslušenství jemu náležitého odvozovati, k útra-
tám, nákladům a ke kontribucím rozmanitým přivozovati, nejosvícenějšímu 
kommisaři jeho císařskému, kurfirštu saskému v kommisí naň vzložené mocí 
zbrojnou odpor a překážku činiti, rozličnými spůsoby těžkou neúctu proka-
zovati, podkommisaře od něho v příčině té zřízené do vězení uvrci, poddané 
kurfirštské proti pánu svému posazovati, země okolní do nejtěžší miziny 
a záhuby uvozovati a summou, cokoli věděl a rozuměl, že by k zjitřování 
a zveličování rebellie té sloužiti a vztahovati se mohlo, to vše že jest před sebe 
snažně bráti se neostýchal a osobou svou v ničemž tom naprosto nic scházeti 
jest nedával.“1)

Prokletý arcirebel 185
Zpráva o strašné řeži 185
Sedmihradský spojenec a promarněné markraběcí tažení 203
Falcká válka a smutný konec krnovského knížete v Uhrách 220

Kavalír dvou světů 243

Poznámky 251
Doslov – Třicetiletá válka a krnovský kníže 

Jan Jiří Hohenzollernský (František Stellner) 297

Přílohy 303
Exkurs: Jezdecká pečeť Jana Jiřího Krnovského (Tomáš Krejčík) 303
Tabulky  307

Nejvyšší zemští úředníci krnovského knížectví 
a exponenti hohenzollernského dvora 307

Hohenzollernští úředníci 310
Místopisný rejstřík měst a obcí krnovského knížectví 314

Rodokmeny 319
Seznam zkratek 326
Prameny a literatura 328

Edice pramenů 328
Bibliografie 330

Seznam příloh a vyobrazení 345
Rodokmeny Hohenzollernů 345
Mapy 345
Tabulky 345
Barevná vyobrazení 345
Černobílá vyobrazení 347

Rejstříky 355

Johann Georg, Markgraf von Brandenburg und Fürst 
von Jägerndorf (1577–1624)

Zusammenfassung 382
Anmerkungen 391



8 9

Položme si ihned v úvodu naší knihy otázky: Kdo byl onen mar-
krabě z „Jegerndorfu“? Oč ve svém podnikání usiloval? Jak vypadá v cel-
kovém záběru struktura jeho osobnosti, jež byla několikrát v centru 
dramatického dění habsburské monarchie na počátku 17. století?

Pokusme se nalézt odpovědi prostřednictvím současníků branibor-
ského markraběte Jana Jiřího, jehož považovali za docela mimořádnou 
a přitažlivou postavu třicetileté války. Bystrý a pozorný moravský stu-
dent Ladislav Velen ze Žerotína si na své kavalírské cestě zapsal do de-
níku lichotivá slova o mladém Hohenzollernovi, který byl podle něho 
velmi moudrý a v životě zdrženlivý, „neboť mezi jídlem mnoho rozmlouval 
latinsky a německy o dějinách a jen málo pil“.2)

Pařížské diplomatické kruhy soudily o exponentovi berlínského 
kurfiřtského dvora ve Štrasburku poněkud jinak. Pro francouzského 
panovníka Jindřicha IV. byl mladý a „pošetilý“ Hohenzollern „slabý a ne-
obratný, ale upřímný a horlivý protestant.“3) Tomuto mínění se o několik 
let později přiblížil mluvčí moravských stavů Karel starší ze Žerotína, 
podle něhož byl krnovský kníže „příliš nepředložený a neuvážlivý“, aby 
stál v čele stavovského odboje jako eventuální český panovník.4) Bez 
zajímavosti není ani názor příslušníka česko-moravské emigrace Ehrn- 
frieda Berbisdorfa z Berbisdorfu, který v jednom ze svých dopisů adre 
sovaných hraběti Janu Filipovi z Ortenburku konstatoval, že Jan Jiří 
Krnovský si ve vychloubačných a okázalých gestech v ničem nezadá se 
sedmihradským knížetem Gabrielem Bethlenem a stále „oplývá skvělými 
nápady, od nichž je daleko k činům ...“5)

V roce 1613 si zase císař Matyáš II. postěžoval arciknížeti Ferdinan-
dovi na militantní přístup a neústupnost příslušníka hohenzollernské 
dynastie, který „v Slezích strojí hanebné úklady“ habsburskému domu.6) 
Soudobými pozorovateli byl kníže Jan Jiří Krnovský spolu s hrabětem 
Jindřichem Matyášem z Thurnu považován za iniciátora „všech proti-
habsburských piklů v mocnářství“ a „notorického opozičníka“.7) Podobně 
jako reprezentant české stavovské opozice Thurn i on byl především 
voják tělem i duší. Neklidná krev jej stále hnala do nových nebezpeč-
ných plánů a politických kombinací, které leckdy realizoval unáhleně 
a nediplomaticky.

Když v lednových dnech roku 1607 vstupoval poprvé mladší syn 
braniborského kurfiřta na půdu severní části českého státu a habsbur-
ské monarchie, kam byl vyslán rodinou po neúspěšné anabázi ve Štras-
burku, sotvakdo z příslušníků stavovského hnutí očekával budoucího 

organizátora všech akcí namířených nesmlouvavě proti vídeňskému 
dvoru a zejména proti španělsko-katolické straně. Lze konstatovat, že 
se Slezsko a česko-rakousko-uherské soustátí stalo jeho druhým domo-
vem. Právě v moravsko-slezské oblasti prožil s malými přestávkami tak-
řka 15 let svého pohnutého života. Stavovská společnost, v níž se nový 
krnovský kníže nacházel, prožívala dynamický a bouřlivý vývoj.

Samozřejmě nemůžeme omezovat styky braniborského markraběte 
s českým reformovaným prostředím, ať již přímé nebo zprostředko-
vané, pouze na uvedené období let 1607–1622, neboť se datují již od 
dob jeho studií v západní Evropě. Známy jsou jeho kontakty s morav-
skou aristokracií, což např. dokládají dedikace v památnících losin-
ských Žerotínů, Přemyslava a Jana Jetřicha.8) Přátelství s ambiciózním 
členem braniborské dynastie si získali na svých kavalírských cestách 
pozdější významní předáci stavovského odboje Ladislav Velen ze Žero-
tína a Jan mladší Bruntálský z Vrbna.9)

Vlastní pobyt a působení Jana Jiřího Krnovského v zemích Ko-
runy české je jeho důležitou etapou politicko-vojenského rozmachu, 
kdy transformuje a zároveň rozpracovává všechny nábožensko-kon-
fesijní teorie a podněty, jež si přinesl z domova a z říše. V neposlední 
řadě pak participuje krnovský kníže na taktice a strategii radikální 
frakce českých protestantských stavů. Důsledně aplikuje progresívní 
prvky německého protestantismu v českém reformovaném prostředí 
a na politické scéně středoevropského soustátí uplatňuje učení kal-
vínských monarchomachů.10) Ze Slezska rozšiřuje své osobní kon-
takty nejen s evropskými panovnickými dvory, ale také s jednotlivci 
a politickými skupinami z habsburských zemí. Hohenzollernova 
prestiž v mezinárodním měřítku postupně vzrůstala, o čemž svědčí 
mnohé funkce a hodnosti, jimiž byl za svou kariéru pověřen. Sku-
tečně celé období jeho vlády na Krnovsku, Bytomsku a Bohumínsku 
je naplněno všestrannou aktivitou a zápalem pro věc protestantského 
tábora.

Na pozadí dynamického mocenskopolitického zápasu mezi habs-
burským absolutismem a stavovskou opozicí nebyla ještě úloha krnov-
ských hohenzollernských knížat náležitě zhodnocena. Je paradoxní, 
že ústřední postava protihabsburského povstání v letech 1618–1620, 
která sehrála v jedné z nejtragičtějších a nejkritičtějších chvílí našich 
dějin přímo symbolickou úlohu radikálního zastánce české reformace, 
nebyla dosud moderně a objektivně domácími historiky zpracována.11) 
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Při hledání odpovědi na úvodní otázky narazíme hned v počátcích na 
fakt, že k osobnosti nepokojného krnovského knížete dosud neexis-
tuje v české historické produkci žádná spolehlivá monografie, která by 
i laického čtenáře seznámila alespoň se základními údaji. Přehlédne-
me-li dosavadní výsledky, jež by nás různým způsobem, byť i stručně, 
měly seznámit s klíčovým postavením slezského knížete Jana Jiřího 
Krnovského ve stavovské společnosti habsburské středoevropské mo-
narchie a v prostředí říšských knížat a stavů, pak se nám vnucuje závěr, 
že zbývá v biografickém bádání o krnovských Hohenzollernech ještě 
mnohé vykonat. Odkaz předků

Cesta norimberských purkrabí 

ke kurfiřtskému titulu

Se jménem hornoslezského knížete Jana Jiřího Krnovského, důsled-
ného odpůrce habsburského hegemonismu na počátku 17. století, je 
spojena evropská panovnická dynastie Hohenzollernů, jejíž někteří čle-
nové mnohdy zasáhli do toku českých dějin. Hohenzollernové pochá-
zeli ze Švábska a zařadili se mezi významné jihoněmecké hraběcí rody. 
Na konci 12. století jim bylo uděleno v léno norimberské purkrabství 
a dědičně získali bayreuthské a ansbašské markrabství. Během dalších 
století vyrostl z průměrných říšských knížat významný panovnický rod, 
který později v mocenské struktuře novodobé německé říše zaujímal 
klíčové postavení. Z tohoto rodu pocházel jak známý protivník Marie 
Terezie, pruský král Fridrich II. Veliký, tak poslední německý císař Vi-
lém II., kteří se těší zvláštní pozornosti nejen zahraničních historiků, 
ale také publicistů, beletristů a filmových tvůrců.12) 

Nepřímý základ k mocenskému vzestupu hohenzollernského rodu 
položili také čeští panovníci, především Lucemburkové a Jagellonci. 
Již císař Karel IV. byl norimberskému purkrabímu Fridrichovi V. Ho-
henzollernskému (1333–1398) a jeho příbuzným zavázán za podporu 
české a lucemburské dynastické politiky ve středoněmecké oblasti. 
Franky totiž tvořily předsunuté české výsostné území na trase Praha, 
Norimberk, Frankfurt nad Mohanem a střední Porýní. Není divu, 
že Lucemburkové všemožně podporovali příslušníky hohenzollern-
ského rodu a Norimberk byl určen jako první říšské město, kde se 
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měli scházet sněmovníci po volbě nového římského krále.13) Za tam-
ními městskými hradbami sídlilo silné seskupení bohatých finanč-
níků, kteří mohli systematicky podporovat a zhodnotit lucemburskou 
prosperitu ve střední Evropě, zejména hospodářský vývoj v českých 
zemích.

Na základě ekonomických a politických činitelů se ocitl Fridrich V. 
Hohenzollernský v očích soudobých pozorovatelů mezi perspektiv-
ními diplomaty a mluvčími lucemburské strany v jihoněmecké části 
Svaté říše římské. Zde působil jako politicky stabilizující faktor, par-
ticipoval na Karlově bohemocentrické koncepci říše a není divu, že 
byl záhy dědičně povýšen do stavu říšských knížat.14) Obratná řešení 
norimberského purkrabího zde zvláště sehrála pozitivní úlohu. Z pod-
pory a vůle Karla IV. a Václava IV. pronikl dosud bezvýznamný rod 
Hohenzollernů na čelní místa říšské politické scény. Trvalá a vzájemná 
shoda mezi Lucemburky a Hohenzollerny měla být utvrzena sňatkem 
Fridrichových dcer, Alžběty a Kateřiny, se Zikmundem a Václavem. 
Kateřina (1365–1409) se však stala abatyší a vstoupila do kláštera kla-
risek v Hofu a ani druhá dcera norimberského purkrabího nebyla za 
budoucího českého krále provdána. Svatební smlouva byla v roce 1365 

zrušena, přičemž bylo nadále zdůrazňováno mezi oběma stranami přá-
telství a vzájemná pomoc.15)

Lucembursko-hohenzollernské spojenectví dovršil obratnými ma-
névry Fridrich VI. (1371–1440), který byl Zikmundem Lucemburským 
pověřen zprvu jako správce braniborské Marky, a poté obdržel na 
Kostnickém koncilu Braniborsko jako kurfiřtské léno. Oba jmenovaní 
mezi sebou uzavřeli další smlouvu, v níž bylo zaručeno českým králům 
předkupní právo v případě, že by se Hohenzollernové rozhodli celé 
braniborské markrabství, tj. Starou i Novou marku, prodat.16) Jenže 
Zikmund ani jeho nástupci tuto eventualitu nevyužili a zástavu nikdy 
nevyplatili. Tak si během několika generací Hohenzollernové upevnili 
postavení v Braniborsku, které se v budoucnu stalo opravdovou zá-
kladnou Pruska a Německa.17)

Jinou pozoruhodnou postavou z řady braniborských markrabat 
v pozdním středověku byl nepochybně Albrecht, řečený německý Achil-
les (1414–1486). Ctižádostivý válečník, podobně jako jiní jeho vrstevníci 
z panovnických rodů, měl eminentní zájem na tom, aby Hohenzol-
lernové získali na mezinárodní scéně vážnost a odpovídající moc. Po 
celou svou vládu měl braniborský kurfiřt stálý cíl – aktivně zasahovat 
do středoevropského dění. Za husitských válek postavil své rytířské 
ideály po bok křižáků a v bitvě u Domažlic prchal spolu s kardinálem 
Julianem Cesarinim před vítěznou armádou Prokopa Holého. Mladý 
braniborský markrabí byl poněkud zklamán z papežské politiky a v ná-
sledujících letech k ní zaujal velmi chladný a až odmítavý postoj. Bylo 

Pohled na Norimberk od jihu kolem roku 1493

Císař Zikmund Lucemburský slavnostně uděluje Braniborsko v léno norimberskému 
purkrabímu Fridrichovi VI. (I.) Hohenzollernskému
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jen otázkou času, kdy se zdatný říšský politik odtrhne jak od habsbur-
ských plánů císaře Fridricha III. (1415–1493), tak od římské kurie, která 
velmi intenzivně podporovala mocenské plány uherského panovníka 
Matyáše Korvína (1443–1490). Tím se ozřejmují kořeny mocenskopo-
litického spojenectví Albrechta Achilla s českým králem Jiřím z Po- 
děbrad.18)

Chladnokrevně kalkulující Albrecht Achilles naprosto ignoroval 
církevní hrozby a klatby. Bez skrupulí přešel do tábora českého panov-
níka, přičemž v úskalí vysoké říšské politiky si byl dobře vědom, že se 
v případě konfliktu se svými soky může spolehnout jen na pomoc Ji-
řího z Poděbrad, hledícího přes všechny smluvní závazky s netajenými 
obavami na rozpínavost spojenců Říma. Z podnětu krále Jiřího bylo 
rozhodnuto, že bystrý a obratný Hohenzollern bude mluvčí osobností 
českého krále na říšských sněmech. Od té chvíle vyspěl Albrecht Achil-
les, už svými současníky také nazývaný „germánská liška“, ve vynaléza-
vého diplomata, překvapujícího své okolí uměním politické improvi-
zace, obratné taktiky a klamu. Jeho spolupráce s českým králem byla 
nesmírně prospěšnou školou státníka, který se záhy sblížil s dalšími 
evropskými mocenskými činiteli, a to především s příslušníky jagellon-
ské dynastie.19) 

K utužení jagellonsko-hohenzollernského spojenectví došlo pře-
devším v době nástupu Vladislava II. Jagellonského (1456–1516) na 
pražský trůn. Válka s Matyášem Korvínem, který si rovněž činil nárok 
na vládu v zemích Koruny české, vytvořila prostor i pro hohenzol-
lernské mocenské aspirace. Od roku 1476 uzavřeli braniborští a čeští 
vyslanci dohodu o sňatku krále Vladislava s dvanáctiletou hohenzol-
lernskou markraběnkou Barborou (1464–1515), vdovou po posledním 
hlohovském piastovském knížeti Jindřichovi XI. (před 1429–1476). 
Sňatková aliance byla výrazem trvalého zájmu Albrechta Achilla o užší 
spojení s rodem, majícím rozhodující vliv v dolnoslezské oblasti, jež 
bezprostředně sousedila s Braniborskem a kterou chtěl kurfiřt téměř 
programově připojit ke svým říšským državám.20) Později však z mo-
cenských důvodů Vladislav II. Jagellonský neváhal odsunout kurfiřt-
skou dceru do pozadí. Jejich nešťastné manželství zrušil až v roce 
1500 známý papež Alexandr VI., libující si v pikantních dobrodruž-
stvích a skandálech. Mobilizace jagellonských sil v zápase o svatoště-
pánskou korunu pohřbila dočasně i naděje hohenzollernského rodu 
v zemích Koruny české, nemluvě o dalších akcích pražského dvora, 

které po smrti Matyáše Korvína příslušníky hohenzollernské rodiny 
spíše roztrpčily a často urážely.21)

Pro další plány braniborských markrabat ve Slezsku měl rozhodující 
význam sňatek Poděbradova syna Jindřicha staršího Minstrberského 
(1448–1498) s Albrechtovou dcerou Uršulou (Voršilou, 1450–1508). Zvýše-
nou pozornost si zaslouží také dynastický svazek Vladislavovy sestry Žofie 
Jagellonské (1464–1512) s markraběcím synem Fridrichem IV. Starším Bra-
niborsko-Ansbašským (1460–1536), kteří byli rodiči prvního krnovského 
hohenzollernského knížete Jiřího Zbožného. Teprve na základě těchto 
závažných vzájemných mocenských zájmů je možné pochopit hohenzol-
lernské upevňování a rozšiřování nejužších styků a spojeneckých svazků 
s pražským, budínským a krakovským dvorem na konci 15. a v první polo-
vině 16. století. Ovšem i tyto vztahy nebyly vždy ideální a někdy zůstaly na 
hony vzdáleny skutečně přátelskému cítění a politické sounáležitosti.22) 

Poslední dny života prožil Albrecht Achilles v obavách, aby jeho stát-
nické dílo nepřišlo vniveč. Navíc kurfiřt vytvořil značné fondy hotových 

Braniborský kurfiřt 
Albrecht Achilles 
(1414–1486), významná 
osobnost říšské politiky, 
která rozmnožila rodovou 
moc Hohenzollernů
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peněz, které získal dovedným hospodařením a pečlivými finančními 
transakcemi. Na Albrechtovu hospodářskou politiku později navázali 
potomci z ansbašsko-krnovské větve. Knížata oživovala hospodářství 
především slezských enkláv, které jim byly dobrým odrazovým můstkem 
ve středoevropské politice.23) Neradostnou situaci rodu zvyšovala bio-
logická rozvětvenost, a tudíž rozdrobenost mocenské sféry Hohenzol-
lernů v Evropě. Ambiciózní kurfiřt postřehl vzniklé nebezpečí ze sporů 
mezi příbuznými. Byl si velmi dobře vědom určité neúplnosti a slabin 
v dosavadním dědickém systému. Prvořadým úkolem bylo ubránit na-
bytá území a upevnit v mezinárodním měřítku postavení Hohenzol-
lernů. V roce 1473 prohlásil kurfiřt v dědičné smlouvě, nazvané Disposi-
tio Achillea, Braniborsko za nedělitelné v hlavní linii rodu a pro boční 
větve ustanovil samostatnou knížecí vládu v Ansbachu a Bayreuthu.24) 

Od vydání Albrechtova dokumentu byla braniborsko-kurfiřtská li- 
nie Hohenzollernů, z níž pocházel Jan Jiří Krnovský, důsledně oddě-
lena od ostatních rodových pošlostí (větví). Zkušený vladař Albrecht 
se dostatečně poučil z dějin a dovedl si vzít z činů svých předků pří-
klad. V článcích se pamatovalo především na státní zájmy kurfiřtského 
Braniborska, jež byly vždy a za všech okolností na prvním místě. Pře-
sto je zajímavé, že právě Albrechtovi potomci z vedlejší linie franských 
Hohenzollernů si získávali čím dál větší uznání na evropské politické 

scéně 16. století než jejich příbuzní v Berlíně-Köllnu (č. též Kolín nad 
Sprévou), kteří k tomu měli mnohem větší předpoklady. Zvláště souro-
zenci Albrecht Pruský a Jiří Zbožný zdědili po svém úspěšném dědeč-
kovi bojovnou povahu, smysl pro hospodárnost, organizační talent, 
politickou obratnost a touhu po moci. Teprve budoucnost měla ukázat, 
jaké poučení si tito adepti markraběcí moci vzali od svých předchůdců 
a s jakou pružností a bystrostí úsudku dokázali vstoupit do politického 
dění v nejvyšších kruzích souvěké střední a východní Evropy.25)

Známé Machiavelliho přirovnání, že úspěšný vladař bývá zároveň 
lvem i liškou, lze dobře aplikovat také na postavě kurfiřta Albrechta 
Achilla. Tento chrabrý křesťanský rytíř a vynalézavý diplomat dokázal 
vždy odstranit své soupeře z cesty s pomocí všech lstí, taktiky a racio-
nálního kompromisu. Trpělivým jednáním, úplatky a řinčením zbraní 
byly Albrechtem pro další generace Hohenzollernů připraveny lákavé 
horizonty nejen v jižním a středním Německu, ale také v Braniborsku, 
v Pomořansku a v neposlední řadě ve Slezsku. Když 11. března 1486 
braniborský kurfiřt zemřel, převzal podle rodové smlouvy nejstarší syn 
Jan Cicero (řečený Cicero Germanicus, 1455–1499) kurfiřtskou hodnost 
a Braniborsko, kdežto jeho mladší sourozenci Fridrich IV. (1460–1536) 
a Zikmund (1468–1495) získali vládu ve Francích. Markrabě Zikmund 
dostal do svých rukou oblast dnešních Horních Frank (tzv. „Oberland“) 
s městy Bayreuthem, Kulmbachem a Hofem a Fridrich Starší nynější 
středofranské území (tzv. „Unterland“) s Ansbachem (též Onolzba-
chem).26) A právě tyto hohenzollernské enklávy bezprostředně souse-
dily na západě s Českým královstvím a s Bavorskem.

Osudový nástup franských Hohenzollernů

V životě franské hohenzollernské rodiny sehrával důležitou úlohu rezi-
denčního města Ansbach, který náležel Hohenzollernům od roku 1331 
a v podstatě od roku 1473 se stal hlavním sídelním místem příslušníků 
franské linie. Již markrabě Albrecht Achilles opakovaně navštěvoval 
toto sídlo, kde jeho předchůdci počali provádět rozsáhlé stavební 
úpravy tamní vodní tvrze nad řekou Rezat. Později byla markraběcí 

Ansbach, rezidenční sídlo braniborských markrabat a místo častých pobytů krnovských 
knížat z franské větve Hohenzollernů
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rezidence přestavěna v komfortní 
zámecký areál, kde se konaly v pl-
ném lesku oslavy a kde se pořádaly 
v zářivé nádheře rytířské turnaje 
a velkolepé hry. Lesk ansbašského  
dvora přitahoval řadu významných  
říšských osobností. Byl rovněž mís- 
tem diplomatických jednání. Tamní 
markraběcí dvůr byl v říšském pro- 
středí také znám prostřednictvím 
Řádu zlaté labutě. Jednalo se o jiho- 
německé rytířské bratrstvo, zalo- 
žené v roce 1440 kurfiřtem Fridri- 
chem II., řečeným Železným zubem 
(1413–1471). Toto sdružení mělo 
podporovat křesťanskou výchovu 
a pěstování rytířských ideálů. Bě- 
hem života Žofie Jagellonské dal 
její manžel Fridrich IV. postavit  
v ansbašském kostele sv. Gum-
berta kapli, kde se bratrstvo schá- 
zelo při pobožnostech a kde mnozí 
jeho příslušníci měli své hrobky. 
Tam také od dob Albrechta Achilla 

visel oltářní obraz Madony, která symbolicky svým pláštěm chránila 
všechny příslušníky hohenzollernské dynastie (tzv. „Schutzmantelma-
donna“).27) I když Fridrich IV. Starší Braniborsko-Ansbašský nepatřil  
k úspěšným vladařům hohenzollernského rodu, zplodil se sestrou čes- 
kého krále Žofií četné potomstvo, které položilo pevné základy dynas- 
tické politiky.

Kněžna Žofie Jagellonská, druhorozená dcera polského krále, měla 
se svým manželem osmnáct dětí.28) V markraběcí rodině se narodilo 
deset synů a osm dcer. Z tohoto početného potomstva se osm synů 
dožilo dospělého věku. Největší problémy měla rodina s provdáváním 
svých pěti dospělých dcer, na jejichž věno se nedostávaly potřebné 
finanční obnosy. Ještě dcera Alžběta (1494–1518) si bez větších pro-
blémů vzala za manžela markraběte Arnošta Bádensko-Durlašského 

(1482–1553). Ostatní sestry se provdávaly téměř jako staré panny. Bar-
boru (1495–1552) pojal za svou manželku lantkrabí Jiří Leuchtenberský 
(† 1558). Žofie (1485–1537) si vzala vdovce Fridricha II. Lehnicko-Břež-
ského (1480–1547), který měl za svou první choť Alžbětu Jagellonskou 
(1483–1517), tetu mladé markraběnky. Ani sňatek Anny (1487–1539) 
nebyl bez zajímavosti. Z iniciativy svého bratra Jiřího, pozdějšího kr-
novského knížete, byla provdána za dalšího slezského piastovského 
knížete Václava II. Těšínského (1488/1496–1524), který po šesti letech 
manželství nečekaně zemřel a Anna se stala na dlouhou dobu regent-
kou tamního knížectví. Dvůr těšínských Piastovců měl tradičně dobré 
vztahy jak s polským panovnickým dvorem, tak s uherskými magnáty, 
zejména s rodem Zápolských. Tyto dobré konexe měly příznivý i nepří-
znivý vliv na hohenzollernskou politiku ve Slezsku.

S hohenzollernskými plány v česko-uherské personální unii souvisí 
pokusy o provdání Markéty (1483–1532), nejstarší dcery Fridricha IV. 
Nejprve byla zasnoubena s Janem Zápolským (1487–1540), pozdějším 
uherským vzdorokrálem, ale ten si chtěl vzít Annu (1503–1547), dceru 
českého krále Vladislava II. a pozdější manželku Ferdinanda I. Habs-
burského. Z těchto sňatkových kombinací sešlo a Hohenzollernové se 
znovu pokusili provdat třicetišestiletou Markétu za hornoslezského 
přemyslovského knížete Valentina Ratibořského, řečeného Hrbatého 
(asi 1485–1521). Markétě se ale ženich nelíbil pro své špatné charakte-
rové vlastnosti a fyzické postižení. Raději zůstala proti vůli svých bra-
trů svobodná a život po boku ratibořského přemyslovského knížete, 
posledního mužského potomka, odvozujícího svůj urozený původ od 
starobylého českého královského rodu, důsledně odmítla.29)

Z osmi dospělých synů Žofie Jagellonské zasáhli do evropské poli-
tiky především Albrecht, Kazimír, Jan a Jiří. Ostatní synové se museli 
vydat na duchovní dráhu. Markraběcí rodina se otcovými dluhy dostá-
vala do permanentních hospodářských nesnází, které byly pro některé 
příslušníky až trapné. Zdálo se, že mladá markrabata budou prožívat 
svou kariéru někde na periferii evropské politiky a že budou sehrávat 
druhořadou roli v říši. Musíme však konstatovat, že řada z nich se 
s tímto postavením nemohla smířit a většina Žofiiných synů toužila po 
slávě a uplatnění na středoevropské mocenské scéně.

Už prvorozený syn Kazimír (1481–1527) na sebe upozornil tím, 
že převzal velmi drsným a nekompromisním způsobem otěže vlády 

Rytířský Řád zlaté labutě
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v Ansbachu. Jeho dravá ctižádost a touha po moci začala kontrasto-
vat s pasivitou a klesající pozicí Fridricha Staršího v říši. Kazimírova 
agresivní a výbušná povaha vzbuzovala strach a nenávist současníků, 
kteří ho označovali licoměrníkem, „krvavým psem a netvorem v lidské 
podobě.“30) Nejvíce ponižoval svého otce, kterého úkladně zajal a dlou-
hodobě věznil. Jeho život ukončila úplavice ve vojenském táboře pod 
Budínem, odkud se markrabě v habsburských službách připravoval 
na tažení proti vzdorokráli Janu Zápolskému. S bavorskou princez-
nou Zuzanou (1502–1543) zanechal jediného syna Albrechta Alcibiada 
(1522–1557), který po něm zdědil celou řadu negativních vlastností 
a nepatřil k dobrým poručníkům druhého krnovského hohenzollern-
ského knížete Jiřího Fridricha.31)

Mladší Kazimírovi sourozenci Fridrich, Vilém, Gumprecht a Jan 
Albrecht se především snažili uplatnit ve službách církve. Fridrich 
(1497–1536) se psal s přídomkem mladší, aby se odlišil od svého otce, 
a prosadil se jako probošt ve Würzburku. Po Lutherově vystoupení re-
zignoval na svůj úřad a stal se prvním protestantem z hohenzollernské 
dynastie. Z uvedených sourozenců měl nejmenší ambice Vilém (1498–
1563). Tři roky studoval na univerzitě v Ingolstadtu a rovněž aspiroval 
na dráhu církevního hodnostáře. V roce 1529 se stal koadjutorem v Rize 
a o deset let později dosedl na tamní arcibiskupský stolec. Později se 
zapletl do livonské války a dostal se do zajetí velmistra řádu mečových 
rytířů.32) Nejmladší z hohenzollernských sourozenců Gumprecht (též 
Gumbert, 1503–1528) začal svou kariéru jako probošt ve Würzburku 
a v Bamberku. Záhy hledal v katolických kruzích protekci. Vydal se na 
pouť do Říma, kde se však oddával neřestnému způsobu života, při-
čemž byl ve věčném městě úkladně zavražděn.

K významným představitelům katolického kléru náležel také Jan 
Albrecht (1499–1550), který dosedl jak na biskupský stolec v Halber- 
stadtu, tak na arcibiskupský úřad v Magdeburku. Už v roce 1520 s ním 
ve svých plánech kalkuloval starší bratr Jiří, první krnovský hohenzol-
lernský kníže, který ho chtěl prosadit ve vratislavské kapitule. Podle 
představ krnovského Hohenzollerna měl být Jan Albrecht zvolen po 
smrti Jana V. Thurzy (1464–1520) vratislavským biskupem. Patrně se 
předpokládalo, že by Jan Albrecht mohl podle osvědčeného receptu 
sekularizovat i slezské majetky katolické církve a posílit pozice hohen-
zollernského rodu v severní části českého státu. Tehdy zasáhla proti 
hohenzollernskému příbuznému polská diplomacie, protože už vedla 

spor s jeho bratrem Albrechtem v pruské otázce. Do čela slezské ka-
tolické hierarchie se nakonec dostal Hohenzollernův rival Jakub Salza 
(1481–1539).33)

Smutný konec měl pátý syn Fridricha Staršího, markrabě Jan (1493–
1525), který se zapletl do komplotu nejstaršího bratra Kazimíra a po-
dílel se na úkladném uvěznění svého nemocného otce. Záhy prokázal 
udivující sebevědomí a prosadil se u císařského dvora. Když zemřel 
Ferdinand Aragonský (23. ledna 1516), vypravil se ctižádostivý Hohen-
zollern s Karlem V. (1500–1558) do Španělska. Byly to Janovy diplo-
matické zásluhy, že Hohenzollernové dali své hlasy při císařské volbě 
právě Karlovi V. Mladý Habsburk nezapomněl na dobré služby svého 
dvořana a zasnoubil ho s Germaine z Foix (asi 1488–1536), která byla 
příbuznou královny Anny (před 1484–1506), manželky Vladislava II. 
Jagellonského. Na Karlovo výsostné přání dostal Jan ve Valencii úřad 
vicekrále. Hohenzollernovo postavení v Aragonsku se ještě více upev-
nilo a markrabě jako nejbližší císařův rádce vykročil ze stínu svých slav-
nějších sourozenců. Zajímavé jsou i okolnosti jeho smrti. Podle někte-
rých zpráv byl otráven svými protivníky z řad domácí španělské šlechty 
a podle jiné verze mu smrt způsobila jeho velmi vášnivá manželka.

Nejznámější politickou osobností z hohenzollernského domu byl 
třetí syn Žofie Jagellonské a Fridricha Staršího, markrabě Albrecht 
(1490–1568). Jeho neobyčejný význam tkví v tom, že se stal zakladate-
lem hohenzollernské moci v Prusku.34) Na rozdíl od ostatních souro-
zenců byl intelektuálně založen. Už od dětství byl určen pro kněžský 
stav, a tak se mu dostalo nižšího svěcení v jedenácti letech. Poté byl 
poslán na výchovu ke kolínskému arcibiskupskému dvoru. Arcibiskup 
Heřman IV. měl velkou zálibu ve sběratelství uměleckých předmětů 
a mladého markraběte podporoval v jeho čtenářských a hudebních zá-
jmech. Později se tyto Albrechtovy schopnosti projevily, když se stal 
pruským knížetem. Náležel k významným mecenášům umění a v roce 
1544 založil v Královci univerzitu – „Collegium Albertinum“, která byla 
jedním z hlavních středisek kultury a protestantského náboženství 
v severovýchodní Evropě.

Když 14. prosince 1510 zemřel velmistr řádu německých rytířů Frid-
rich Saský, navrhli Wettinové a Hohenzollernové jako nového kandi-
dáta dvacetiletého Albrechta. Výhodou k nástupu do úřadu bylo příbu-
zenství mladého knížete s polským králem, a tím i vylepšení vzájem-
ných vztahů mezi řádem a krakovským dvorem. Dne 6. července 1511 se 
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stal v Královci za císařovy podpory Albrecht nejmladším velmistrem 
řádu v jeho historii.35) Na počátku své správy navázal pod tlakem okol-
ností na protipolskou politiku svých předchůdců. Odmítl jako přísluš-
ník říšského knížecího rodu vasalský poměr k Polsku. Jeho cílem bylo 
získat plnou nezávislost řádových Prus, k nimž měly být připojeny krá-
lovské Prusy s Toruní a Gdaňskem. V letech 1519–1521 vzplanula mezi 
velmistrem řádu Albrechtem a polským králem Zikmundem Starým Ja-
gellonským válka, v níž finančně vyčerpané a vnitropoliticky oslabené 
Polsko nedokázalo energicky postupovat.36) Urovnání sporu přineslo 
reformační náboženské hnutí a diplomatické úsilí krnovského knížete 
Jiřího a lehnického piastovského knížete Fridricha II. Oba nabídli kra-
kovskému dvoru alternativu sekularizace řádových Prus. Albrecht pře-
stoupil do protestantského tábora a převzal moc na východopruském 
území jako světský kníže.37)

Od krakovského holdu (tj. od 10. dubna 1525) lze říci, že Albrech-
tova politika byla po dobu jeho vlády ve východním Prusku téměř 
projagellonská. Během vlády posledního jagellonského panovníka 
Zikmunda II. Augusta (1520–1572) se v zákulisních plánech uvažovalo 
o Albrechtovi jako o možném nástupci na polském trůně. Kníže totiž 
dobře ovládal polský jazyk a několikrát projevil zájem si vzít za man-
želku některou z jagellonských princezen. K naplnění těchto představ 
ale nedošlo, protože se polská šlechta obávala jeho bystrého úsudku 
v politických záležitostech, náboženského vyznání a v neposlední řadě 
absolutistických tendencí hohenzollernské vlády. Albrecht se během 
svého života oženil dvakrát, a to s Dorotou Dánskou (1504–1547),38) 
dcerou Fridricha I. Oldenburského, a s Annou Marií (1532–1568), dce-
rou Erika Brunšvického-Kalenberského. První pruský Hohenzollern se 
dožil vysokého stáří (78 let) a zemřel dne 20. března 1568 na zámku 
v Tapiavě (n. Tapiau, dnes Gvardějsk, kaliningratská oblast, Rusko).39)

Lze říci, že kníže Albrecht Braniborsko-Ansbašský vybudoval pro 
své následovníky pruské léno na solidních základech a zvenčí ho chrá-
nil obratným manévrováním mezi Jagellonci a Habsburky. S polsko-
-litevskou unií žil v míru, nicméně však byl to mír plný obav a napětí. 
Polská moc se prosazovala v Pobaltí, kde narážela na mocenské a ob-
chodní aspirace Hohenzollernů. V době, kdy Albrechta sklátila smrt, 
soustředila své státně-mocenské úvahy a politickou taktiku na severo-
východní evropské oblasti také braniborská větev Hohenzollernů. Nový 
pruský kníže Albrecht Fridrich (1553–1618), který pocházel z otcova 

druhého manželství, ovšem nezdědil s panstvím a s titulem otcovu 
velkorysou a cílevědomou povahu. K politické činnosti byl apatický 
a nebyl s to vyvíjet tolik diplomatické energie, aby udržel dědictví 
ve významném postavení. Později se u knížete projevila endogenní 
duševní choroba (patrně schizofrenie), která u hohenzollernských 
příbuzných v Ansbachu, Berlíně-Köllnu a v Krnově způsobila velké 
obavy. V tomto prostředí se prosadil ctižádostivý Albrechtův synovec 
Jiří Fridrich Braniborsko-Ansbašský (1539–1603), který byl synem prv-
ního krnovského knížete Jiřího Zbožného a který náležel k dalším po-
zoruhodným osobnostem z franské linie Hohenzollernů. Jeho hlavním 
úkolem bylo udržet pro hohenzollernskou dynastii územní zisky jak 
svého slavného pruského strýce, tak otcovy majetky, zděděné v zemích 
Koruny české.40) 

Pro střední a východní Evropu to byl pozoruhodný průběh zápasu 
relativně slabších franských příslušníků hohenzollernské dynastie 

Schleuenova mapa krnovského knížectví s pohledem na rezidenční město hohenzollernských 
markrabat
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s mocnějšími Jagellonci a Habsburky. O tomto komplikovaném vývoji 
je nutné pojednat i v další části a ukázat na složitost emancipačních 
politických snah ansbašsko-krnovských hohenzollernských knížat, a to 
na pozadí nejen českých, ale také širších evropských událostí. To je 
specifická, v poměrech české historiografie, nedoceněná skutečnost. 
Proto nelze dost dobře předbělohorskou problematiku mocenských 
aspirací Jana Jiřího Krnovského sledovat izolovaně, jen v souvislostech 
úzce česko-slezských historických vazeb nebo česko-německých poli-
tických vztahů. Krnovští Hohenzollernové uvažovali nejen v perspek-
tivním, strategickém a nábožensko-politickém osobním měřítku, ale 
také z hlediska mocenského programu celé hohenzollernské dynastie. 

Osobnost prvního krnovského hohenzollernského knížete Jiřího, 
druhorozeného syna Žofie Jagellonské a Fridricha IV., je dodnes pro 
historiky přitažlivá. Životní příběh tohoto Hohenzollerna byl v pod-
statě určován vztahem k jeho příbuzným z jagellonské dynastie a teprve 
později s Poděbrady, Wettiny, Přemyslovci a Piastovci. Jeho politická 
pružnost a bezohlednost vůči těmto významným panovnickým rodům 
vedla k jedinému cíli – vybudovat mocenskou rodovou základnu a získat 
dominantní postavení v rámci česko-uherské jagellonské unie. Na své 
cestě, plné úskalí, prokázal řadu schopností, které ho kvalifikovaly do 
čela mocensko-konfesijních zápasů ve střední Evropě. Uplatnil se i jako 
dobrý hospodář svých panství a na náboženské scéně patřil k důsled-
ným obráncům německé reformace, což mu vyneslo predikát „Zbožný“. 
V diplomatickém zákulisí však projevil nejvíce svůj talent. Byl mistrem 
přetvářky a sebeovládání. A právě jeho životním osudům budeme věno-
vat i následující řádky.

Úspěchy a prohry prvního krnovského 

Hohenzollerna

Za jarních dnů roku 1532 se ubíral z hornoslezské Ratiboře do Opolí 
zajímavý smuteční průvod. V rakvi ozdobené symboly knížecí moci 
leželo tělo Jana II. Opolského, řečeného Dobrého. Smrtí tohoto horno-

slezského knížete 27. března 1532 na ratibořském zámku vymřela po 
několikasetleté vládě domácí dynastie opolských Piastovců. Z histori- 
cké scény odešel muž, jenž byl pro současníky symbolem prozíravého 
ekonoma a reprezentantem starobylého polského panovnického rodu. 
Podle nebožtíkova přání přenesli pozůstalí jeho tělo do opolského 
kostela sv. Kříže, kde byl v presbytáři nad knížecí hrobkou umístěn 
sarkofág, a poté náhrobní kámen s heraldickou výzdobou. Reprezen-
tativní plastická práce kameníků i nyní vyzařuje mohutné sebevědomí 
a okázalost tehdejších slezských knížat. Latinský epitaf, který přečkal 
všechny zlé časy, informuje návštěvníky církevního stánku, že ze světa 
odešel „slavný a významný kníže“.41) 

Všem účastníkům smuteční tryzny bylo zřejmé, že smrtí posled-
ního opolského Piastovce skončila éra nebývalé hospodářské prospe-
rity Opolska a mocenský nástup jeho dědiců nebude nikterak lehký. 
Ohromné bohatství opolského vládce se už za jeho života stalo před-
mětem mnoha spekulací a konfliktů, které měly často náhlé zvraty 
a přechodná řešení. Sám kníže Jan Opolský chtěl všechna dědická 
práva a koncese přenést na prvního krnovského Hohenzollerna, mar-
kraběte Jiřího Braniborsko-Ansbašského. Obě významná hornoslez-
ská knížectví, Opolsko a Ratibořsko, s rozsáhlým knížecím majet-
kem měla rázem spadnout do klína franské větvi Hohenzollernů, a to 
podle původních dohod mezi Janem Opolským, Valentinem Ratiboř-
ským a samotným markrabím. Avšak uplatnění těchto nároků a práv 
záhy narazilo na překážky ze strany vídeňského dvora. Ferdinand I. 
v duchu tradičního centralizačního kurzu nesouhlasil s poslední vůlí 
opolského leníka a podle rozkazu byly všechny místnosti na knížecím 
zámku v Opolí zapečetěny a opatřeny strážemi.42) V tomto smyslu 
musel příkaz českého panovníka respektovat i krnovský hohenzol-
lernský kníže.

Pokud chceme pochopit tehdejší atmosféru a represivní opatření 
vídeňského dvora, musíme alespoň v hrubých rysech načrtnout ně-
které vztahy ve Slezsku na přelomu 15. a 16. století, které pozorně sle-
doval a do kterých se záhy zapojil i zchytralý a houževnatý zakladatel 
mocenské politiky krnovských hohenzollernských knížat Jiří Branibor-
sko-Ansbašský.

Úpadek královské autority ve Slezsku po smrti Matyáše Korvína 
(† 4. dubna 1490) dospěl již tak daleko, že vnitřně sílila zvláště knížec-
tví lehnicko-břežských, opolsko-ratibořských a těšínských Piastovců. 
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Vzdáleni z bezprostředního dosahu jagellonských panovníků, sledovali 
zdejší teritoriální vládcové své lokální zájmy a odcizovali se společným 
potřebám česko-uherské personální unie. Málokterý z knížat vykazoval 
stálejší věrnost. V pohusitském období a během Korvínova diktátu se 
většina z nich naučila měnit své politické sympatie a pragmaticky se 
přizpůsobovala silnější straně. Tábory soupeřících monarchů se vyzna-
čovaly neustálým přeléváním příznivců, pro které nebyla spolehlivou 
zárukou ani příbuzenská pouta. Lenní povinnost knížat k českému 
králi ztrácela původní obsah z dob císaře Karla IV. 

V převratu doby byla ohrožena územní celistvost českého státu. 
Dynastické zájmy Jagellonců, Piastovců, Wettinů, Poděbradů, Přemys-
lovců a Hohenzollernů v ekonomicky a strategicky důležitém Slezsku 
dlouho zpochybňovaly jeho vazby v rámci zemí Koruny české. I když 
knížata a stavové docílili v první čtvrtině 16. století výsledku, že Slezsko 

nenáleží ke svatoštěpánské koruně, v následujících letech se vždy sna-
žila vůči přebujelému bohemocentrismu o vlastní separátní (regio-
nální) politiku.

Uherský král, podobně jako jeho rivalové, hodlal ze Slezska uči-
nit dominium Jánoše Korvína. Systematicky prosazoval své rodové zá-
jmy a bezuzdně vykořisťoval zemi. Na jaře 1490 plánoval ve Vratislavi 
odevzdat svému levobočkovi slavnostně titul českého krále a vládu. 
K opavskému, krnovskému a ratibořskému knížectví připojil Kozelsko, 
Bytomsko a Hlubčicko, tím tak vybudoval v Horním Slezsku novou hu-
nyadovskou základnu, která narušila dosavadní mocenskou rovnováhu 
v zemi. Jen na konci Korvínovy vlády zbylo z dvaceti relativně nezávis-
lých knížat předhusitské éry pouhých pět. Vedle minstrberských Podě-
bradů a dolnoslezských Piastovců okusili hořkost uherského diktátu 
také oba poslední opolští piastovští sourozenci, Mikuláš II. a Jan II. 
Nesnáze jim způsobil hornoslezský hejtman v uherských službách Jan 
Bělík z Kornic, který je pod záminkou rokování vylákal do Kozlí, a pak 
je uvrhl do vězení. Odstrašující verdikt vyvolal v řadách ostatních kní-
žat antipatie vůči uherským exponentům a v jejich hlavách dozrávalo 
rozhodnutí jednoznačně prosadit jagellonskou kandidaturu.43) 

S celým výčtem negativních jevů uherské nadvlády ve Slezsku je za-
potřebí zhodnotit kvalitativně pozitivní prvky Korvínovy správy. Uher-
ský panovník zavedl od roku 1474 v rámci centralizační koncepce insti-
tuci vrchního zemského hejtmana, jemuž byli podřízeni oba hejtmani 
v Horním a Dolním Slezsku. Prvním takovým zástupcem krále se stal 
uherský magnát Štefan Zápolský († 1499). Dále se pravidelně svolávaly 
celoslezské knížecí sněmy (Fürstentag), kde zemi reprezentovali zástupci 
tří kurií knížat a stavů. Jednalo se o dosud nedoceněný nástroj panovní-
kovy moci, který se v raném novověku jasně ukazuje jako jeden z důle-
žitých vnitropolitických prvků v zemi. Sněm se konal nejčastěji ve Vrati-
slavi a byl organizován v tomto složení: knížata a majitelé svobodných 
stavovských panství (status maiores); páni, preláti, rytíři a vratislavská 
městská reprezentace; zástupci knížectví v přímé panovníkově správě 
(tzv. dědičná „immediatní“ knížectví).44) Každý z knížat měl na tomto 
sněmu svůj hlas, kdežto ostatní kurie měly po jednom hlase. V případě 
nerozhodného výsledku měl rozhodující hlas vrchní slezský hejtman, 
který celému shromáždění předsedal. Záhy se na konci uherské a bě-
hem jagellonské vlády konstituovaly celoslezské soudní orgány. Hlavní 
slovo měl od roku 1498 nejvyšší knížecí soud (Fürstenrecht, Oberrecht), 

Scultetova mapa Slezska z první poloviny 17. století, na které nechybí heraldický symbol 
země – slezská orlice s perizoniem na prsou
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který se skládal ze tří kolegií a musel se scházet dvakrát do roka, tj. 
jednou ve Vratislavi a podruhé v některém z hornoslezských měst. 
Podle nařízení a „velkého privilegia“ krále Vladislava II. Jagellonského 
bylo stanoveno, že do hejtmanského úřadu bude volen jen někdo z do-
mácích knížat. V zemi bylo zavedeno pravidelné vybírání berně, což 
se setkávalo s kritikou a nevolí. Přesto lze chápat Korvínovo panování 
v severní části zemí Koruny české za velmi důležitou etapu ve vývoji 
samotného Slezska.45)

Vývoj ve Slezsku za vlády obou Jagellonců směřoval k separatismu 
a k dezintegraci zemí Koruny české. Porušování pořádku neorganic-
kými zásahy panovníka a nerespektování vzájemných vnitropolitic-
kých dohod vedly mnohé patriotické členy české stavovské obce proti 
oblíbencům budínského dvora. Jedním z těchto favoritů byl i blízký 
příbuzný jagellonské královské rodiny, mladý markrabě Jiří Branibor-
sko-Ansbašský.

Markrabě Jiří byl druhorozeným synem Fridricha IV. Staršího Bra-
niborsko-Ansbašského a Žofie Jagellonské. Narodil se 4. března 1484 
ve franském Ansbachu, kde byl zároveň vychováván se svým starším 
bratrem Kazimírem a piastovským princem Jiřím II. Lehnicko-Břež-
ským. Po svém otci zdědil Jiří hrdou a nebojácnou povahu a po svém 
dědovi Albrechtovi zase ctižádost a vytrvalost. Matka mu patrně vště-
pila schopnost reálně řešit krizové situace. Už od mládí byl markrabě 
hodnocen svými současníky jako lstivý, cynický a sebevědomý dvo-
řan. Zprávy o hrdém, ambiciózním a houževnatém říšském knížeti 
v žádném případě nepřeháněly. Jiří miloval nádheru, nákladný dvorní 
život a rytířské turnaje. Rád jezdil na lovy a neúnavně se účastnil buj-
ných a veselých radovánek, což ostře kontrastuje s jeho pozdějším 
predikátem „Zbožný“. Mladý kníže přijímal plnými doušky všechny 
životní radosti, a to již v duchu prvních prudkých nárazů renesanční 
mentality.46) Jenomže vnější nádherymilovnost a touha po vnějším 
efektu neodpovídala možnostem markraběcí rodiny, jejíž mužské 
potomstvo dokonce převyšovalo možnosti uplatnění všech členů už 
tolik rozvětvené dynastie. Jiřímu byly podstatně sníženy výdaje na 
potřeby reprezentace a v souladu s dynastickými mocenskými zá-
měry byl přiveden k myšlence vydat se na duchovní dráhu. Načas si 
materiálně zajistil existenci jako kanovník ve Würzburku. Dva roky 
získával životní zkušenosti na dvoře lantkrabího Viléma Hesenského. 
Tam čekal na mladíka první křest válečným ohněm, který se rozhořel 

roku 1504 v bavorsko-falcké nástupnické válce. O rok později se s de- 
finitivní platností rozloučil s plány stát se duchovním pastýřem, i když 
s teology neustále udržoval těsné kontakty. Ctižádostivý markrabě 
nespouštěl ze zřetele dvorský život a více si všímal šalebného záku-
lisního jednání a diplomatického dění v centrech vysoké evropské 
politiky.47)

V tísnivém postavení, do něhož se Jiří záhy dostal, mu pomohla 
matka, které jagellonští sourozenci již dlouho zadržovali určité fi-
nance. Žofie vystihla právě vhodný okamžik a nepříjemnou záležitost 
vyřešila tím, že její druhorozený a nezaopatřený syn mohl zahájit kari-
éru v dvorských službách krále Vladislava II. Budínský panovnický dvůr 

Ukázka českého zápisu 
z urbáře krnovské knížecí 
komory z roku 1524
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byl už od dob Matyáše Korvína renesančním místem, kde zavládl nový 
čilý kulturní a politický ruch. Není divu, že mladý markrabě bez váhání 
přijal strýcovu velkorysou nabídku a v roce 1508 se trvale usadil v Bu-
díně. U královského dvora si zakrátko získal sympatie a uznání celé ja-
gellonské rodiny. Díky své výmluvnosti se často stával vyhledávaným 
společníkem. V nových podmínkách se Jiří věnoval s plnou dychtivostí 
dvorské službě a udělal tečku za dosavadními osobními nesnázemi. 
Navíc jeho ctižádostivá povaha viděla ve svém strýci garanta dalších 
markraběcích plánů.48) 

Ambiciózní budínský dvořan si také potřeboval zajistit pro svou 
budoucnost statky přímo v Uhrách. Příležitost se mu nabídla po smrti 
Korvínova levobočka Jánoše, jehož rozsáhlé jmění zdědila Beatrice 
Frangepani (Frankopan, Frangipani; asi 1475–1524).49) Obratný Hohen-
zollern okamžitě využil nabízené šance a s jagellonskou přímluvou ro-
zehrál proti vůli některých uherských magnátů taktickou hru o ruku 
bývalé Jánošovy manželky. Zainteresované strany spojovaly s chysta-
ným sňatkem značný mocenský zájem. Hlavní příčinu lze hledat v po-
měru sil na uherské vnitropolitické scéně, jak se vyvinul po nástupu 
Jana Zápolského, který se záhy stal i sedmihradským knížetem (vojvo-
dou). Jakmile byla dohoda mezi jagellonským exponentem a starší vdo-
vou pečlivě uzavřena, proběhl dne 22. ledna 1509 svatební obřad, jehož 
dosahu si byli patrně vědomi v plné míře jen nejzasvěcenější účastníci. 
Bohatá nevěsta přinesla do manželství rozsáhlý pozemkový majetek: 
25 statků v Uhrách, 35 v Chorvatsku, 3 ve Slavonii a 1 v Kraňsku. Podle 
manželské smlouvy nesměl Jiří volně manipulovat s majetkem během 
života své choti. Kníže i tak disponoval ohromným jměním a rázem se 
zařadil k nejbohatším magnátům v uherském království. Po krátkém 
manželství Beatrice v šestinedělí nečekaně zemřela a ovdovělý mar-
krabě se nemusel v následujících letech zavazovat předchozími úmlu-
vami s uherskou šlechtou.50)

Mimořádný vzestup budínského dvořana mezi nejmocnější osob-
nosti jagellonské středoevropské personální unie vyvolal i v zemích 
Koruny české značný ohlas a antipatie. Hohenzollernský kníže neod-
ložil svůj povýšený postoj k opozičním stavovským kruhům v Čechách 
a dále jitřil mnohé svéhlavé a domýšlivé příslušníky české šlechty 
k hněvivým reakcím na postup jagellonského krále, který důvěřoval 
svému příbuznému a získal mu mocenskou oporu v táboře nepřátel 
Zápolského. Z takovéto politické praxe musely nutně vyplývat stále 

rostoucí rozpory mezi Hohenzollernem a českými stavy, které se ob-
rážejí i v poznámkách českých historiků. V jejich syntézách je kníže 
negativně hodnocen jako „obratný tlusťoch“51) nebo jako „jeden z před-
ních lovců“, který jen intrikoval a číhal „na knížectví a panství všeliké ko-
runy české manstvím příslušná...“52) Když se v březnu roku 1509 v Praze 
Jiří se svými rodiči zúčastnil slavnostního korunovačního ceremoni-
álu Ludvíka Jagellonského, stal se vedle členů uherského královského 
doprovodu terčem nevybíravé kritiky a spílání tamního obyvatelstva. 
Přes velmi napjatou a nebezpečnou politickou atmosféru však mar-
kraběti nikdy nezmizel z obzoru zájmu zisk dalšího majetku a výnos-
ných úřadů.

V roce 1512 byl králův synovec definitivně pověřen výchovou ne-
zletilého prince Ludvíka. Tehdy si olomoucký biskup Jan Dubravius 
ve svých spisech poznamenal tato kritická slova vůči markraběti Ji-
římu: „Byl to dobrý pán, ale více se staral o hostiny, divadla, turnaje, hry 
a tance nežli o vážné studie a libůstkami takovými navnadil ducha Ludví-
kova tak, že těžším poradám a péčem panovnickým příliš rád se vyhýbal.“53) 
Podívejme se ovšem na celou situaci z jiného úhlu pohledu. Mohl 
vůbec někdo připoutat sotva desetileté dítě k vážným politickým úva-
hám a diplomatickým činům? Neměli bychom podléhat egocentric-
kým obviněním ze strany předních mluvčích české a uherské patri-
otické šlechty, i když víme, že ani činnost budínského dvořana není 
bez kazů.

Již od začátku uherského pobytu byl osobitým rysem Jiřího in-
tenzivní vztah k náboženství. V Budíně se jeho kroky sešly s učeným 
teologem Konrádem Cordatem, který roku 1510 v duchu svých hu-
manistických studií z kazatelen v Uhrách pronášel velmi plamenné 
projevy. Reformační názory Cordatovy měly pro vnímavého Hohen-
zollerna v budoucnosti značný význam. O několik let později půso-
bil Cordatus v těsné blízkosti Martina Luthera a v roce 1527 dokonce 
kázal v piastovské Lehnici na dvoře hohenzollernského příbuzného 
knížete Fridricha II. Sám Jiří v dalších letech retrospektivně potvr-
dil v jednom z dopisů Martinovi Lutherovi, že obrat v jeho nábožen-
ském myšlení způsobil především uherský pobyt a učené disputace 
s teology.54)

V roce 1511 se postavení jagellonských panovníků na evropském 
fóru nevyvíjelo příznivě. Markrabě Jiří dlouho balancoval nerozhodně 
mezi soupeřícím táborem jagellonským a habsburským, ale pak napřel 


