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ANOTACE 

Cílem této práce bylo na základě shromáţdění a prostudování dostupných pramenů a 

literatury vztahující se k dané době sestavit ţivotopis posledního potomka krále Václava 

II., Aneţky Přemyslovny, v kontextu událostí, kterými v daném období procházely České 

země. Vyuţito bylo jak pramenů diplomatické povahy, tak pramene narativního. Začátek je 

věnován posledním létům panování Václava II. a Aneţčinu narození, pokračuje se 

pokusem o mapování jejího dětství a raného mládí na pozadí bojů o český trůn a 

následného nástupu lucemburské dynastie, včetně sňatku Aneţčiny nevlastní sestry Elišky 

Přemyslovny. Práce se dále věnuje důvodu Aneţčina sňatku se slezským vévodou 

Jindřichem Javorským, pokračuje zboţnou poutí do Porýní, kterou Aneţka podstoupila 

spolu s matkou Alţbětou Rejčkou, a končí vykonáním matčiny závěti a smrtí této poslední 

Přemyslovny. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

středověk, Eliška Rejčka, Přemyslovci, české království, Jindřich Javorský, Václav II. 

  



ANNOTATION 

The aim of this work was to create a biography of the last descendant of King Wenceslas 

II, Agnes of Bohemia, on the basis of gathering and studying the available sources and 

literature related to the time, in the context of the events in which the Czech lands were 

passing. Both the sources of diplomatic character and the source of narrative were used. 

The beginning is dedicated to the last years of the reign of Wenceslas II. and Agnese's 

birth, continues with an attempt to map her childhood and early youth against the 

background of the struggle for the Czech throne and the subsequent onset of the 

Luxembourg dynasty, including the marriage of Agnese´s half-sister Elizabeth Přemyslid. 

The thesis also deals with the reason for Agnese's marriage to the Silesian Duke Henry of 

Jawor, continues with a pious pilgrimage to Rhineland, which Agnes and her mother 

Elizabeth underwent, and ends with the execution of his mother's will and the death of this 

last Přemyslid. 
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1. Úvod 

Okno domu zlatníka Konráda na Starém Městě praţském s pevně zavřenými okenicemi 

nepouštělo dovnitř ţádné světlo. Jediným jeho zdrojem proto byly jen plameny voskovic, 

umístěné v kovových drţácích na stěnách, matně osvětlující temnou jizbu. Hned vedle 

dveří stál slonovinou vykládaný malý stolek, na němţ leţela měděná mísa s vodou, u něj 

pak zmuchlaný mokrý kousek hadru. Podobný stolek se nacházel i vedle lůţka, byl na něm 

však poloţen pohár po okraj plný chladné vody a miska se zbytky prosné kaše. 

Na samotném lůţku se choulila postava nevelkého vzrůstu, avšak říci o ní, ţe byla malá, či 

drobná, by nebyla pravda. Štíhlému obličeji dominoval úzký nos a velké oči, lemovaly ho 

husté, tmavě kaštanové vlasy.
1
 Moţná s obtíţemi by v oné bytosti někdo hledal dřívější 

lesk velké osobnosti. Nemocen na posteli leţel sám král Václav II. 

Ozvalo se lehké zaťukání na dveře. Václav se nejdřív natáhl po poháru s vodou, napil se, 

aby svlaţil vyschlé hrdlo a pak tichým, melodickým hlasem povolil vstup do jizby. Dovnitř 

vešla sluţebná s malinkým děťátkem zabaleným do čistého, sterilního plátna. Dítě se 

trochu zavrtělo, kdyţ jej opatrně zvedla k očím královým, ale spalo dál. Václav II. poprvé 

spatřil svou dceru, která později dostala jméno Aneţka. Bylo to v den svátku zemského 

patrona sv. Víta, 15. Června 1305. 

Stejně jako výše uvedenou scénu, která je pouhým výplodem fantazie autorky této práce, 

můţeme si jen představovat a na základě, někdy torzovitých, obecných znalostí o dané 

době se domnívat, jaký ţivot proţila poslední dcera přemyslovského krále Václava II. 

Prameny o ní, stejně jako o jiných ţenách, třeba i těch z přemyslovského rodu, poskytují 

jen málo informací. Díky pramenům o Aneţce pouze víme, kdy se narodila, víme také o 

jejím sňatku s polským kníţetem Jindřichem Javorským a víme zprostředkovaně o jejím 

úmrtí. Zapomenout ovšem nesmíme ani na dvě události, které proţila se svou matkou, 

Eliškou (Alţbětou) Rejčkou, o nichţ máme záznam, a to na tajný útěk z Prahy za 

doprovodu sluţebné do habsburského leţení a na pouť do oblasti Porýní, kterou spolu 

podnikly jiţ v Aneţčině dospělosti, v roce 1333. 

                                                 
1
 CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Václav II. (král český a polský), Vyšehrad, 2007., str. 223 
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I přes minimum informací, nebo snad právě díky nim, se osobnost posledního potomka 

krále Václava II. jeví jako tajemná a hodna pokusu o bliţší zkoumání. Domníváme se, ţe si 

její osoba zaslouţí své místo i v jiných historických pracích, neţ například v 

beletristických románech. Ostatně i doba, ve které Aneţka ţila, byla plná nejen tragických 

událostí, důleţitých politických rozhodnutí a snahy nejen šlechty získat podíl na vládě a 

obohatit vlastní pokladnice, ale u mnohých jedinců se snad projevila i osobní odvaha, 

ambice jít za svým cílem podpořená určitými kroky, jeţ se mnohdy dotkly, či mohly 

dotknout, samotné Rejččiny dcery. 

Tato bakalářská práce si klade za cíl na základě studia dostupných pramenů 

diplomatických i narativních váţících se ke zkoumané osobě a studia relevantní historické 

literatury pojednávající o době, ve které Aneţka ţila, podat mozaiku obrazu ţivota 

poslední Přemyslovny v kontextu dobových událostí a poukázat na moţné dopady, které 

dané události mohly mít, nebo měly, na její osobu. 

1.1 Prameny a literatura 

K naplnění cíle této práce byla vyuţita odborná literatura zaměřující se na období 

posledních Přemyslovců, bojů o český trůn po jejich skonu, nástupu Lucemburků na český 

trůn a vládu Jana Lucemburského. Konkrétní uţité publikace jsou uvedeny v seznamu 

literatury. Najdeme mezi nimi jak kompilační práce, tak monografie. Dalším podstatným 

zdrojem byly i sborníky, které se vázaly buď k popisované době obecně, nebo 

k jednotlivým osobám, v našem případě zejména k Elišce Rejčce, článek od paní prof. 

Zdeňky Hledíkové a rovněţ publikace, která vyšla k příleţitosti uspořádání výstavy, jejímţ 

tématem bylo 700. výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn. Ke studiu a snaze o 

poznání daného historického období byla uţita literatura jazykově česká. Relevantní 

zahraniční publikace budou vyuţity v případném dalším studiu a prohlubování poznatků 

pramenících z této práce. 

Velmi důleţitým zdrojem pro psaní této práce byly také prameny. Vzhledem ke zkoumané 

době se jedná o prameny písemné. Ty můţeme rozdělit na prameny narativní a prameny 

úřední provenience. K vyuţitým narativním pramenům v této práci náleţí Zbraslavská 

kronika, vydání z roku 1976 – z latiny přeloţena Františkem Heřmanským, přebásněna 

Rudolfem Mertlíkem; odborným dohledem a sepsáním předmluvy byl pověřen prof. 
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Zdeněk Fiala, rejstřík míst a osob připravila prof. Marie Bláhová. K pramenům úřední 

provenience náleţí regesty listin sepsané v latině, otisknuty v edici Regesta diplomatica 

nec non epistolaria regni Bohemiae et Moraviae Josefa Emlera a také listiny nacházející se 

v edici Codex Diplomaticus et epistolaris Moraviae, které uspořádal Josef Chytil. 

1.2 Metodika 

K vypracování této práce jsme vyuţili heuristické metody shromáţdění dostupných 

pramenů vztahujících se k ţivotu posledního potomka krále Václava II., které jsme se 

snaţili analyzovat, a prostudování vybrané relevantní nejdůleţitější literatury vztahující se 

k době, o které práce pojednává.  

Regesta listin jsou dostupná v elektronické verzi přes webové stránky centra 

medievistických studií, překládány byly z latiny, podobně tomu tak bylo u listin z Codexu 

diplomaticu, které jsou rovněţ dostupné přes centrum medievistických studií a překládány 

byly z latiny, nebo, v případě poslední verze závěti Alţběty Rejčky, z němčiny. 

Zbraslavská kronika byla přeloţena do češtiny, jak jsme zmínili výše. Jelikoţ se jedná o 

narativní pramen, bylo třeba v zisku informací postupovat obezřetně a nahlíţet na pramen 

kriticky. Charakter kroniky je ovlivněn jejími autory – opatem Otou a zejména Petrem 

Ţitavským. Oba autoři byli příslušníky cisterciáckého řádu a také kláštera zaloţeného 

Václavem II., staví se tedy k němu jako k osobě donátora poměrně nekriticky. Zejména 

první část sepsaná opatem Otou má charakter oslavného textu na Václava II. Podobný 

postoj zaujímá také Petr Ţitavský k Janovi Lucemburskému jakoţto manţelovi dcery 

Václava II. z prvního manţelství, Elišky Přemyslovny, ke které sám vzhlíţel
2
. Naopak 

šlechta je zde často posuzována značně kriticky.
3
 Historická hodnota kroniky ovšem 

spočívá právě v této části, neboť Petr Ţitavský byl současníkem událostí, které 

zaznamenával, proto lze předpokládat, ţe míra autenticity je o něco vyšší, neţ byly-li by 

události zaznamenávány s větším časovým odstupem. Přesto, jak upozorňuje Kateřina 

Charvátová, je při studiu potřeba oprostit se od zaţitých představ o hlavních protagonistech 

a uvědomit si smysl vzniku díla. Vedle glorifikace Václava II. jako zakladatele 

                                                 
2
 CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Petr Žitavský a mýtus poslední Přemyslovny in: HOP. Historie - Otázky - 

Problémy. Roč. 3, č. 2 (2011), str. 41. 

3
 Zbraslavská kronika, Svoboda, Praha, 1976., str. 7 
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zbraslavského kláštera je nutné brát v potaz výše zmíněný vztah Petra Ţitavského ke 

královně Elišce. Jím psaná část kroniky měla z tohoto důvodu vzniknout jako obhajoba 

vlády jeho oblíbenkyně, čemuţ jsou zprávy v kronice uzpůsobeny. Je proto nutné oprostit 

se od tendenčního nahlíţení na Petrem zanechané zprávy a při čtení si uvědomovat prvotní 

důvod vzniku tohoto díla.
4
  

                                                 
4
 Petr Ţitavský, str. 41n. 
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2. Anežčin život 

2.1 Soumrak vlády Václava II. 

2.1.1 Boj o Polsko a Uhry 

Pro úplnou charakteristiku a vykreslení poměrů panujících v raných počátcích Aneţčina 

ţivota povaţujeme hned na začátku za důleţité zmínit politiku jejího otce Václava II. a 

důvod jeho sňatku s Aneţčinou matkou Alţbětou Rejčkou.  

Česká politika se v roce 1301 pomalu blíţila k dosaţení vrcholu svých moţností. Jiţ v roce 

1298, konkrétně 12. února, proběhly ve Vídni zásnuby
5
 Václava III. s Alţbětou, dcerou 

uherského krále Ondřeje, a to za přítomnosti krále uherského i českého, taktéţ rakouského 

vévody a dalších významných muţů duchovního i světského stavu.
6
 Tyto zásnuby mohly 

do budoucna zakládat přemyslovské nároky na uherské země, ale hlavně dávaly 

Přemyslovcům souhlas z uherské strany k panování v Polsku. Alţbětina matka byla totiţ 

Fenena Kujavská, neteř Vladislava Lokýtka.
7
 

Právě v roce 1301 zastihla smrt posledního Arpádovce, krále Ondřeje III., a rod Arpádovců 

tak vymřel po meči. Jiţ z dřívějších dob zde existoval protikandidát a Ondřejův rival 

z anjouovské dynastie, Karel Robert, který si dělal nároky na uherský trůn.
8
 Odpůrci Karla 

Roberta se však začali porozhlíţet jinde – a volba padla skutečně na syna Václava II. 

Nebylo tomu tak pouze kvůli jeho zásnubám s Alţbětou, svou roli sehrál i fakt, ţe Václavu 

III. ze strany babičky kolovala v ţilách uherská krev.
9
 Této skutečnosti si byl vědom jiţ 

Petr Ţitavský, který se o volbě Václava III. uherským králem vyjádřil takto: „…pozorovali 

oni a v pevné vzpomínce rozvažovali, že čeští králové jsou potomky vznešeného rodu 

uherských králů, že jejich moc je nesmírná, sláva v rozkvětu a množství bohatství zvlášť 

                                                 
5
 Dle třetího pokračování letopisů světelských, ve vídeňských análech se hovoří jiţ o svatbě; JAN, Libor. 

Václav II. Král na stříbrném trůnu., Argo, Praha, 2015., str. 249. 

6
 Tamtéţ. 

7
 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí Koruny české III (1250-1310), Praha-Litomyšl, 2002, str. 444; 

Tamtéţ, str. 420. 

8
 Král na trůnu, str. 304nn. 

9
 Václavovou babičkou byla Kunhuta Haličská, vnučka krále Bély IV.; Tamtéţ, str. 307. 



12 

 

vynikající, a proto někteří z Uhrů byli ochotnější pro odměnu vyžádat si krále z Čech.“
10

 

Samozřejmě celá věc nebyla tak idylická a v pozadí se odehrávala jednání s uherskými 

velmoţi, jeţ velmi zasáhla do české královské pokladny. Přemyslovská kandidatura a její 

přijetí bylo vykoupeno finančními dary a také sliby, zejména zavázáním se zachovávat 

uherské svobody přijaté za vlády Ondřeje III. Václav III. se tak v srpnu roku 1301 skutečně 

stal uherským králem a panoval jako Ladislav V.
11

  

Z dohledu české diplomacie nebylo vynecháno ani Polsko. Konkrétně zprvu na oblast 

Vratislavska si český král kladl jisté nároky jednak díky příbuzenství se zemřelým 

Jindřichem IV. Vratislavským, jednak kvůli (bohuţel nedochovanému) Jindřichovu 

závazku, ţe po své smrti přenechá území Václavovi. Přesto byla měšťany vláda svěřena 

jinému velmoţi, a to Jindřichovi Lehnickému.
12

 Vládu v dalším důleţitém území, 

Malopolsku, jehoţ centrem bylo město Krakov, získal na čas Přemysl II. Velkopolský.
13

 

S nároky na toto území vystoupil ale i Vladislav Lokýtek, břešťský kníţe, jenţ se později 

stal velkým Václavovým rivalem.
14

 O zájmu o expanzi do Polska pak později, v době, kdy 

Václav fakticky ovládal část polského území
15

, svědčí listina z 12. srpna 1299 vydaná 

Vladislavem Lokýtkem u polské vsi Klęcy, v níţ rezignuje na své území a zavazuje se 

slouţit Václavovi jako vazal. Za to má od Václava II. obdrţet 4000 hřiven stříbra a má 

uţívat po dobu osmi let příjem ze stříbrných dolů v Olkuši.
16

 Ona listina (známá spíše pod 

názvem dohoda z Klęcy) není historiky hodnocena jednotně. Obecně lze však říci, ţe 

s největší pravděpodobností byla výsledkem praţské diplomacie a pro obě strany přinášela 

jistý zisk – Vladislav, který byl ve finanční a politické krizi, se pokoušel dostat více času a 

Václav si do budoucna zakládal právní nárok na ovládnutí Lokýtkova území.
17

 

                                                 
10

 Zbraslavská kronika, Praha: Svoboda 1976., str. 120. 

11
 Velké dějiny III, str. 460n. 

12
 Tamtéţ, str. 417n. 

13
 Tamtéţ, str. 420. 

14
 Tamtéţ. 

15
 Tamtéţ, str. 421nn. 

16
 Král na trůnu, str. 273n.; Velké dějiny III, str. 448. 

17
 Král na trůnu, str. 274. 
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Rozhádané piastovské území Polska přes různé tahanice a boje zejména s Vladislavem 

Lokýtkem nabídlo ústy poslů polskou korunu králi Václavovi společně s rukou dědičky 

území, dcery po zesnulém Přemyslovi Velkopolském, Riksy
18

. Poláci si Václava II. dle 

Zbraslavské kroniky měli zvolit kvůli jeho „vynikající ctnosti a slušnosti řádných mravů, 

které měl v sobě z daru Božího“
19

. Král Václav přijal nabídku poslů a v roce 1300 se 

vypravil s vojskem do Polska, kde uţ na hranicích ničil obydlí lupičů. Dále se můţeme 

dozvědět, ţe za Václavem přišla kníţata z Opolska, Těšínska, Kujavska a dalších zemí, 

která mu sloţila přísahu věrnosti.
20

 Jan Libor tuto informaci více rozvádí, kdyţ říká, ţe se 

jednalo o bratry Boleslava Opolského, Kazimíra Bytomského, Měška Těšínského a 

Přemysla Ratibořského z Horního Slezska. Naopak další kníţata se taţení ani nezúčastnila, 

ani ho nijak nepodporovala. Z nich můţeme jmenovat dolnoslezského Jindřicha 

Hlohovského, který si dělal nároky na oblast Velkopolska, dále Konráda Zaháňského, nebo 

Bolka Svídnického. A neúčastnil se ho ani Václavův švagr Boleslav Mazovský, neboť byl 

spojencem Vladislava Lokýtka.
21

 Václav, uţ od roku 1289 lenní pán Horního Slezska, 

k němuţ později připojil i oblast Malopolska
22

, si podrobil území Kališské, Hnězdenské, 

Pomořanské, Poznaňské a následně se nechal hnězdenským arcibiskupem Petrem 

slavnostně korunovat polským králem v přítomnosti polských kníţat a šlechticů.
23

 Jak však 

upozorňuje ve své monografii Jan Libor, události ve Zbraslavské kronice jsou líčeny 

značně idealisticky. Domnívá se, ţe je nutné nezapomínat na stále pracující českou 

diplomacii a zejména kroky Petra z Aspeltu, díky kterým Václav získal od římského krále 

Albrechta Habsburského listinu, v níţ mu potvrzuje, ţe území, které si vydobyde na 

Lokýtkovi, bude povaţováno za lenní drţbu
24

. Pravděpodobně ještě před taţením do 

                                                 
18

 Tamtéţ, str. 276n. 

19
 Zbraslavská kronika, str. 118. 

20
 Tamtéţ, str. 119. 

21
 Král na trůnu, str. 279n. 

22
 V době, kdy si podmaňoval zmíněná území, jiţ Václav pánem Malopolska byl; Velké dějiny III, str. 405n.; 

Tamtéţ, str. 421. 

23
 Zbraslavská kronika, str. 119. 

24
 Král na trůnu, str. 277. 
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Polska, okolo svátku sv. Jakuba (25. 7.), byla do Prahy přivezena z Braniborska Riksa, 

která pobývala na dvoře braniborského kurfiřta Oty V. zvaného Dlouhý
25

, aby se 

zasnoubila s českým králem. Po zásnubách byla ovšem svěřena do opatrovnictví 

Václavově tetě Gryfině, u které čekala na sňatek další tři roky, jíţ jí měly slouţit k přípravě 

na povinnosti budoucí královny.
26

 

Toto rozhodnutí krále Václava se můţe jevit jako nezvyklé. Po smrti Guty Habsburské byl 

vdovcem 6 let, z dalšího manţelství mu plynuly nejen politické výhody a navíc zde byla i 

otázka dědice.
27

 Václav byl jistě poučen z rodových dějin i vlastní zkušenosti a věděl, ţe 

pro zachování dynastie se nemusí vyplatit jen jeden potomek muţského rodu. Na druhou 

stranu, Václav II. měl syna a tudíţ dědice z předchozího manţelství s Gutou Habsburskou, 

proto snad nemusel příliš pospíchat na konzumaci sňatku s tak mladou princeznou. 

Kronikář Otokar Štýrský tento čin odůvodňuje tím, ţe si Václav po Gutině smrti zvykl na 

volný ţivot a navíc měl mít konkubínu jménem Aneţka. Kateřina Charvátová ovšem 

podotýká, ţe na události obsaţené v kronice Otokara Štýrského je nutné nahlíţet kriticky, 

neboť některé jím uváděné údaje se později ukázaly jako chybné. Pravděpodobnější je, ţe 

jeho zpráva se jeví jako „odraz uvolněných mravů a erotického chtíče krále.
“28

 Jan Libor 

pak důvod tohoto činu vidí v Alţbětině nízkém věku, neboť princezně bylo v době zásnub 

asi 12 let, a proto nebylo zcela vhodné sňatek okamţitě legitimizovat.
29

 Ať uţ byl důvod 

jakýkoliv, faktem zůstává, ţe sňatek Václava s Alţbětou se konal aţ v roce 1303. 

Jak bylo jiţ zmíněno výše, Václav II. se nechal korunovat polským králem. Tehdy se 

ovšem začínaly rozjíţdět mocenské ambice dalších evropských hráčů – papeţe a římského 

krále. Papeţ Bonifác VIII. se ke korunovaci zprvu stavěl neutrálně, ačkoliv se odehrála bez 

jeho souhlasu (Polsko i Uhry jím byly povaţovány za papeţské léno). Jeho smířlivý postoj 

byl zapříčiněn konfliktem s římským králem Albrechtem Habsburským, kdy potřeboval 

mít na své straně mocného spojence, jakým český král bez pochyby byl, a také doufal, ţe 

                                                 
25

 Jejím snoubencem byl Otův syn, rovněţ Ota.; Tamtéţ, str. 278. 

26
 Václav II., str. 201. 

27
 Tamtéţ, str. 202. 

28
 Tamtéţ. 

29
 Král na trůnu, str. 277. 
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se za tento ústupek Václav posléze vzdá politiky v Uhrách. O dva roky později však vyšlo 

najevo, ţe Václav si uherské země hodlá podrţet, a proto Bonifác zpochybnil Václavovu 

hnězdenskou korunovaci a zakázal mu uţívat titul polského krále.
30

 Fakticky tak Václava 

II. neuznal polským králem, ten však získal od římského krále listinu upravující drţbu 

Lokýtkových území (viz výše), čímţ se český král chránil proti potenciálním budoucím 

intervencím z Říše. Rozhodnutí papeţské kurie poté de facto ignoroval, neboť nadále 

uţíval pouze titul „český a polský král“, vynechal kníţecí i vévodské tituly, které mu 

náleţely.
31

 

Přemyslovský vzestup a územní rozmach nenechal chladným ani Albrechta Habsburského. 

Římský král měl sice do roku 1302 územní problémy na západě říše, které byl nucen 

vyřešit, a nemohl se proto v plné míře věnovat politice svého švagra, ale výše uvedený rok 

přinesl zneklidnění z vývoje situace v české oblasti. Nervozita byla způsobena i tím, ţe 

sám římský král měl vlastní plány jak naloţit s prostorem střední Evropy – plánoval 

územní expanzi, neboť měl 6 synů, které bylo nutné nějakým způsobem zaopatřit.
32

 

Právě tyto okolnosti přivedly římského krále na stranu papeţského tábora a poloţily základ 

pro budoucí protipřemyslovskou koalici. Albrecht ustoupil papeţi v jeho poţadavcích 

(zejména v uznání svrchovanosti jeho stolce, projevil pokoru) tak, jako ještě ţádný z jeho 

předchůdců. Papeţ ho na oplátku definitivně uznal římským králem a stali se z nich 

spojenci. Římský král tím navíc získal do budoucna vyhlídku na císařskou korunu pro svou 

osobu, královskou by tak mohl přenechat jednomu ze svých synů.
33

 

Václav byl nucen reagovat. První kroky jeho diplomacie se obrátily na francouzského 

krále, kterého chtěl získat jako spojence, neboť Filip sám měl s Bonifácem spory. Jednat 

měl pravděpodobně zkušený diplomat Václavova dvora Petr z Aspeltu, ovšem jednání 

                                                 
30

Václav II., str. 193n. 

31
 Velké dějiny III., str. 452n. 

32
 Václav II., str. 195n. 

33
 Tamtéţ, str. 196. 
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nikam nevedla kvůli nezájmu Francie. Francouzský král v rámci svého sporu papeţe 

pokořil a Bonifác později zemřel.
34

 

Po neúspěšném pokusu naklonit si Filipa IV. Sličného se český král pokusil dohodnout 

s Albrechtem. Římský král však poţadoval bezpodmínečnou kapitulaci (zde lze vidět jistou 

paralelu s Václavovým otcem Přemyslem Otakarem II. a jeho rivalem Rudolfem 

Habsburským) se ztrátou území kolem Čech a Moravy, dále pak přenechání výnosu 

z bohatých kutnohorských stříbrných dolů, a to buď ve formě velmi vysoké částky jako 

odstupného, nebo jako drţbu kutnohorské urbury po dobu 6 let. Na takové podmínky 

Václav přistoupit nemohl a jednání skončila neúspěchem. Psal se rok 1303.
35

 Václavovi se 

přesto podařily dva diplomatické úspěchy, totiţ to, ţe získal na svou stranu Heřmana 

Braniborského (za odstoupení Míšeňska), dále si zajistil neutralitu tyrolsko-korutanských 

kníţat, kteří byli spojenci římského krále, a to tím, ţe nabídl sňatek se svou dcerou Annou 

synovi Menharta Korutanského. Oním synem nebyl nikdo jiný neţ Jindřich Korutanský, 

který po vymření Přemyslovců sehrál významnou roli v dějinách českých zemí.
36

 

Přemyslovská vláda se ještě před jednáním s Albrechtem Habsburským (r. 1302) počíná 

hroutit i v Polsku. Vladislav Lokýtek jako Václavův soupeř je stále ve hře, diplomacii 

navíc poznamená i rozkol Václava II. se švagrem Boleslavem Mazovským, díky čemuţ se 

sestra českého krále Kunhuta vrací zpátky do Čech a vstupuje mezi řeholnice do 

benediktinského kláštera sv. Jiří na Praţském hradě. Proti Václavovi se staví i polská 

kníţata, např. Jindřich Hlohovský, nebo Bolek Svídnický.
37

 

Po rozjitřené situaci posledních dvou let dochází v roce 1303 ke sňatku Václava 

s Richenzou a zároveň k její korunovaci českou královnou. Poměrně barvitě líčí tuto 

událost Zbraslavská kronika. Zásluhy na vykonání sňatku připisuje opatu Heidenreichovi, 

jenţ měl králi promluvit do duše a připomenout mu nejen slib o sňatku, který dal polským 

předákům, ale také skutečnou nutnost dědice, neboť jeho prvorozený syn vládl v Uhrách. 

                                                 
34

 Tamtéţ, str. 198. 

35
 Tamtéţ. 

36
 Tamtéţ, str. 200. 

37
 Tamtéţ, str. 200n. 
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Král jeho napomenutí poslechl a v den letnic se oţenil s Richenzou. Ta byla následně 

korunována českou a polskou královnou z rukou vratislavského biskupa Jindřicha se 

svolením arcibiskupů mohučského a hnězdenského. Svatba i korunovace se odehrály 

v katedrále sv. Víta.
38

 V rámci korunovace na králův příkaz přijala tehdy módní jméno 

Alţběta
39

 po vzoru Alţběty Durynské a jmenovala se tak stejně jako Václavova dcera 

Eliška Přemyslovna.
40

 Kromě „promluvy do duše“ od opata Konráda mohly svou roli 

ovšem sehrát také náznaky počínajícího neklidu v Pomořansku, snahy Vladislava Lokýtka 

o ovládnutí polského území a rozchod s kníţetem Boleslavem Mazovským, jak bylo 

zmíněno výše. Tyto události, jeţ se odehrály v pár letech před samotnou svatbou, můţeme 

chápat jako příčinu sňatku, a to za účelem posílení Václavových nároků na Polsko 

podpořených skutečným manţelstvím. Polské stavy totiţ sňatek Richenzy s Václavem 

chápaly jako pokračování piastovského práva na polský trůn po přeslici.
41

 

Ačkoliv byla svatba pravděpodobně příjemnou záleţitostí i pro Václava, nemohl zcela 

pustit ze zřetele politiku své země. Jeho protivník Albrecht Habsburský započal stavět 

vojsko, kterým by si vydobyl své dřívější poţadavky. Jeho největším úspěchem se stalo, ţe 

na svou stranu jako spojence získal vévodu Otu III. z rodu Wittelsbachů. Ota III. totiţ 

ovládal oblast Bavorska, které sousedilo s českým královstvím, a Václavovi tedy hrozilo 

bezprostřední nebezpečí i ze západní hranice.
42

  

Nepříznivá situace pro Přemyslovce se vyvíjela i v Uhrách. Posilováním anjouovské 

strany
43

 logicky ztrácela přemyslovská a z Ladislava V. se v Budíně v podstatě stal 

                                                 
38

 Zbraslavská kronika, str. 123. 

39
 Tamtéţ. 

40
 Alţběta je latinsky Elisabeth, existují dvě moţnosti překladu – proto o ní hovoříme jako o Alţbětě nebo 

Elišce Rejčce (přezdívka, kterou získala díky svému původnímu polskému jménu); Václav II., str. 203. 

41
 ŠUSTA, Josef. Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, České dějiny II/1, Praha, 1935, str. 620; Tamtéţ, 

str. 563. 

42
 Václav II., str. 205. 

43
 Např. odmítnutím volebního práva uherské šlechty papeţem Bonifácem VIII., který 31. 5. 1303 prohlásil 

uherským králem Anjouovce Karla Roberta; Velké dějiny III, str. 462. 
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zajatec.
44

 Václavovi nezbývalo nic jiného neţ jednat. Na přelomu dubna a května roku 

1304 vytáhl s vojskem z Prahy, v létě dobyl Ostřihom (ta byla důleţitým bodem, neboť zde 

sídlil ostřihomský arcibiskup oprávněný korunovat uherské krále) a shledal se s Václavem 

III. v Budíně. Setkání ovšem nemělo charakter rodinného shledání otce se synem, ale spíše 

demonstrativního setkání dvou panovníků. Václav i s vojenským doprovodem pobyl 

v Uhrách zhruba dva měsíce a projevoval politickou (zejm. opětovná korunovace Václava 

III. uherským králem) i finanční snahu země udrţet pro svůj rod.
45

 Toho si byl ovšem jistě 

vědom i Albrecht, a proto po obdrţení zprávy nejen o habsburském vojenském taţení do 

Čech, ale také vyhlášení říšského achtu na osobu českého krále, nezbylo Václavovi nic 

jiného, neţ se vydat chránit své země. Do Čech s ním odcestoval i jeho syn, neboť nebylo 

v dané situaci jiného východiska. Přemyslovci ale boj zřejmě nepovaţovali za zcela 

prohraný, protoţe s sebou do Prahy odváţeli nejen rukojmí, ale především uherské 

korunovační klenoty. Tento čin ovšem poznamenal jejich uherskou vládu, neboť 

s odvozem klenotů za hranice království nesouhlasila značná část uherské šlechty. Začala 

proto hojně přecházet na stranu Anjouovců, tedy Karla Roberta, a česká vláda tak v Uhrách 

fakticky definitivně skončila v roce 1304.
46

 

Jak bylo zmíněno jiţ výše, Albrecht formoval říšské oddíly a připravoval se na vpád do 

Čech. Říšským achtem situaci v jistém smyslu ulehčil svým eventuálním spojencům, 

neboť mohli doplnit vojsko „čestně“ – konec konců měli vytáhnout proti králi, který byl 

povaţován za nepřítele říše. Oddíly se tak formovaly v Horních Rakousích, dále u 

Norimberku, ale i v Uhrách. Jejich cílem se měla stát Morava.
47

 Římskému králi ovšem 

částečně překazilo plány kumánské vojsko, které na konci léta 1304 i se zajatci potají 

opustilo tábor s odůvodněním, ţe je konec období, kdy se vedou války.
48

 Albrecht však od 

taţení upustit nehodlal a nakonec spojené vojsko z Rakouska a Norimberku na počátku 

října postupovalo do centra Čech. V téţe době vpadl Vladislav Lokýtek, který v taţení 

                                                 
44

 Václav II., str. 205. 

45
 Tamtéţ, str. 206. 

46
 Tamtéţ, str. 206n. 

47
 Tamtéţ, str. 207. 

48
 Tamtéţ, str. 208. 
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římského krále snad vycítil příleţitost pro své záměry, do polských zemí a Václav tak 

z této oblasti pomoc očekávat nemohl. Na jeho straně ovšem zůstaly Čechy. Albrecht 

pravděpodobně kvůli blíţící se zimě a tedy období značně nevýhodnému pro boj (kvůli 

špatnému zásobování vojska)
49

 touţil svést rozhodující bitvu, ovšem Václav diplomaticky 

dokázal vyčkat a donutil Albrechta k činu.
50

 Římský král tak zamířil k branám Kutných 

Hor, které ale zůstaly uzavřené, neboť se její měšťané postavili na stranu českého krále, a 

proto přidávali do vody stříbrnou strusku, kterou se Albrechtovo vojsko trávilo. K náladě 

vojska i obavám Albrechta Habsburského nepřispěla ani zpráva o blíţícím se vojsku 

vedeném Václavem II., kterému se podařilo svolat zemskou hotovost.
51

 Rozhodující bitva 

se zdála nevyhnutelná, ale Václav nebyl zastáncem bojů. Jak je popsáno výše, blíţila se 

zima a Václav věděl, ţe Albrecht s vojskem stejně bude muset dříve, či později odtáhnout. 

Taţení tedy dopadlo neúspěchem – k bitvě nedošlo, ústup říšského vojska se změnil v útěk 

po té, co na rozptýlené oddíly útočili Češi, a taţením v konečném výsledku Albrecht svých 

cílů nedosáhl.
52

 

2.1.2 Smrt Václava II. a narození Anežky 

Válečné výboje si vyţádaly na obou stranách také finanční vyčerpání. Pro českého krále se 

situace nevyvíjela dobře ani v Polsku. Vladislavu Lokýtkovi, jenţ zřejmě vycítil svou 

příleţitost a neváhal se jí chopit, se podařilo ovládnout a obsadit oblast Sandoměřska a část 

Krakovska, zprávy o protičeských povstáních a obecně o neochotě tamních obyvatel mít 

jako vládce českého krále se donesly aţ na praţský dvůr. Ačkoliv se Václav II. mohl svým 

způsobem opřít o spojence (Otu Dolnobavorského a jeho bratra Štěpána, nebo o 

korutanské vévody
53

), jistě si uvědomoval, ţe po finanční stránce si nemohl dovolit ve 

válce pokračovat. A tak začali s Albrechtem Habsburským jednat o míru. Mírová dohoda 

                                                 
49

 Tamtéţ, str. 210. 

50
 Tamtéţ, str. 208. 

51
 Tamtéţ, str. 208n. 

52
 Tamtéţ, str. 210. 

53
 V prvním případě se jednalo o nedodrţení slibu Habsburka, který následně vedl oba vévody do tábora 

Václava II., ve druhém šlo o vzájemné dohody mezi rody zmíněné výše. Koncem roku 1305 byl ostatně 

definitivně dojednán sňatek Václavovy nejstarší dcery Anny se synem Menharta Korutanského Jindřichem; 

Tamtéţ, str. 211. 
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obsahovala paradoxně poměrně dost ústupků ze strany českého krále, byť by se snad dalo 

v jistém smyslu uvaţovat o jeho výhře nad římským králem, nicméně odstoupil 

Albrechtovi Chebsko, Pliseňsko a oblast Míšně.
54

 Římský král za to uznal přemyslovské 

nároky na polskou korunu a vzdal se svých dřívějších poţadavků. Důvod vzniku těchto 

podmínek se jeví jako zřejmý – Václav II., který si byl vědom toho, ţe umírá, chtěl co 

nejvíce usnadnit cestu na trůn svému synovi. Samotného míru se ovšem nedoţil, uzavřel 

ho aţ Václav III.
55

  

Útok Albrechta Habsburského a jednání o míru po jeho neúspěchu byl poslední 

diplomatický krok českého krále. Budeme-li vycházet ze Zbraslavské kroniky, můţeme se 

dočíst, ţe Václava opouštěly síly a trápily ho bolesti zhruba půl roku před smrtí.
56

 Tato 

doba mu ovšem dle slov Petra Ţitavského byla dána Bohem, „aby se takto mohl pravým 

nářkem pokání na tomto světě čistěji očistiti od troudu křehkosti lidské a zastaralého kvasu 

spáchaného hříchu.“
57

 Ať jiţ onu dobu vyuţil Václav skutečně tak, jak popisuje Petr 

Ţitavský, či jinak, jisté je, ţe u něj propukly příznaky tuberkulózy. O své nemoci ovšem 

věděl jiţ při návratu z Uher. Jelikoţ byl Praţský Hrad po poţáru neobyvatelný, proţil 

český král své poslední dny v domě zlatníka Konráda na Starém městě praţském.
58

 Ještě 

před svým skonem však uspořádal pozemské záleţitosti. Výkonem závěti byli ustanoveni 

brixenský biskup Jan, sedlecký opat Konrád, zbraslavský opat Heidenreich a moravský 

notář Jindřich Šturm
59

. Jim uloţil zapsat všechny dluhy, které měl u svých věřitelů, syna 

Václava ustanovil svým nástupcem a ten se zavázal otcovy dluhy zaplatit. K úhradě měl 

poslouţit zisk z kutnohorských stříbrných dolů.
60

 Manţelce Elišce Rejčce odkázal 20 000 

hřiven stříbra jako vdovské zabezpečení. Jeho poslední dcera Aneţka se narodila necelý 

                                                 
54

 Míšeňsko původně slíbil braniborským Askáncům, tedy svou dohodu porušil. Jako náhradu za toto území 

jim však byla darována oblast Gdaňského Pomoří – a to z titulu polského krále; Tamtéţ. 
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 Tamtéţ, str. 210nn. 
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 Zbraslavská kronika, str. 136. 
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 Tamtéţ, str. 128. 
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 Václav II., str. 213. 
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 Zbraslavská kronika, str. 130. 
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 Tamtéţ, str. 130n.; Václav II., str. 214. 



21 

 

týden před otcovou smrtí. Český král Václav II. zemřel 21. 6. 1305
61

 a byl dle svého přání 

pohřben na Zbraslavi
62

. 

Na tomto místě by snad bylo vhodné učinit menší odbočku a přiblíţit kořeny samotné 

Elišky Rejčky. Narodila se zřejmě 1. září 1288
63

 jako dcera polského krále Přemysla II. 

Velkopolského a jeho druhé manţelky, švédské princezny Riksy, podle níţ pravděpodobně 

získala své jméno – Riksa, Richenza
64

. Po smrti Richenziny matky, jeţ na rozdíl od 

Přemyslovy první manţelky, kterou měl ubít k smrti,
65

 zemřela přirozeně, se Přemysl 

znovu oţenil, a to s Markétou Braniborskou.
66

 Kdyţ byl Riksin otec zavraţděn
67

 a její 

macecha tak připravena o manţela a ţivobytí, odvezla svou nevlastní dceru s sebou do 

Braniborska. Zde ji zasnoubili s Markétiným bratrancem Otou, synem braniborského 

markraběte Oty V., zvaného Dlouhý. Její snoubenec však poměrně brzy zemřel a Ota V. se 

rozhodl ponechat si Richenzu na svém dvoře.
68

 

Poté, co byl domluven sňatek s českým králem Václavem II., se Riksa vydala na cestu do 

Českého království. Prvním důleţitým bodem na cestě pro ni bylo město Ţitava, neboť 

„…rozhodl se král poslati pana Heidenreicha, opata sedleckého, a Beneše, řečeného 

z Vartenberka, naproti dívce už přicházející.“
69

 Tito řečení dovedli princeznu v létě roku 

1300 do Prahy, kde proběhly zásnuby s Václavem II. a Riksa byla odeslána ke králově tetě 

                                                 
61 Václav II., str. 217. 

62 Tamtéţ, str. 214. 

63 Král na trůnu, str. 278. 

64 Tamtéţ, str. 198.; Jiří Kuthan nazývá Riksu jako Luitgardu, srov. KUTHAN, Jiří. Královna Alžběta 

Rejčka in: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008. Historická tradice 

města. Od chrámu ke katedrále. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 15. a 

16. října 2008 v Hradci Králové/Ústí nad Orlicí, 2009., str. 113. 

65 ŢEMLIČKA, Josef. Přemyslovci. Jak ţili, vládli, umírali, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2005, str. 

127. 

66 Král na trůnu, str. 198. 

67 Přemysl II. Velkopolský byl korunován králem v roce 1295, poté pravděpodobně z politických důvodů 

zavraţděn; Přemyslovci, str. 122. 

68 Král na trůnu, str. 278; Královna Alţběta, str. 113. 

69 Zbraslavská kronika, str. 122. 
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Gryfině, kde v její společnosti strávila asi tři roky, jak bylo zmíněno jiţ výše. Gryfina v té 

době ţila v Budyni (dnes Budyně nad Ohří, okres Litoměřice), jiţ měla k uţívání i 

s blízkými vesnicemi.
70

 

Očekávanou událost po svatbě, tedy narození dalšího Václavova potomka, reflektuje 

Zbraslavská kronika těmito slovy: „…prosil už veškerý lid a potomka mužského přál si – 

zklamal se v naději své, když královna zrodila dceru. Neboť tato královna (…), počala a 

porodila v třetím roce po svatbě okolo svátku svatého Víta první dceru a nazvala ji při 

svatém křtu Anežkou.“
71

 15. Června 1305 tedy spatřila světlo světa poslední dcera krále 

Václava II.  

Jak lze vyvodit ze zprávy Zbraslavské kroniky, Václav byl z narození dcery přinejmenším 

rozčarovaný. Zůstává ovšem otázkou, zda se v tušení blíţící se smrti takovou věcí vůbec 

zabýval. Dědice měl uţ z předchozího manţelství a pokračování rodu bylo zajištěno. 

Neboť tato doba kladla zodpovědnost za pohlaví a vůbec narození dítěte na hlavu matky a 

povinností manţelky bylo manţelovi porodit syna, pokračovatele rodu,
72

 je moţné chápat 

tuto zprávu tendenčně, tedy jako poplatnou mentalitě tehdejší společnosti. Zároveň 

bychom mohli za zmínkou tušit výtku vůči Alţbětě, v té době při nejmenším neoblíbené 

maceše Elišky Přemyslovny. Právě Elišku Přemyslovnu autor kroniky obdivoval a jeho 

zprávy tak nelze brát zcela objektivně, neboť princezně stranil. 

Mohla by nás taktéţ napadnout otázka, proč královský pár při křtu pojmenoval svou dceru 

zrovna takto. Jelikoţ se vzhledem k představám, které máme o postavení ţeny ve 

vrcholném středověku, těţko můţeme domnívat, ţe by výběr jména spočíval na matce, lze 

konkrétně za touto akcí tušit vliv Václava II. Byla to snad upomínka na Václavovu 

zemřelou dceru z předchozího manţelství s Gutou Habsburskou, která se jmenovala stejně? 

Bylo jméno Aneţka v dané době v podobné oblibě, jako jméno Alţběta? Nebo získala své 
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 DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana. Eliška Rejčka (Richenza Velkopolská) a Rudolf Kaše, in: Královský 

sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310, Klára Benešovská (ed.), Praha 2010, str. 304.; srov. 
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 Zbraslavská kronika, str. 123. 
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 DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana a ZELENKA, Jan. Curia ducis, curia regis: panovnický dvůr za vlády 
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jméno po pratetě Václava II. a tento výběr by tak ukazoval na královu zboţnost? Nebo zde 

sehrála nějakou roli Václavova údajná milenka? Označit jednu z těchto, či jiných 

domněnek jako pravdivou by znamenalo pouštět se na velmi tenký led spekulací, neboť o 

výběru jména není v dostupných pramenech ani zmínka. Ostatně, důvod výběru jména 

zřejmě nebyl tak výjimečný, aby stál kronikářům za zaznamenání. Budeme se proto muset 

spokojit s tím, ţe poslední potomek Václava II. byl pojmenován právě takto a s tímto 

jménem vstoupil do víru dalších událostí, o nichţ bude pojednávat další část této práce. 

2.2 Politická situace po vymření Přemyslovců  

2.2.1 Krátká vláda Václava III. 

Po odchodu Václava II. z pozemského světa se českého trůnu ujal jediný legitimní 

potomek přemyslovského rodu, kterým byl Václav III. Povaţujeme za nutné podotknout, 

ţe ještě za ţivota svého otce sbíral zkušenosti v Uhrách, jak jsme psali výše, ovšem jeho 

vláda v tomto království byla omezena jen na oblast zhruba dnešního Slovenska, okolí 

Budína a západouherské stolice. Z důvodů, které byly naznačeny výše
73

, byl otcem 

odvezen zpět do Čech. Hodnotit jeho osobu z hlediska kvality vlády by pro krátkou dobu, 

po kterou Václav panoval, nebylo zcela objektivní. Jak se však domnívá Josef Ţemlička, 

nový panovník byl pravděpodobně vychováván v rozmařilosti (čemuţ by mohla napovídat 

i skutečnost, ţe byl jediným legitimním přeţivším muţským potomkem Václava II. ještě za 

jeho ţivota) a hojnosti, a tím i postrádal ţivotní zkušenosti svého otce, jemuţ ţivot 

připravil zcela jiný osud. Stejně tak mezi jeho vlastnosti neměla nepatřit ani rozvaha a 

váţnost, jaké bylo moţno pozorovat u Václavova otce.
74

 Na druhou stranu, ona rozmařilost 

je kronikáři připisována na vrub jeho mládí a je pravděpodobné, ţe s přibývajícími dny a 

doléhajícími starostmi si mladý král uvědomil svůj závazek vůči zemím a projevil 

patřičnou váţnost. Ostatně, jak upozorňuje Karel Maráz, pokud by Václav byl skutečně tak 

nezodpovědný a rozmařilý, pravděpodobně by se raději pustil do znovuzískávání Uher i za 
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 Zejména boje se stoupenci anjouovské strany a tedy neapolské vlády v Uhrách, ke které se přikláněl i 

papeţ Bonifác VIII. a obecně s „ukočírováním“ uherských magnátů; ŢEMLIČKA, Josef. Století posledních 
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cenu dalšího finančního zatíţení země, neţ aby se věnoval politické linii, v níţ měl větší 

šanci uspět.
75

 

V situaci, ve které se nový panovník ocitl, se zjevně jevilo nesmyslné snaţit se o 

znovuzískání vlády v Uhrách. Toto úsilí by vyţadovalo mnoho finančních zdrojů, jeţ 

ovšem Václav III. vzhledem k otcovým dluhům neměl, taktéţ vojenských a 

diplomatických sil. Vzhledem k výše popsané situaci by se tak znovu v Uhrách neprosadil. 

Zdá se proto být logické, ţe se Václav III. rozhodl upnout své snahy jinam, konkrétně do 

Polska. Tento úmysl doloţil jednak převedením práva na uherský trůn na bavorského 

vévodu Otu, kterému dokonce poskytl i uherské korunovační klenoty, jeţ přivezl z Uher 

společně se svým otcem
76

, jednak sňatkem s těšínskou kněţnou Violou, čímţ fakticky 

zrušil své závazky vůči Alţbětě
77

. Tím, ţe přenechal Otovi právo na uherský trůn, se navíc 

vypořádal s pravděpodobnou účastí uherských vojsk v Polsku, neboť tímto krokem přinutil 

Karla Roberta bojovat o uherskou korunu a nezasahovat jinde.
78

 

Jiţ v době nemoci Václava II. a bojů s římským králem byla moc Přemyslovců 

v ovládaných oblastech Polska opřena o vojsko a plnomocné hejtmany, ovšem nadšení pro 

přemyslovskou vládu opadalo, navíc se Vladislavu Lokýtkovi podařilo rozšířit svůj vliv. 

Václav III. se tak v jarních měsících roku 1306 rozhodl uspořádat vojenskou výpravu, 

jejímţ cílem bylo znovu získat faktickou vládu nad Polskem. Při jejím svolání se spoléhal 

na vděčnost rytířů a pánů, kterým dříve daroval statky a majetek
79

 (které po nich tedy 

později ţádal zpět, můţeme-li se opřít o zprávu kronikářů), ovšem těm se do vojenského 
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taţení svého krále příliš nechtělo.
80

 Po tomto incidentu se Václav snad obrátil na své 

dřívější rádce, ať jiţ jimi byli opati cisterciáckých klášterů, jak můţeme nalézt ve 

Zbraslavské kronice,
81

 či praţští bohatí patricijové
82

. Nakonec se mu podařilo shromáţdit 

bojovníky, se kterými vytáhl směrem na Krakov. Jak ovšem ţehrá autor Zbraslavské 

kroniky, po cestě „natropilo vojsko mnoho škod chudým a statkům církevním.“
83

 Před 

odjezdem Václav svěřil správu země do rukou Jindřicha Korutanského, za kterého v únoru 

téhoţ roku podle dohod svého otce provdal svou starší sestru Annu.
84

 Během zastávky 

v Olomouci sedmnáctiletý král Václav III. vydechl naposledy. Byl v časném odpoledni 

ubodán neznámým útočníkem. Stalo se tak 4. 6. 1306 a tento den se zapsal do paměti lidu 

jako den, kdy rod Přemyslovců panující bezmála 300 let vymřel tzv. po meči. Jakmile se 

zpráva o smrti českého krále roznesla, výprava se svévolně rozpustila a nastalo zhruba 

dvouměsíční období zmatků, drancování, ale také řešení otázky, co bude dál.
85

 

Lze předpokládat, ţe Aneţku bratrova smrt a bezprostředně následující události příliš 

(nebo lépe řečeno snad vůbec) nezasáhly. V červnu roku 1306 jí byl necelý rok a zcela jistě 

si v plném rozsahu nemohla uvědomit dopad těchto událostí na její rodinu i na ni 

samotnou. V této době byla navíc s největší pravděpodobností stejně jako jiné urozené děti 

jejího věku v péči chůvy a kojné, její výchova sloţená z her a povinností královské 

princezny byla ještě vzdálenou budoucností.
86

 Starost o ţivobytí tak mohla postihnout 

spíše její matku Elišku Rejčku. 

2.2.2 Jindřich Korutanský vs. Rudolf Habsburský 

Ačkoliv byla jistě představa relativně snadného zisku majetku pomocí drancování lákavá, 

snad se ještě nezapomnělo na bezútěšný stav, ve kterém se ocitlo české království po smrti 
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Přemysla Otakara II. Svědčí o tom fakt, ţe šlechta uţ na podzim roku 1306
87

, tedy pouze 

pár měsíců po smrti Václava III., provolala králem Jindřicha Korutanského
88

. Jistě bude 

záhodno objasnit, proč v úvahu přicházel zrovna Jindřich Korutanský a proč 

s kandidaturou vystoupili i Habsburkové
89

, jak je naznačeno v názvu této podkapitoly. 

Je známo, ţe skonem Václava III. vymřela hlavní rodová linie přemyslovského rodu. 

Přesto zde její poslední panovníci zanechali přeţivší potomky, tzv. levobočky - děti 

narozené mimo manţelské loţe, a tedy s nelegitimním původem. Mezi nejznámější 

přemyslovské levobočky muţského pohlaví můţeme jistě zařadit nemanţelského syna 

Václava II. Jana Volka, kancléře českého království a později olomouckého biskupa, a 

nemanţelského syna Přemysla Otakara II., opavského vévodu Mikuláše. Těmto muţům, a 

v případě Mikuláše Opavského i jeho rodině, kolovala sice v ţilách přemyslovská krev, ale 

jak podotýká Josef Ţemlička, pro svůj nelegitimní původ na nich ulpěl „stín hříchu“
90

, 

díky kterému nepřipadalo v úvahu, aby zdědili posvátnou korunu, jeţ byla panovníkovi 

dána od Boha. Zapomenout nesmíme ani na to, ţe takový postup, kdy by se králem stal 

muţ narozený z nemanţelského loţe, by rozhodně neschválila nejen papeţská kurie (byť 

papeţ legitimitu Mikuláše uznal), coţ by mohlo přinést zásadní problémy do budoucna, ale 

kromě ní ani dobová morálka.
91

 

Na druhou stranu, uţ z doby vlády Přemysla Otakara II. existovalo sporné (resp. 

nezachované
92

) privilegium od římského krále Richarda Cornwallského, díky němuţ měly 

přejít dědické nároky na český královský trůn v případě neexistence muţských potomků na 

ţeny z rodu Přemyslovců. A právě toto právo se snaţil prosadit Jindřich Korutanský.
93

 Ona 
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pravomoc mohla být ovšem podstatná i pro šlechtu – role dědičky zemí jí totiţ svým 

způsobem zajišťovala „…kontinuitu práv, udržení vlády v zemi a (…) výchovu 

očekávaného nástupce trůnu.“
94

 Samozřejmě nesmíme ale zapomenout na Zlatou bulu 

sicilskou, důleţitý dokument, z něhoţ šlechta odvozovala právo volby panovníka.
95

 

V tomto světle se tak onen sporný dokument pro šlechtu nejeví jako bytostně důleţitý. 

Nejspíše nás proto nepřekvapí, ţe se hodil zejména korutanskému táboru. Budeme-li totiţ 

vycházet z daného privilegia, lidově řečeno „ve hře“ byly tedy tehdejší ţijící Přemyslovny. 

Sestra Václava II., Kunhuta Přemyslovna, ale pravděpodobně nebyla brána v potaz, neboť 

byla abatyší kláštera sv. Jiří. Šanci tak dostaly dcery Václava II. Naději však neměla jak 

neprovdaná Eliška, tak nejmladší Aneţka, která byla v té době zhruba jeden rok stará, jak 

jsme jiţ zmiňovali. Naopak nejstarší Anna uţ provdaná byla, a to právě za Jindřicha 

Korutanského. „Plusovým bodem“ oproti manţelovi Markéty Boleslavovi mu navíc byla i 

skutečnost, ţe ho před svým odjezdem do Polska Václav III. jmenoval správcem země.
96

 

Tuto skutečnost nemohl ovšem nechat bez povšimnutí Albrecht Habsburský. Z titulu 

říšského krále nejdříve prohlásil Čechy a Moravu za odumřelé říšské léno, nehledě při 

tomto aktu ani na starobylé zvyklosti a právo šlechty volit si svého panovníka, ani na 

Zlatou bulu sicilskou, a udělil tyto země svému synu Rudolfovi.
97

 Po tomto činu začalo 

další vyjednávání. Kdyţ později šlechta souhlasila s tím, ţe Albrechtova syna zvolí králem, 

římský král její právo uznal a volba skutečně proběhla.
98

  

Vraťme se ale na začátek celé situace. Na konci léta nebo během podzimu roku 1306 byl 

českou šlechtou Jindřich Korutanský provolán králem. Jindřich pobýval v Praze uţ od 

začátku letních měsíců jako zástupce Václava III. Albrecht Habsburský, který se nacházel 

zrovna na vojenském taţení proti míšeňskému rodu Wettinů, si nechtěl nechat ujít 

příleţitost získat České země. Taţení přerušil, přesunul své vojsko do pohraničí a vyslal 

posly, kteří měli české šlechtice přesvědčit o tom, aby zvolili novým králem jeho syna 
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Rudolfa. Šlechta však na zemském sněmu provolala králem Jindřicha Korutanského. Na 

tuto skutečnost následně Albrecht reagoval krokem, o němţ jsme jiţ psali. Na základě 

jednání si někteří snad uvědomili moţnost výhody pro stav i své vlastní osoby, a proto 

přešli do habsburského tábora
99

. Jindřich Korutanský se ocitl v nezáviděníhodné pozici. 

Albrecht Habsburský představoval hrozbu přenosu války do Českých zemí, jeho syn 

Rudolf se s vojskem nacházel u města Jihlavy, tedy na hranici Čech a Moravy. A k tomu se 

od něj odvrátila část panstva. Jindřich danou situaci nevyřešil zrovna rytířsky, neboť uprchl 

i s chotí Annou ze země. Šlechta tak dostala příleţitost oficiálně vyjednávat s Albrechtem 

Habsburským.
100

 Je nasnadě, ţe ne všem zemským rodům byla potenciální habsburská 

vláda lidově řečeno „po chuti“ a s jeho volbou nesouhlasily (jak naznačují pozdější 

události), ovšem zájmům zbylé šlechty naopak vyhovoval, stejně jako praţským 

německým patriciům, kteří stáli na jeho straně. Útěk Jindřicha Korutanského z českého 

království navíc přinesl jistou výhodu na stranu stoupenců Habsburků. A tak byl v říjnu 

roku 1306 skutečně zvolen českým králem Rudolf Habsburský. Jak bychom uţ mohli 

očekávat, nebylo to však zadarmo. Rudolf musel nejdříve stvrdit staré svobody českého 

království a sklonit se před volebním právem české šlechty.
101

 Jinak řečeno, musel uznat 

volbu své osoby ze strany českých stavů, nikoliv z vůle svého otce, jenţ mu země svěřil 

z titulu římského krále. Ovšem ani potvrzení dříve platných svobod království nebylo tak 

jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jak uvádí Robert Antonín, Rudolf před 

svou volbou potvrdil jen Zlatou bulu sicilskou a Zlatou bulu ulmskou. Na základě znění 

těchto dokumentů lze tedy vyvodit ze strany Rudolfa jistý projev snahy navrátit vymezení 

povinností a celkově vztahů mezi českým a římským králem.
102

  

Akt bylo vhodné stvrdit také sňatkem, aby v budoucnosti nemohly vzniknout pochybnosti 

o legitimitě Rudolfova panování. Z přehledu zmíněného výše vyplývá, ţe v podstatě 
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jedinou moţnou volbou z bývalé panující dynastie by byla Eliška Přemyslovna – Aneţka 

byla příliš mladá, jedinou moţností by byly zásnuby a nejisté čekání po značně dlouhou 

dobu na její dospělost – jenţe zde vyvstal problém, kterým bylo Eliščino příbuzenství 

s Rudolfem. Právě to se oficiálně stalo důvodem, proč si Rudolf Přemyslovnu vzít 

nemohl.
103

 Zapomenout ale nesmíme ani na fakt, ţe pokud by si Rudolf vzal Elišku, 

v podstatě by se tak dostal do stejné pozice, v jaké byl jeho sok, a uplatňoval by stejné 

právo jako on – totiţ právo na český trůn díky sňatku s Přemyslovnou. Z tohoto hlediska 

nás poté nemůţe překvapit, ţe vhodnou nevěstou k potvrzení volby českým králem se stala 

vdova po Václavu II., Eliška Rejčka, s níţ Rudolf získal navíc nárok na polskou korunu. 

Samotné postavení mladé královny-vdovy by se nám z dnešního pohledu mohlo jevit snad 

jako nepříliš závidění hodné. Aniţ by se urozená vrstva drţící v dané době moc zajímala o 

Eliščiny tuţby a přání, musela se královna-vdova podřídit státním zájmům a stala se tak 

další (a ne poslední) obětí sňatkové politiky. Na druhou stranu, jak upozorňuje Boţena 

Kopičková, sama Eliška Rejčka své druhé manţelství jako újmu nepojímala.
104

 Manţelé si 

ostatně byli věkem blíţe, neţ tomu bylo s Eliščiným prvním chotěm a o Rudolfově 

náklonosti k Piastovně se vyjádřil rovněţ Otokar Štýrský.
105

 Lze tedy předpokládat, ţe 

samotnou Elišku nemusely k souhlasu se sňatkem vést jen politické důvody. I pro ni bylo 

jistě výhodné za stávající situace mít v manţelovi nejen oporu, ale také ochranu a 

především hmotné zabezpečení. Vzhledem k určité nejistotě po ztrátě manţela, kdy se 

mohly platby důchodů zdrţovat z různých důvodů, se mohl sňatek s nově zvoleným 

českým králem jevit jako vysvobození z nejisté budoucnosti. Kromě této skutečnosti snad 

Alţběta k Rudolfovi chovala i určité milostné city. Aneţka tak s druhým matčiným 

sňatkem získala nevlastního otce. Můţeme se ale jen dohadovat, jaký by mohl být jejich 
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vztah, aţ by Aneţka dospěla, jaký osud by jí otčím pravděpodobně politickým sňatkem 

mohl přisoudit. Rudolf Habsburský totiţ českým králem nezůstal příliš dlouho. 

Svatba Rudolfa a Elišky se konala ve stejný den jako samotná korunovace, podle Josefa 

Šusty se tak stalo 16. října na Praţském hradě a s posvěcením salzburského arcibiskupa 

Konráda
106

, nalézt ale můţeme i tradiční datum 8. září, tedy ve svátek Narození Panny 

Marie
107

. Robert Antonín se kloní spíše k datu uváděnému Šustou, existenci listin 

vydaných pro českou šlechtu v září roku 1306, v nichţ se Rudolf jiţ tituluje jako český 

král, vysvětluje tak, ţe Rudolf uţití titulu českého krále neodkládal aţ na dobu po své 

korunovaci, nýbrţ ho uţíval dříve, a proto vzniklo výše zmíněné zářijové datum.
108

 Tím, ţe 

se Rudolf Habsburský oţenil s vdovou po Václavu II., nezískal jen potvrzení své volby, ale 

také právní nárok na část polského království, konkrétně na země Kališ, Sieradz a 

Pomořany, čímţ se otevřela otázka nároku českého krále na Polsko, jeţ se po smrti 

předposledního Přemyslovce vymanilo z personální unie zaloţené Václavem II. 

v Hnězdně. Jinak řečeno, Rudolfovi se otevírala moţnost nárokovat si oblast Velkopolska 

jakoţto součást Rejččina věna.
109

 Problémem ovšem zůstává to, ţe o velikosti věna Elišky 

Rejčky se zmiňuje jen jediný pramen, Zbraslavská kronika, která je povaţována (nejen) 

autorem článku za ne zcela objektivní a o skutečné velikosti jejího věna tak nevíme nic. Ať 

uţ bylo její věno takové, jak ho popisuje Zbraslavská kronika, či nikoliv, faktem je, ţe 

sňatek Rudolfa a Elišky neměl ve skutečnosti právní dopad na zisk Polska, mohl ovšem 

poslouţit k prosazení Rudolfovy moci v Čechách a v konečném důsledku i v Polsku.
110

 

Rudolf Habsburský vstoupil do českých dějin s posměšnou přezdívkou „král Kaše“, jejíţ 

původ je vykládán jako zajímavost uţ na základních školách. Skutečností ovšem zůstává, 
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ţe české království bylo zadluţeno
111 

a Rudolfova snaha dluhy postupně umořit svědčí 

spíše o kladných úmyslech s Českými zeměmi, neţ o opaku. Na praţském dvoře tak zavedl 

určitá úsporná opatření, jejichţ účelem bylo zlepšit finanční situaci království.
112

 Rovněţ 

ovšem mohlo být důvodem jejich zavedení i zdraví krále – Rudolf pravděpodobně trpěl 

trávicími potíţemi, tudíţ mu po zdravotní stránce lehčí strava vyhovovala. Opatření se 

však nesetkala s kladným ohlasem, stejně jako to, ţe si Rudolf do Prahy přivedl cizí rádce 

a jimi se obklopoval namísto rádců z domácí šlechty.
113

 Ačkoliv byly jeho záměry 

pravděpodobně pozitivní, politické kroky jeho otce odvrátily od Habsburské strany mnoho 

dosavadních českých spojenců. Na začátku roku 1307 totiţ Albrecht Habsburský upravil 

nástupnický řád tak, aby z jeho znění vyplývalo, ţe v případě Rudolfovy smrti mohou na 

český trůn nastoupit i jeho bratři.
114

 I to bylo jedním z důvodů, či snad svým způsobem i 

záminkou, k odporu části šlechty vůči Habsburkům. Jeho ohnisko vzniklo v západních 

Čechách, v čele stál Vilém Zajíc z Valdeka. Rudolf Habsburský se tak vydal tento odpor 

potlačit a vyhlásil vojenskou výpravu do této oblasti. Před městem Horaţďovice, kde se 

chtěl vypořádat s Bavorem ze Strakonic, ovšem náhle zemřel.
115

 Královna Alţběta Rejčka 

tak podruhé ovdověla. Podobně jako po prvním manţelství, ani tentokrát nepřišla zkrátka. 

Stejně jako Václav jí totiţ Rudolf připsal věno 20 tisíc kop stříbrňáků (v součtu s věnem 

předchozím tedy 40 tisíc), které byly vypláceny formou důchodu z věnných měst, tedy 

obdrţela jako zástavu východočeská města: Hradec Králové, Vysoké Mýto, Poličku
116

 a 

Jaroměř.
117

 S těmito městy bylo v jejím drţení i další východočeské město Chrudim, a tak 
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postupně vznikalo panství jejího budoucího útočiště. Po smrti Rudolfa však společně se 

svým dvorem a především Aneţkou ještě pár měsíců pobývala v Praze.
118

 

Nové situace dokázali vyuţít stoupenci Jindřicha Korutanského. Během jednání o volbě 

nového krále (Kopičková upozorňuje na fakt, ţe Albrecht Habsburský se snaţil prosadit 

volbu svého syna Fridricha, který byl i ochoten k sňatku se svou švagrovou Alţbětou 

Rejčkou
119

) během níţ došlo k nepříjemnému incidentu, totiţ tomu, ţe byl zemský 

maršálek Tobiáš (prosazující Habsburky) zavraţděn rukou Hynka Krušiny 

z Lichtenburka.
120

 Tímto činem prokorutanská česká strana ukázala převahu a připravila 

v zemi půdu pro návrat Jindřicha Korutanského. Ten slavnostně vjel do Prahy v polovině 

srpna 1307, kde byl vítán jak zástupci šlechty, tak církve i měst jako nový král
121

. O pár 

dní později se mu podařilo získat na svou stranu i Kutnou Horu, coţ mu dávalo vzhledem 

k těţbě stříbra právě v tomto městě strategickou výhodu. Albrecht Habsburský se totiţ 

nehodlal smířit se ztrátou českých zemí a proti českému králi skutečně vystoupil jeho syn 

Fridrich Sličný. Albrecht vytáhl na přelomu září a října s vojskem ke Kolínu
122

 a Kutné 

Hoře, která vzhledem k výše uvedené skutečnosti byla klíčem k českému bohatství, její 

brány ovšem zůstaly zavřené a panstvo většinově zůstalo na straně Jindřicha 

Korutanského, proto po bezvýsledných bojích taţení ukončil
123

. Jeho výpad ovšem zcela 

bez úspěchu nezůstal, neboť se v jeho leţení ocitla sama královna-vdova Eliška Rejčka. Ta 

snad cítila určitý tlak ze strany Jindřicha Korutanského jakoţto vdova po jeho rivalovi, 

moţná byla jeho osobou i do jisté míry poniţována, jak naznačuje Petr Ţitavský ve 

Zbraslavské kronice
124

. Řečený autor pak popisuje odchod Rejčky z Prahy následovně: 
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„Proto, aby nebyla hruběji urážena, uprchla tajně z Prahy s jednou služkou, nesouc 

v náručí svou dceru Anežku.“
125

 Josef Šusta se na celý incident dívá méně prozaičtějšíma 

očima a podotýká, ţe Rejčka byla zadrţena a s nedůvěrou hlídána Korutanskou stranou.
126

 

Ať se tak událo za bílého dne, nebo pod hávem tmy, jak se domnívá Šusta
127

, její útěk 

nebyl spontánní, nýbrţ plánovaný, neboť na Zderazi
128

 u kostela sv. Petra na ně čekal 

Fridrich Sličný, jenţ je pak doprovodil do vojenského tábora svého otce u Kutné Hory.
129

 

Eliška s dcerou Aneţkou tak našla útočiště u příbuzných svého zemřelého manţela. 

Samozřejmě se ze strany Habsburků nejednalo pouze o milosrdný čin, neboť Rejčku 

potřebovali, ale ani ona sama ve výsledku nevyšla bez odměny, coţ si jistě uměla dobře 

spočítat. 

Jelikoţ Albrechtovo taţení začalo na podzim, s pomalu blíţící se zimou bylo opět třeba 

postarat se o své vojsko. Zkušený Albrecht si uvědomoval skutečnost, ţe v zimě se kvůli 

sněhu, blátu a v terénu obtíţné starosti o vojsko válčit nedá, rozhodl se proto v tomto 

směru vyuţít svou snachu. Eliška pro něj totiţ z pozice majitelky představovala klíč 

k východočeským městům.
130

 Tato řečená tak na podzim roku 1307 souhlasila s umístěním 

ţoldnéřské posádky v Hradci Králové. Ţoldnéři se ovšem přes zimu museli nějakým 

způsobem uţivit, a proto se předpokládalo pořádání kořistnických výprav do okolí, coţ 

pochopitelně vyvolalo odpor tamního obyvatelstva. Zřejmě v této chvíli uviděli měšťané 

svou příleţitost a poţadovali jednací akt s Albrechtem a Fridrichem Habsburskými.
131

 

Eliška Rejčka se s jistě s ohledem na svou malou dceru nehodlala nechat vyšachovat a 

poţadovala od Habsburků příslib dědických nároků na věno pro sebe a svou dceru, 
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pravděpodobně si vědoma toho, ţe více neţ příslib zatím získat nemůţe.
132

 Tato jednání 

proběhla uţ v říjnu 1307 u opatovického kláštera a zúčastnili se ho zástupci všech 

královských věnných měst. Na základě těchto jednání pak Eliška Rejčka obdrţela od 

Habsburků listinu, jeţ potvrzovala její právo k těmto městům, poprvé byla také jmenována 

všechna, která jí náleţela. Tento dokument obsahoval i řadu politických a hospodářských 

privilegií, a to pravděpodobně jako ústupek za umístění ţoldnéřů ve městě. Výsadní 

postavení získal Hradec Králové, jenţ obdrţel privilegií nejvíce, např. rozšíření trţního 

práva. Celkově byla ovšem městům přiznána moţnost pro jejich obchodníky nakupovat 

kutnohorské stříbro (které mělo stále velmi dobrý zvuk a platilo za dobrou měnu), dále 

byly sníţeny berně z městských gruntů a statků, a především došlo k posílení pravomocí 

měst a tím i postavení městských rad na úkor podkomořího i rychtáře. V praxi to 

znamenalo určité omezení panské moci nad těmito městy.
133

 Návdavkem získala města i 

kus královského lesa.
134

 V dalších měsících si tato práva města nechala od Habsburků 

potvrdit za to, ţe jim zůstanou věrná – tedy nikoliv Rejčce, nýbrţ rakouskému rodu. 

Vymohla si navíc platbu daní jen na důchod pro královnu-vdovu a v případě, ţe by 

panovník skládal věno pro dceru, jiné berně od nich tak vyţadovány být nemohly.
135 

Nesmíme zapomenout ovšem ani na to, ţe ke všem výše zmíněným privilegiím získala 

města společně s habsburskými ţoldnéři i ochranu před vojsky Jindřicha Korutanského.
136

 

Celkově tak lze říct, ţe rozhodně nezískala málo a Albrecht s Fridrichem si tak připravili 

půdu pro budoucí vojenské akce. Všechno se ale změnilo s příchodem posledního jarního 

měsíce roku 1308. 

1. 5. 1308 byl totiţ svým synovcem Janem
137

 zavraţděn Albrecht Habsburský.
138

 Jeho 

skonem se nejen oslabila pozice Habsburského rodu v českém království
139

, ale také se 
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otevřela moţnost zisku římské koruny i pro jiné rody středoevropského prostoru. Fridrich 

pochopitelně touţil titul římského krále i s jeho faktickou mocí udrţet pro svůj rod, proto si 

potřeboval tzv. „uvolnit ruce“ v české otázce, neboť královský titul byl pro něj v danou 

chvíli důleţitější. Nezbylo mu tak nic jiného, neţ hledat cestu k dohodě s Jindřichem 

Korutanským.
140

 Ona dohoda byla stvrzena 14. 8. 1308 ve Znojmě. Zde se Jindřich zavázal 

Fridrichovi vyplatit odstupné ve výši 45 000 kop grošů
141

, které měly být splaceny do dvou 

let a byly pojištěny zástavou několika měst a hradů v oblasti Kraňska a vindického krajiště. 

Fridrich měl naopak do dvou týdnů vydat města, která stála na jeho straně, do rukou 

Jindřicha. Fridrich si dále vymohl plnou amnestii pro své stoupence.
142

 Zároveň se mu také 

podařilo zajistit Eliščiny nároky na věnná města
143

 a těm ponechat svobody, jeţ získala od 

Habsburků. Díky této znojemské smlouvě Jindřich Korutanský získal výhodu, neboť 

odstranil svého rivala. Fridrich se totiţ i se svými bratry vzdal na věky veškerých práv 

k Moravě i Čechám.
144

 Rejčka na výsledek jednání (patrně i s Aneţkou) čekala ve městě 

Neuburg
145

 a uţ 18. 8. 1308 vlastní listinou potvrdila práva svých věnných měst.
146

 Někdy 

po tomto datu také můţeme zaznamenat její příchod do Hradce Králové.
147
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 Šusta se domníval, ţe se jedná o rakouský Klosteneuburg, podle Jaromíra Čelakovského se jednalo o 
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Habsburkové se po smrti římského krále tedy definitivně stáhli z českého prostoru a jejich 

starostí se staly říšské události. Jindřich Korutanský se dohodou zbavil ohroţení ze strany 

svého rivala, jak bylo řečeno výše, a mohl tak definitivně panovat jako český král, byť jeho 

vláda netrvala dlouho. A Eliška Rejčka získala potvrzení majetku pro sebe a potaţmo i pro 

svou dceru. Lze souhlasit s názorem Roberta Antonína, tedy ţe Rejčka se v uplynulém 

období ukázala jako pragmatická a schopná královna-vdova, jeţ vedla vcelku prozíravou 

politiku a do nové éry tak „vstupovala jako majitelka neotřesitelného dominia“
148

 a 

zároveň dokázala zabezpečit svou nejbliţší rodinu. Na základě jejích rozhodnutí a skutků 

snad nemůţeme pochybovat o jistém nabourání obrazu Rejčky jakoţto povrchní a sobecké 

ţeny.
149

 

2.2.2.1 Anežčina raná léta 

Bylo by jistě chybou nezmínit se na tomto místě alespoň v základních obrysech o Aneţčině 

dětství. Jelikoţ nemáme k dispozici prameny, které by zaznamenaly přímo její raná léta 

ţivota, budeme vycházet z obecně platných skutečností a poznatků, jeţ o této době máme.  

Ačkoliv nelze rekonstruovat sloţení dvora Elišky Rejčky, je pravděpodobné, ţe se na něm 

vyuţívalo sluţeb hodnostářů plnících stejné, či podobné povinnosti, jako měli daní lidé 

v obdobných funkcích na dvoře českého krále.
150

 V okolí královen se kromě sluţebníků a 

sluţebnic, v tomto případě povaţujeme za nutné zmínit zejména chůvy a kojné, 

pohybovaly i jejich děti. Ostatně, jednou z rolí urozené vdovy bylo zastupovat zemřelého 

manţela v roli poručníka, tedy zasazovat se o práva svých dětí, nebo je vychovávat, jak 

upozorňuje Boţena Kopičková.
151

 A především, nejdůleţitějším úkolem středověké ţeny 

bylo porodit a vychovat následníka, pokračovatele rodu, tedy lze říct, ţe klíčovou rolí 
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(nejen) urozené ţeny bylo mateřství.
152

 Budeme-li vycházet z tohoto předpokladu, je 

nejvýše pravděpodobné, ţe minimálně v prvních dvou letech ţila Aneţka po boku své 

matky, obklopená jejím dvorem, pokud nějaký měla. Tuto skutečnost naznačuje i 

Zbraslavská kronika, která líčí odchod Rejčky z Prahy do habsburského tábora, jak jsme jiţ 

popsali výše. Lze si asi jen těţko představit, jak by tento skutek byl proveditelný, pokud by 

se Aneţka nepohybovala v Eliščině blízkosti. Všední náplň dne panovnice tedy zahrnovala 

čas trávený společně s dívkami nebo paními ze své druţiny, kdy se staraly o děti za pomoci 

chův. Tyto činnosti se odbývaly v královské rezidenci na Praţském Hradě, případně na 

jiných sídlech, kam ţeny panovníka doprovázely.
153

 Jak víme, v době Aneţčina ţivota 

královská rodina nesídlila v hradním paláci, neboť jej zničil poţár.
154

 Přesto zůstaly na 

Hradě zachovány alespoň některé objekty, kde bylo moţno bydlet, čehoţ někteří 

pochopitelně vyuţili. Jelikoţ Jindřich Korutanský s Annou obýval budovy v blízkosti tzv. 

Bílé věţe a pravděpodobně zde se svým dvorem pobývala i Eliška Přemyslovna
155

, nabízí 

se alternativa, ţe Rejčka s Aneţkou ţily v některém z domů v podhradí. Po svatbě Rejčky a 

Rudolfa se pravděpodobně obě přestěhovaly na Hrad, nejspíše právě do míst dříve 

obývaných Jindřichem a Annou, čemuţ by nasvědčoval nucený odchod Elišky 

Přemyslovny do města
156

, ale jak víme z předchozí části práce, pokud tomu tak bylo, jejich 

pobyt zde neměl příliš dlouhého trvání.  

Kromě výchovy dětí náleţela k povinnostem urozené manţelky také reprezentace 

manţelova dvora.
157

 V takových případech královny doprovázela jejich druţina při 

oficiálních akcích, turnajích, oslavách, ale i vyjíţďkách.
158

 Dívky z druţiny pak pomáhaly 

své paní při oblékání a péči o šaty, účastnily se společně s ní jejích dalších činností, z nichţ 

můţeme jmenovat např. poslech přednesu literárních děl, ruční práce, učení se hře na 
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hudební nástroj a tanci, účast na slavnostech a turnajích apod.
159

 Tyto činnosti patřily 

k reprezentaci manţelova dvora a rodu a urozené dívky byly vychovávány k tomu, aby je 

ovládaly. Podobné výchově se nepochybně později dostalo i Aneţce.  

Malá Přemyslovna ovšem po narození nejspíše zůstala podobně jako jiné děti v péči své 

matky Alţběty, která měla s největší pravděpodobností k ruce kojnou a chůvu, jak bylo jiţ 

zmíněno výše. Moţná to byla právě Rejčka, jeţ novorozeně kojila, za pomoci kojné, jak se 

obecně doporučovalo. Co se týče stravování obecně, bylo doporučeno aţ do sedmi let věku 

podávat mléko, v pozdějších letech mléko s lehkou stravou a především se doporučovalo 

umoţnit dětem hrát si, vyhledávat zábavu a objevovat svět, ale také je učit základním 

návykům.
160

 Děti s matkami tedy zůstávaly do sedmi let věku, kdy procházely přirozeným 

vývojem, dělaly první kroky, objevovaly první slova i hry. K dispozici měly hračky tehdy 

dostupné, např. panenky s napodobeninami dospělého oblečení, obruče, míče, různé 

figurky postav i zvířat atd.
161

 S dosaţením 7. roku věku péči o děti místo chův přebírali 

vychovatelé, kteří měli za úkol dítě připravit na jeho budoucí roli ve společnosti. V případě 

dívek to byla jiţ výše zmíněná příprava na manţelství a dovednosti, které budou 

potřebovat k reprezentaci dvora budoucího manţela. Druhou alternativou byla příprava na 

řeholní ţivot, s čímţ mohl souviset odchod do kláštera, pokud do něj dívky neodcházely za 

účelem vzdělání.
162

 

Tvrzení, ţe Aneţka vyrůstala po boku matky, nasvědčuje i vztah, jaký mezi sebou měly. 

Pokud se Alţběta o malou Aneţku od narození starala, vychovávala ji, dokonce jí i vybrala 

ţenicha a i po svatbě a jejím odchodu s ní zůstávala v kontaktu, pamatovala na ni i ve své 

závěti
163

 (ale také je zde moţnost, ţe k tomu Rejčku mohly vést dějinné okolnosti místo 

mateřských pudů), zdá se být logické, ţe mezi oběma ţenami rozkvetlo určité pouto. 
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V tomto ohledu zajímavá můţe být i okolnost, ţe Rejčka po smrti Václava a později 

Rudolfa jako vdova nezvolila klášterní cestu. Kromě faktu, ţe ji oba zesnulí manţelé 

hmotně zabezpečili a nemusela tak hledat materiální útočiště v klášteře, navíc v zemi, kde 

byla prakticky cizí, zde mohl svou úlohu sehrát právě vztah k Aneţce. Jistě chtěla o 

budoucnosti své dcery v rámci moţností rozhodovat sama
164

 a neurčit jí uţ v dětství 

klášterní dráhu.  

Vzhledem k výše popsaným událostem a faktům lze tedy říct, ţe ačkoliv Aneţčino dětství 

obsahovalo stěhování a cestování, pravděpodobně se příliš nelišilo od dětství jejích 

urozených vrstevníků. Minimálně do svých sedmi let vyrůstala po boku matky obklopená 

jejím dvorem (byl-li v jejích raných letech nějaký) a v patřičném věku se jí dostalo 

vychování vhodného pro budoucí manţelku a matku a korespondujícího s jejím původem. 

Bylo-li by tomu jinak, pravděpodobně by tato skutečnost byla zachycena kronikáři jako 

něco „exkluzívního“. Samozřejmě nemůţeme zcela spolehlivě rekonstruovat, jak další 

události působily na Aneţčinu duši, jakým způsobem se na ní jako osobě podepsaly, 

nicméně můţeme se pokusit popsat, jaký osud na ni čekal v pozdějších letech a co mu 

předcházelo. 

2.3 Nástup Jana Lucemburského na český trůn 

2.3.1 Lucemburská dynastie na římském trůně 

Vzhledem k následujícím popisovaným událostem povaţujeme za důleţité krátce objasnit, 

kde se ve středoevropském prostoru objevila lucemburská dynastie, jeţ později významně 

ovlivnila naše národní dějiny.  

V prvním desetiletí čtrnáctého století se ve střední Evropě vytvořilo „mocenské 

vakuum“
165

 způsobené vymřením několik století panujících rodů – v Čechách 

Přemyslovců, v Uhrách Arpádovců. Tradiční nepřítel českých králů, habsburský rod, nebyl 

v této době dostatečně silný k tomu, aby dokázal zvrátit kolo osudu ve svůj prospěch a 
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vydobýt si římskou korunu. Herní pole se tak otevřelo dalším hráčům, z nichţ výsadní 

postavení po pokoření papeţe Bonifáce VIII. získala Francie.
166

 Poníţení se událo jako 

důsledek sporu mezi francouzským králem Filipem IV. a papeţem, který se snaţil uhájit 

svůj dávný nárok „na nejvyšší duchovní moc nad chováním veškerého křesťanstva“, jak 

píše Lenka Bobková.
167

 Jiří Spěváček ovšem upozorňuje, ţe Bonifác nezůstal jen u 

duchovní moci, nýbrţ se snaţil zasahovat i do světské sféry a výrazně překračoval 

pravomoci vyslovené papeţem Inocencem III.
168

 Vratislav Vaníček k tomuto tématu píše, 

ţe se nový papeţ chtěl navrátit k autoritě papeţů vládnoucích v 1. polovině 13. století, ale 

doba, v níţ se dostal k moci, tomuto záměru jiţ nebyla uzpůsobena.
169

 Po Bonifácově 

skonu byl zvolen novým papeţem Kliment V., který byl intronizován mimo Řím, 

konkrétně v Lyonu, coţ později vedlo k úplnému přesídlení kurie do francouzského 

Avignonu. Tato událost vstoupila do dějin jako tzv. avignonské zajetí papeţů, kdy nejvyšší 

představitelé církevní moci v podstatě podléhali vůli francouzského krále, neboť na něm 

byli finančně závislí.
170

 

Filip IV. Sličný se tedy po Albrechtově smrti pustil do předvolebního boje o římský trůn, 

viděl králem svého bratra Karla z Valois a doufal v podporu alespoň všech tří církevních 

kurfiřtů (Jindřicha z Virneburgu, Petra z Aspeltu, Balduina Lucemburského), kteří měli 

právo volby římského krále. Silná Francie však nebyla zcela „po chuti“ ostatním kurfiřtům, 

kteří se obávali rozšíření francouzské moci, a její kandidatuře nepomáhaly ani papeţské 

buly adresované Říši – byť se explicitně nevyslovovaly proti francouzskému kandidátovi, 

pravděpodobně byla nepřehlédnutelná vnitřní nechuť k této kandidatuře Klimenta V. 

Francie se tak dostala do situace, kdy se, nechtěla-li riskovat habsburskou kandidaturu, 

musela spokojit s kompromisní variantou. Po jednáních kníţat z Říše se prosadil návrh 

Petra z Aspeltu a Balduina Trevírského, kteří přišli s podnětem na kandidaturu Jindřicha 
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Lucemburského, bratra trevírského arcibiskupa.
171

 Kompromisním toto řešení bylo proto, 

neboť lucemburský rod vládl v hrabství Lucemburk, které sice náleţelo k Říši, ale rod také 

jisté statky drţel jako léno krále francouzského.
172

 Kromě této vazby byl Jindřich 

Lucemburský kulturně orientován na Francii, neboť na dvoře francouzského krále vyrostl, 

získal vzdělání a rovněţ se oţenil s neteří francouzského krále Markétou Brabantskou.
173 

Navíc se jednalo o skutečně starobylý rod, jehoţ první představitele lze nalézt uţ v 10. 

století. Původ ale odvozoval od mytické víly Meluzíny
174

, coţ mu propůjčovalo určitou 

výjimečnost a příslušník této dynastie byl snad i proto vhodným kandidátem na trůn 

římského krále. Přesto se jeho prosazení neobešlo bez potíţí, kvůli kterým se sama volba 

konala aţ 27. listopadu 1308. Proběhla ve Frankfurtu nad Mohanem a Jindřich byl zvolen 

šesti přítomnými kurfiřty. Jediný, kdo na volbě chyběl, byl český král Jindřich 

Korutanský.
175 

 

2.3.2 Jednání o sňatku Elišky Přemyslovny 

Kdyţ se Jindřich Korutanský smířil s Fridrichem Habsburským, mohlo by se zdát, ţe měl 

vyhráno. Prozatím nikdo zvenčí nenapadal jeho vydobyté postavení, od mladé manţelky 

mohl očekávat dědice a konečně se dočkal faktické vlády. Ovšem podíváme-li se na jeho 

situaci více do hloubky, zjistíme, ţe tak idylická, jak by se na první pohled mohlo zdát, 

rozhodně nebyla. 

V prvé řadě byl Jindřich svým způsobem pouhou loutkou šlechty. Josef Ţemlička jeho 

osobu nazývá přímo „hračkou v rukou českých pánů“.
176

 Český král jim ostatně vděčil za 

své zvolení a jako odměnu za podporu, kterou mu prokorutansky orientovaná část šlechty 

poskytla, jim musel nějak zaplatit. A jak bylo naznačeno, odměna spočívala především 
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v ústupcích z Jindřichovy strany, čímţ ovšem de facto upadala autorita českého krále.
177

 

Další věcí, s níţ se musel vypořádat, byla i stoupající nevraţivost mezi českým panstvem a 

německým patriciátem, pro Jindřicha značně ošemetná zejména z toho důvodu, ţe jako 

„cizinec“, který si pouze vzal dědičku království a nebyl z domácího rodu poţívajícího 

autority, se potřeboval ve své vládě opřít o obě vrstvy.
178

 Ale především nebyla dobrá jeho 

finanční situace, byl odkázán na prostředky, které mu poskytovalo české království. To 

bylo ovšem zadluţené ještě po přemyslovské vládě, jak jsme psali výše. Šlechtě i městům 

ovšem více neţ blaho království leţelo na srdci vlastní obohacení, proto po Jindřichovi 

neustále ţádaly finanční odměny za svou věrnost, coţ krále rovněţ značně oslabovalo. 

Kdyţ došlo 15. 2. 1309 k protipanskému útoku v Sedlci a v Praze, kdy byli německým 

patriciátem zajati čeští páni (včetně Jindřicha z Lipé) a někteří církevní hodnostáři, bylo 

jasné, ţe situace v zemi se stává neudrţitelnou. Ačkoliv se obě skupiny, tedy šlechta i 

města, snaţily získat podporu panovníka, Jindřich se drţel stranou, neboť si nechtěl 

pohněvat ani jedno uskupení z důvodů popsaných výše, čímţ ovšem ve výsledku značně 

sníţil svou autoritu u obou. Napjatou situaci nepomohly uklidnit ani německé ţoldnéřské 

posádky, které uţ dříve Jindřich najal a umísťoval do královských hradů a měst po celé 

zemi.
179

 Naopak se tím ukázala Jindřichova neschopnost poradit si s daným problémem a 

také jeho diplomatická neobratnost, coţ mu bylo rovněţ vyčítáno, neboť situaci místo 

zmírňování spíše zhoršoval.
180

 Své postavení si navíc pokazil i tím, ţe se snaţil královskou 

pokladnici obohatit prostředky putujících z církevních statků, zejména klášterních.
181

 

Kláštery totiţ příslušely do speciální sekce královské moci, tzv. dominium speciale, a měly 

tak povinnost panovníkovi odvádět řádně stanovené, ale i mimořádné dávky. Jelikoţ 

korutanský vévoda upadl v nemilost u městského patriciátu i šlechty, obrátil se směr jeho 

touhy naplnit královskou pokladnici vůči klášterům, které se vzhledem k výše uvedeným 
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důvodům neměly moc šancí bránit.
182

 Nelze se proto divit, ţe ani ony nebyly proti výměně 

panovníka. V této souvislosti je třeba upozornit na podstatnou věc ohledně myšlení šlechty. 

Jak víme, s rokem 1305 začalo období střídání panovníků na českém trůně. Šlechtici si 

díky tomu uvědomili, ţe není nutné, aby český král vládl po svém zvolení dlouho, resp. aţ 

do své smrti, obzvlášť pokud jim nebude vyhovovat. Vzhledem k tomu, ţe Jindřich se 

potýkal s finanční nouzí a čeští šlechtici od něj nemohli očekávat finanční ani jiné 

kompenzace za svou věrnost, jistě jim nebylo proti mysli nahradit krále někým jiným. 

Významnou roli zde ovšem sehrála i Eliška Přemyslovna, tou dobou stále neprovdaná.
183

 

V červenci roku 1309 došlo k setkání Elišky a Konráda v katedrále sv. Víta na Praţském 

Hradě.
184

 Záměrem zbraslavského opata bylo zjistit, zda mladá Přemyslovna bude 

souhlasit s plánem, který byl vytvořen nejspíše Petrem z Aspeltu ve spolupráci 

s cisterciáckými opaty, a jak se sama staví k situaci v zemi. Budeme-li vycházet ze zpráv 

Zbraslavské kroniky, zjistíme, ţe ačkoliv Eliška měla ke své sestře Anně blízko a chovala 

k ní i jejímu muţi přátelské city, blaho země a dědictví po předcích pro ni bylo 

přednější.
185

 A především, samotné problémy v království kladla za vinu právě své sestře a 

jejímu manţelovi, resp. jeho špatné vládě, tedy onen přátelský vztah, který k nim snad 

chovala v dřívějších dobách, ohrozilo rozčarování z Jindřichova panování.
186

 Eliška si tedy 

byla vědoma pustnutí království, které jí osobně velmi vadilo, na druhou stranu si ale také 

uvědomovala, ţe sama stav změnit nedokáţe. Proto nás jistě nepřekvapuje, ţe se přidala na 

stranu opata Konráda a tím i k formující se opozici vůči Jindřichu Korutanskému, byť si 

jistě byla vědoma toho, ţe si činem znepřátelí svou sestru i s manţelem.
187

 Jak jsme ovšem 

zmiňovali, je důleţité vzhledem k charakteru pramene nahlíţet na něj kriticky. Z tohoto 

úhlu pohledu se tak spíše projevuje její ambicióznost a touha po vládě, v kronice zabalena 
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do hávu legitimity pomocí ušlechtilých pohnutek. Lze tedy snad říct, ţe mladá 

Přemyslovna touţila získat dědictví po otci pro sebe. Eliščina rozpoloţení pochopitelně 

vyuţil i zbraslavský opat, který se stal jejím rádcem „s odvoláním na své postavení ve 

službách Eliščina otce.“
188

 Eliška ovšem kromě dědictví měla šanci získat i určité 

postavení, o kterém si mnoho jiných ţen té doby mohlo nechat jen zdát, totiţ to, ţe muţi se 

zajímali o její názor a nebylo jí pouze přiděleno, koho si vezme za manţela v důsledku 

politických potřeb. I odtud pak můţe pramenit její pozdější názorový rozkol s chotěm 

Janem Lucemburským. 

Zájmy české opozice kráčely v jistých bodech ruku v ruce s představami nového římského 

krále Jindřicha. Ten se totiţ zajímal o bohaté České země a rád by je získal pro svůj rod. 

Vyuţil pravomoc římského krále a české království prohlásil za říšskou odúmrť a chtěl je 

udělit jako léno některému z příslušníků lucemburského rodu s odůvodněním, ţe Jindřich 

Korutanský o jeho udělení nepoţádal.
189

 Myšlenku, ţe roli v tomto kroku hrála i jistá 

ješitnost Jindřicha VII., neboť Jindřich Korutanský byl jediný kurfiřt, který se nedostavil 

k jeho volbě a ocitl se tak v nemilosti římského krále a z ní pramenící politické izolace,
190

 

nepovaţujeme za pravděpodobnou. Pravděpodobnější se zdá, ţe místo ega zde sehrálo 

úlohu pragmatické myšlení Jindřicha VII. a vyuţití dané situace.
191

 Z těchto důvodů, o 

kterých byli zpraveni čeští nespokojenci
192

, začala protikorutanská opozice hledat 

budoucího manţela Přemyslovny v okolí krále Jindřicha VII. Tento fakt byl podpořen i 

uvědoměním, ţe nového českého krále bude muset schválit římský král, jinými slovy ho 

svým slovem podpořit (a v dané situaci se nejednalo jen o formalitu), a proto bylo hledáno 
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právě v Jindřichově rodě.
193

 Volba padla na jeho syna Jana, coţ ovšem přineslo určité 

problémy. 

Jan byl jediným synem Jindřicha VII. a jeho manţelky Marie Brabantské, kromě něj byl 

pár obdařen ještě čtyřmi dcerami. Janovi bylo v době, kdy se o něj začala zajímat česká 

šlechta, čtrnáct let, měl za sebou výchovu u francouzského dvora, neboť rod lucemburský 

měl k francouzskému králi blízko, jak jsme psali výše.
194

 Jindřich se tak zdráhal poslat 

svého jediného syna do země, kde šlechta vzhledem k událostem posledních třiceti let 

neměla v říši dobrou reputaci.
195

 Snaţil se proto svatbu obejít. 

V srpnu roku 1309 se uskutečnila tajná schůzka římského krále se zbraslavským opatem 

Konrádem v minoritském klášteře v Heilbronnu.
196

 Konrád dorazil na místo setkání dva 

dny před svátkem Nanebevzetí Panny Marie, tedy 13. srpna, a spojil dvě důleţité věci – 

jeho cesta z kláštera totiţ pokračovala do Francie na kaţdoroční zasedání generální 

kapituly jeho řádu.
197

 Jak jsme zmínili výše, Jindřichův názor na České země byl jasný. 

Navíc měl nepochybně vlastní záměry i v Říši, k nimţ potřeboval podporu Habsburků, a 

jelikoţ ti navzdory znojemským úmluvám České země ze zřetele nepustili, zdráhal se 

jednoznačně vyslovit k dědickým právům Přemyslovců.
198

 Díky argumentaci Konráda i 

Petra z Aspeltu, jenţ byl schůzce taktéţ přítomen, však nakonec Přemyslovny nebyly 

vyloučeny z dědictví, Jindřich dokonce jedinou dědičkou prohlásil Elišku.
199

 Řeč 

zbraslavského opata, která měla zásluhu na tom, ţe Jindřich uznal přemyslovská práva, 

zachytil v kronice i Petr Ţitavský, neboť byl přímo účasten této schůzce jako opatův 
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kaplan.
200

 Konrád dle něj ve své řeči sice neopomenul ţádnou ze sester, přesto vyzdvihoval 

Elišku: „Nyní však po zániku mužského rodu zbývají čtyři dcery onoho přezbožného krále 

Václava, z nichž věkem starší, paní Anna, která se provdala manželským sňatkem za 

korutanského vévodu, se sice nazývá královnou českou, třebas má pramálo za úděl úctu 

královské důstojnosti pro neoblíbenost svého manžela. Je i druhá panna velmi rozumná, 

jménem Eliška, která dosud nepoznala mužského druha, v mysli bystrá a zkušená, skvějící 

se září dívčí cudnosti a ctnosti, sama jediná utěšuje známkami vynikajících mravů celé 

Čechy. Je třetí dcera, paní Markéta, která je manželsky spojena s vratislavským vévodou 

Boleslavem. Je i čtvrtá dcera, posud maličká, zvaná Anežka, zrozená z paní Alžběty, dcery 

krále kališského. Sluší se, aby láska císařské milostivosti hleděla na tyto čtyři osiřelé 

dcery, aby opět nabyly potěšení ze svého dědičného království…“
201

 Jak je vidno, 

s Aneţkou jako nevěstou počítáno nebylo. Jistě tomu tak bylo zejména pro její nízký věk 

(byly jí tehdy čtyři roky) a nutné čekání na plnoletost.
202

 Na základě těchto skutečností pak 

Jindřich prohlásil jedinou dědičkou českého království Elišku Přemyslovnu.
203

 A současně 

s tímto výrokem souhlasil i s tím, aby si česká princezna vzala za muţe příslušníka 

lucemburského rodu s tím, ţe jí ho ovšem určí sám.
204

 Zatímco pro českou protikorutansky 

zaměřenou šlechtu připadal v úvahu jedině Jan Lucemburský, Jindřich chtěl prosadit svého 

bratra Walrama.
205

 To se však šlechta dozvěděla aţ později.
206

 

Česká strana přesto vyhráno neměla. Bylo totiţ nutné dosáhnout uznání Elišky jako jediné 

dědičky země i doma, v českém království. To se skutečně podařilo tehdy, kdy se za ni 

postavily přední domácí rody reprezentované šlechtickými osobnostmi – mezi ně patřil 

Jindřich z Lipé za Ronovce a Jan z Vartenberka za Markvartice. Přidal se k nim také 
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představitel praţské diecéze Oldřich z Paběnic.
207

 Tyto mocné severočeské rody spolu 

s personou praţského biskupství se tímto odklonily od podpory dosavadního českého krále 

a připojily se definitivně k protikorutanské opozici. 

Eliščin švagr se tak ocitl v „politických kleštích“. Petr Ţitavský píše, ţe uţ dříve plánoval 

společně s manţelkou Annou na popud Fridricha Pokousaného Eliščinu svatbu s málo 

vlivným hrabětem, který měl drţavy ve středním Německu, a Přemyslovnu by tak 

v podstatě odstranili z moţnosti usednout na trůn.
208

 Samozřejmě tomu tak mohlo být, je 

ale také třeba vzít v úvahu moţnost, ţe tato informace měla slouţit k ospravedlnění 

následných kroků Petrovy oblíbenkyně. V souvislosti s výše popsanou situací Jindřich 

povolal z rodných Korutan vojenskou druţinu. Ta mu měla pomoci podpořit jeho 

postavení českého krále, a proto obsadila strategicky důleţitá místa – Praţský Hrad a 

Vlašský dvůr v Kutné Hoře. Nebyla to ovšem jen korutanská vojska, jeţ zavítala do 

Českých zemí. Jindřich začátkem roku 1310 uzavřel smlouvu s míšeňskými Wettiny, 

kterým za pomoc nejen zastavil výnosné území, v němţ leţela města Litoměřice, Mělník, 

Most a Louny, a které sousedilo přímo s jejich drţavami, ale slíbil Fridrichovi Čackému i 

korunu českého krále, pokud sám zůstane bez potomků.
209

 Je otázkou, jak se k této dohodě 

svého manţela stavěla Anna Přemyslovna, ale stanovisko protikorutanské strany se tím 

snad ještě posílilo. 

Delegace významných českých pánů se tak zkraje roku 1310 rozjela do Norimberku, kde 

jednala s římským králem o nabídce spojenectví. Jinými slovy lze snad říct, ţe tito šlechtici 

dali Jindřichovi VII. na vědomí, ţe jsou ochotni přejít na jeho stranu a podpořit ho 

v eventuálním boji o České země. K této skupině se později připojili oficiálně i další páni, 

zejm. Jindřich z Lipé a Jan z Vartenberka, a nedlouho na to strana, která chtěla na českém 

trůně po boku Přemyslovny vidět Lucemburka, slavila první úspěch. Byl jím tajný útěk 

Elišky Přemyslovny z Praţského Hradu 28. 5. 1310. Pod ochranou Jana z Vartenberka se 

princezna uchýlila do Nymburka.
210

 Únik byl reakcí na plán korutanského spojence, 
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Fridricha Pokousaného, provdat mladou princeznu navzdory její vůli „za bezvýznamného 

durynsko-míšeňského barona“
211

, jak jsme zmínili výše. Tímto činem se Eliška definitivně 

vzdálila z korutanského vlivu a svým způsobem získala jistou svobodu. V červnu téhoţ 

roku se odehrála bitva u hlavního města mezi přívrţenci korutanské a protikorutanské 

strany, z níţ vyšla vítězně protikorutanská. Měsíc po Eliščině útěku byl svolán zemský 

sněm, na němţ mělo být projednáno sesazení Jindřicha Korutanského. Šlechtu ovšem 

právě na tomto sněmu zastihla zpráva z Norimberku o rozhodnutí Jindřicha VII. provdat 

Elišku za Walrama, jak jsme jiţ psali. Sněm v reakci na sdělení hned 1. 7. vypravil do Říše 

dvanáctičlenné poselstvo, jehoţ úkolem bylo přesvědčit Jindřicha VII., aby jmenoval 

svého syna Jana výlučným kandidátem na český trůn. Poselstvo dorazilo 12. 7. do 

Frankfurtu nad Mohanem, kde probíhal generální říšský sněm. Vyslancům se podařilo 

dosáhnout toho, ţe byl Jindřich Korutanský prohlášen psancem a byl mu odejmut český 

trůn. O budoucím manţelovi Elišky Přemyslovny byly však dále vedeny spory, neboť 

římský král trval na svém bratrovi, zatímco Češi na jeho synovi. Jindřich se snad právem 

obával, ţe jeho nezkušený a české řeči neznalý syn by v panujících poměrech v českém 

království neobstál, ale české šlechtě naopak vyhovoval mladý a nezkušený král, který se 

dal ovládnout lépe.
212 

Zdálo se tak, ţe jednání uvízne na mrtvém bodě. 

2.3.3 Svatba Jana s Eliškou a příchod do Prahy 

Jak ovšem víme, Eliška si nakonec syna římského panovníka vzala. Podle zprávy ze 

Zbraslavské kroniky to byl totiţ opět opat Konrád, kdo krále Jindřicha přesvědčil a vymohl 

Jana Lucemburského jako ţenicha pro přemyslovskou princeznu, neboť římský král 

shledal jeho argumenty oprávněnými více, neţ rady od jiných.
213

 Jindřicha ale moţná spíše 

trochu uklidnil slib Petra z Aspeltu, ţe mladého krále do Čech doprovodí a stane se i jeho 

rádcem v oblasti politiky. Římský panovník si také vymohl určit datum svatby, které mělo 

být nejpozději 1. 9. 1310, s tím, ţe před sňatkem chce nevěstu vidět.
214 

Sama budoucí 

nevěsta se tak po návratu poselstva ocitla v zajetí horečných a uspěchaných příprav na 
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vlastní sňatek. Z Prahy se totiţ vypravila uţ 14. 8., společně s doprovodem přenocovala 

v Norimberku a jiţ 28. 8. byla v johanitském klášteře nacházejícím se v městečku 

Heimbach nedaleko Špýru představena budoucímu manţelovi, tchánovi i tchyni a dalším 

členům rodiny. Vzhledem ke svému věku (uţ poměrně vysokému pro první svatbu) a 

pomluvám kolujícím o její „čistotě“ podstoupila jistě poměrně poniţující proceduru, coţ 

pro hrdou Elišku patrně nebylo příjemné. Svatba se pak uskutečnila v rozmezí dvou dnů, 

totiţ 31. 8. a 1. 9. 1310.
215

 

Veškeré události se ovšem zatím odehrávaly na půdě známé pro Lucemburky a hlavně 

v diplomatické rovině. Skutečný boj na Jana zatím čekal.
216

 Po samotném svatebním veselí 

pobývali mladí novomanţelé sice zhruba týden v německém Kolmaru, poté ale následoval 

odjezd do Čech.
217

 Jan byl vypraven nejen s druţinou rádců, mezi nimiţ se vyjímala jména 

obratných diplomatů a válečníků jako Petr z Aspeltu, či Berthold z Hennebergu a z jejíhoţ 

sloţení lze vyčíst, ţe byla připravena snad na všechny eventuality, včetně války, ale také 

s jistou přidanou hodnotou oproti Jindřichovi Korutanskému. Jan se totiţ ještě před 

odjezdem ujal funkce říšského vikáře, tedy zástupce římského krále, která mu dávala 

určitou prestiţ, jíţ se dosavadní český král chlubit nemohl. Jindřich také před odjezdem do 

Itálie svolal k Norimberku vojsko, které se mělo dostavit k 24. 9. a poté se vypravit za 

Janem do Čech a případně mu vojensky pomoci. Vojáci ale do Čech vytáhli aţ v polovině 

října kvůli zdrţování výpravy ze strany Rudolfa Falckého.
218

 Prahu jakoţto sídelní město 

totiţ od poloviny září ovládal Fridrich Pokousaný, spojenec Jindřicha Korutanského.
219

 

Samotné zahájení výpravy na podzim bylo nezvyklé (z důvodů popsaných výše), ale 

pravděpodobně nevyhnutelné a snad se také v případě ozbrojeného konfliktu spoléhalo na 

zdárný průběh s rychlým koncem. K oddílům pod lucemburskou zástavou se připojily i 

oddíly některých českých pánů (např. Jindřicha z Lipé), ale ne na všech místech v zemi 
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byli vojáci přijati. Louny, jeţ drţel jako zástavu Fridrich Čacký, nechaly uzavřené brány a 

nevydařil se ani pokus o zabrání Kutné Hory. Lucemburské síly se proto zajímaly hlavně o 

Prahu. O slovo se ale přihlásilo nejen počasí - podmínky tak nebyly kvůli mrazu a také 

nedostatku jídla zrovna ideální. Přesto se oddíly dokázaly Prahy zmocnit, neboť jim 

pomohli staroměstští měšťané. 3. 12. 1310 se Janovo vojsko díky lsti (otevření branky) 

dostalo do Prahy a zabralo Staré Město praţské. Jindřichovi Korutanskému zůstala Malá 

Strana a Hrad, kde stále pobýval, zatímco několik dní probíhala jednání s vítězi. V úplném 

závěru zachránila manţela před potupou královna Anna, jíţ se podařilo s Petrem z Aspeltu 

vyjednat „nekrvavou kapitulaci korutansko-míšeňského vojska.“
220

 Jindřich s Annou pak 

9. 12. odjeli z Praţského Hradu a ani on, ani Přemyslovna se uţ do Prahy nepodívali. Jan 

měl tak cestu k trůnu definitivně volnou. V čase vánočních svátků se v Praze uskutečnil 

holdovací sněm, kde se nový český král oficiálně seznámil s obcí šlechticů a v únoru 

následujícího roku, konkrétně 7. 2. 1311, byl i s Eliškou Přemyslovnou z rukou Petra z 

Aspeltu v bazilice sv. Víta korunován a oficiálně stvrzen jako český panovník.
221

 

2.3.4 Anežka v Hradci Králové 

Zdálo se, ţe Rejčky ani Aneţky se politické boje o český trůn téměř netýkaly. Výjimkou je 

jen smlouva uzavřená mezi Rejčkou a Janem Lucemburským o ubytování části říšského 

vojska, které přišlo za účelem podpory Jana roku 1310, v jejích věnných městech. Za 

ubytování Jan slíbil zaplatit 6000 hřiven stříbra, které Alţbětě nevydal uţ Jindřich 

Korutanský.
222

 Po uzavření znojemské dohody (viz výše) a potvrzení Alţbětiných majetků 

ze strany Jindřicha Korutanského se matka s dcerou navrátily do Aneţčiny rodné země a 

usadily se v Hradci Králové. Zde pak pobývaly minimálně osm let – Aneţka do svého 

sňatku, Alţběta moţná ještě o dva roky déle, tedy do roku 1318.
223

 Jejich příchod je 

zaznamenán někdy po 18. 8. 1308. Rejčce se později díky tomu, ţe zde sídlila a zaslouţila 

se o jisté kulturní počiny, začalo přezdívat „hradecká královna“.
224

 Z tohoto vztahu pak 
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vycházely i tradice pojící se s jejím pobytem za hradbami Hradce Králové. Snad 

nejznámější je zvyk pojit zaloţení hradecké katedrály sv. Ducha právě s Alţbětou. Karl 

Biener z Bienenberga ovšem podotkl, ţe zakládací listina chrámu pochází z roku 1302, 

z doby, kdy Richenza pobývala v litoměřickém okrese, tedy mimo Hradec.
225

 Přesto 

během jejího pobytu prošlo město jistým stavebním rozkvětem. Snad se nějakým 

způsobem i podílela na stavbě kostela, byť nebyl dokončen do doby, neţ Hradec opouštěla. 

Ovšem ve své závěti právě chrámu sv. Ducha odkázala 50 kop grošů určených na plat 

chrámových zpěváků.
226

 Aneţka tak v Hradci, vyrůstající ve stínu své akční matky, mohla 

zprostředkovaně z Rejččiných aktivit získat povědomí o moţné realizaci ţeny ve 

středověké společnosti, byť si ji patrně v dětském věku těţko uvědomovala. 

Nepřímo mohl na Aneţku působit také dvůr, který si její matka budovala. Ten se totiţ ve 

srovnání s praţským mohl jevit jako honosnější a společensky bohatší. Jak píše Boţena 

Kopičková, ke dvoru náleţely „ze strany Piastovny jemné mravy, chování a ušlechtilá 

zábava, kterou přinášely hudba, literární život a společenské zábavy včetně nejrůznějších 

her.“
227

 Lze předpokládat, ţe toto dvorské prostředí se mohlo podepsat i na formování 

osobnosti malé princezny. Jak jsme podotýkali výše, zhruba v sedmi letech věku skončilo 

období bezstarostných dětských her a nastoupila výchova spojená s přípravou na budoucí 

ţivotní roli.
228

 Je tak pravděpodobné, ţe Aneţka se těchto dvorských zábav také účastnila, 

zejména v pozdějším věku. Ostatně, kde jinde neţ, na danou dobu honosném, dvoře své 

matky by poznala vše potřebné k jednomu z aspektů role, jeţ na ni čekala, totiţ role 

manţelky, s níţ souvisela i důstojná reprezentace manţela, jeho rodu i jeho dvora. 

Čas strávený v Hradci pro obě ţeny ovšem neznamenal jen radovánky a eventuální 

stavitelské a kulturní počiny
229

, nýbrţ minimálně pro Alţbětu i povinnosti. O tom vypovídá 
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listina z 2. 8. 1309, v níţ měšťané královského věnného města Jaroměře stvrzují poslušnost 

a věrnost své paní. Dle celkového znění listiny se můţeme domnívat, ţe se jednalo o 

potvrzení svrchovaného práva nad rozhodováním o tomto městě v záleţitostech, jeţ Elišce 

z pozice vrchnosti náleţelo. Z výše uvedeného víme, ţe věnná města, tedy včetně 

Jaroměře, získala díky iniciaci Habsburků značná privilegia, která si později nechala 

potvrdit za věrnost habsburskému rodu. Z tohoto hlediska lze předpokládat, ţe listina je 

rovněţ písemné potvrzení věrnosti Rejčce, jíţ město podléhalo po znojemských dohodách. 

Tomu by odpovídala i formulace úvodní věty, v níţ rychtář v podstatě skládá společně 

s konšely
230

 za celou komunitu v Jaroměři, Alţbětě, téhoţ času
231

 české a polské královně, 

slib věrnosti s tím, ţe tak činí „svorně, jednomyslně a závazně tak přísahají“.
232

 Zajímavé 

ovšem je, ţe vedle Rejčky je jmenována i její dcera Aneţka, konkrétně: „Nos Reblinus 

iudex iurati – totaque communitas ciuium in Jermir – recognoscimus, quod  - d. nostre 

Elysabeth, Boh. et Pol. quondam regine, et filie ipsius Agneti nomine (…)“.
233

 Věnné 

město připadalo dle práva jako královně-vdově její matce, je proto s podivem, ţe je 

jmenovaná také – i proto, ţe v té době byla ještě malé dítě. Je tedy patrné, ţe ona sama 

nemohla iniciovat zásah do listiny a vymínit si zapsání svého jména, ať by důvody byly 

jakékoliv. Můţeme proto za tímto krokem tušit iniciativu její matky Rejčky.  

Nezdá se pravděpodobné, ţe by jiţ v této době Alţběta rozvaţovala nad budoucím sňatkem 

své dcery
234

 a pokoušela se tímto způsobem zajistit jí dopředu věno. Tehdy asi rovněţ ještě 

nenavázala vztah s Jindřichem z Lipé a především nemohla tušit, jaké boje na ni čekají 

během následujících let. Domněnku zahrnující Aneţčino manţelství s javorským vévodou 

a vytvoření pevného opěrného bodu na východě Čech tak můţeme vyloučit. Teze 

                                                                                                                                                    
sňatek, str. 305; BENEŠOVSKÁ, Klára. Královna Eliška Rejčka a klášter cisterciaček Aula sanctae Mariae, 
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vycházející ze vztahu matky k dceři, tedy taková, ţe v budoucnu by díky zhruba 20 km od 

Hradce vzdálené Jaroměři ţila poblíţ dcery, nebo ji mohla eventuálně alespoň častěji vídat, 

se vzhledem k pragmatickému aspektu povahy Rejčky jeví při nejmenším zvláštní, neřku-li 

nepravděpodobná. V budoucím sňatku by jistě nehrála roli její vzdálenost od Aneţky, 

nýbrţ postavení, rod a majetek ţenicha. Nesmíme zapomínat na hlavní úkol královny-

vdovy, o němţ jsme psali výše, jehoţ si Alţběta byla jistě dobře vědoma. Taktéţ by 

neměla záruku, ţe Aneţka bude v Jaroměři skutečně pobývat. A především, v budoucnu se 

mohla za svou dcerou uchýlit podobně, jako to udělala Eliška Přemyslovna.
235

 V úvahu 

nepřipadá ani myšlenka o tvorbě vlastního panství, které by v budoucnu přenechala své 

rodině, neboť po její smrti by majetek přešel opět do vlastnictví krále. Pokud by chtěla 

svou dceru skutečně zajistit, pravděpodobně by z důchodů zakoupila alespoň dvorec, či 

lépe tvrz s pár vesnicemi, z nichţ by Aneţka mohla pobírat platy. Po těchto předloţených a 

zamítnutých tezích se nám jako jeden ze dvou nejpravděpodobnějších důvodů výskytu 

Aneţčina jména v listině jeví ten, ţe si Alţběta chtěla zajistit správu majetku v případné 

nepřítomnosti své osoby na panství, kdy by z jejího pověření majetek spravovala osoba jí 

blízká, tedy právě dcera. Zároveň se ale měšťané zavazují postavit se za práva obou ţen a 

podpořit je tak v jejich zájmech, také nejednat za jejich zády.
236

 Vzhledem k této 

skutečnosti proto povaţujeme rovněţ za moţné, ba nejvíce pravděpodobné z předloţených 

moţností, ţe si Alţběta touto cestou chtěla pojistit ochranu svých i Aneţčiných práv pro 

případ, ţe by byla někým zpochybněna, nebo napadena. Jelikoţ si nejspíše Eliška uměla 

představit, s jakými problémy se bude muset vypořádat staro-nový král Jindřich 

Korutanský, nezdá se být její krok chybným, nýbrţ naopak značně prozíravým. 

Sepsání takové listiny však nebylo ničím výjimečným. Jiţ o rok a pár měsíců dříve, 

konkrétně 21. 3. 1308, vznikla podobná listina ve prospěch Jindřicha Korutanského a 

královny Anny, v níţ oběma rychtář, konšelé a celá měšťanská obec v Kouřimi slibuje 

věrnost. Ačkoliv je uvedeno, ţe se tak děje bez nátlaku a na základě jejich dobré vůle, je 
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zřejmě onen závazek věrnosti vůči královskému páru pojímán jako dluh, jenţ je jim 

Kouřim povinna splatit. Z tohoto můţeme vyvodit, ţe Kouřim se na stranu českého krále 

postavila právě aţ v roce 1308, do té doby buď podléhala Habsburkům, nebo byla 

nestranná. Rovněţ zazní formulace „quos ex nunc reges Boemie et dominos nostros veros 

ac legittimos esse asserunt“
237

, tedy „kteří nyní mezi králi českými a našimi pány pravými 

a legitimními budou prohlášeni“, čímţ dávají měšťané najevo, ţe Jindřicha s Annou 

povaţují za pravé vládce českého království. Oproti listině vystavené Rejčce a Aneţce se 

zde objevuje jiţ řečený motiv dluhu, který by mohl odkazovat na jistý apel ze strany 

Jindřicha a Anny a který v listině týkající se Alţběty nenajdeme. Vyslovení teze, ţe starší 

listina ve prospěch Jindřicha Korutanského vznikla pod nátlakem na kouřimské měšťany 

(ať uţ nátlaku kladného pomocí moţných slibů, coţ se nám vzhledem k výše uvedenému 

jeví pravděpodobnější, nebo záporného, tedy vyuţití jiných nátlakových prostředků, o 

čemţ by snad mohla vypovídat ona věta o svobodné vůli), zatímco listina vystavená ve 

prospěch Elišky a Aneţky je skutečně rozhodnutím měšťanů, by znamenalo pouštět se na 

tenký led. Z doloţených pramenů nemůţeme zcela jasně určit, zda nebyli nátlaku vystaveni 

i jaroměřští měšťané. Na druhou stranu, budeme-li vycházet z formulace jaroměřské 

listiny, lze snad nabýt dojmu, ţe tak činili skutečně spíše dobrovolně. Ostatně, příliš jiných 

moţností ani neměli, neboť Eliška byla jejich legitimní paní, jak jsme doloţili výše. 

Do doby Hradeckého pobytu Rejčky a Aneţky spadá, nejdříve však do roku 1310, i 

sblíţení paní Alţběty s Jindřichem z Lipé. Podle Jiřího Spěváčka se tak mělo stát kolem 

jednání s Janem Lucemburským o ubytování vojska na podzim roku 1310, kdy Spěváček 

vidí za vyplacením náhrady 6000 hřiven iniciativu Jindřicha z Lipé a tím nepřímo 

vyplývající zprávu o vztahu Jindřicha k Alţbětě. Skutečnost poţadavku vysoké finanční 

náhrady je opravdu zvláštní, pokud uváţíme, ţe Jindřich jako královský podkomoří znal 

velmi dobře stav královských financí. Na druhou stranu sám autor podotýká, ţe šlechta si 

nedělala příliš hlavu z královy finanční situace a naopak se ji co nejvíce snaţila vyuţít ve 

svůj prospěch,
238

 jak se dělo ostatně uţ za panování Jindřicha Korutanského. Mohlo se 

ovšem jednat i o nepřímé vyjádření citu ve formě materiální náhrady dluhu od mocného 
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šlechtice ke královně-vdově, neboť podle Boţeny Kopičkové mezi nimi vzplanul milostný 

cit aţ někdy v roce 1315
239

. Ať uţ se jednalo o dřívější, či pozdější časový údaj, patrné je, 

ţe vztah Alţběty k Ronovci výrazně ovlivnil Aneţčinu budoucnost. 

2.4 Boje mezi Eliškou Přemyslovnou a Eliškou Rejčkou v kontextu vlády 

jejich partnerů 

Jak víme, po příchodu do praţských bran se Jan s Eliškou nemohli ubytovat na Praţském 

Hradě, a proto zvolili jako místo svého pobytu Staré Město praţské, pravděpodobně tzv. 

Štukův dům na Staroměstském náměstí. Jan tak zřejmě i z tohoto místa čelil v počátcích 

své vlády tlakům šlechty, jeţ se snaţila zachovat si pokud moţno co největší díl z moci 

v českém království, a to tím, ţe bude ovlivňovat nezkušeného mladého panovníka, navíc 

neznalého zdejších zemských práv a obyčejů. Janovi byl v počátcích jistě velkou oporou 

Petr z Aspeltu, ovšem díky zadluţenosti země, událostem po vymření Přemyslovců a také 

díky vládě Jindřicha Korutanského vzrostla moc šlechty a Jan Lucemburský se tak potýkal, 

dnešními slovy řečeno, s finanční krizí, neboť kromě zdevastované královské pokladny 

byly uchváceny i královské statky.
240

 Tato skutečnost, s níţ se král Jan musel vypořádávat 

v podstatě po zbytek svého panování, byla zapříčiněna, jak jsme naznačili, kombinací slabé 

vlády předchozího panovníka a ziskuchtivostí skupiny šlechty, jeţ v této době získala 

kontrolu nad správou majetků a sama se na ní podstatně obohatila.
241

 Šlechtici, kteří se 

postavili na stranu Jana, navíc očekávali z jeho strany odměnu za pomoc při zisku českého 

trůnu. A to odměnu nejen peněţní, ale především nemateriální vyjádřenou oním podílem 

na moci a uchováním jejich dříve získaných práv. Poţadavky byly předneseny při nejbliţší 

moţné příleţitosti, tedy na sněmu konaném o Vánocích roku 1310, na němţ sice šlechta 

vzdala panovníkovi hold, ale zároveň ţádala rokování o postulátech, které přednesla. 

Vzhledem k situaci, v níţ se nacházel mladý král, nebudeme se asi příliš divit, ţe bylo 

přijato znění poţadavků redukované tak, aby vyhovovalo králi. Tento dokument se poté 
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zapsal do povědomí jako tzv. inaugurační diplomy.
242

 Ani základní vymezení povinností a 

práv šlechty vůči panovníkovi neohroţující jeho suverenitu, přesto dávající velmoţům 

jistou participaci v rámci správy
243

, ovšem nedokázalo zabránit dalším bojům a třenicím 

mezi oběma stranami. 

Mezi první diplomatické kroky Jana Lucemburského mimo přijetí inauguračních diplomů 

patřil také opětovný zisk Moravy, která byla oficiálně v rukou Fridricha Sličného, a 

navrácení opavského vévodství pod správu českého království, neboť vévodství drţel 

Janův švagr Boleslav III.
244

 Snaze o konsolidaci země napomáhala jednak slibně se 

rozvíjející politika Jindřicha VII., jednak diplomacie Petra z Aspeltu, který pokračoval 

v systému vládnutí, které zavedl on sám uţ za vlády Václava II. Vysoká politika spojená 

s diplomacií zůstala v rukou prelátů
245

, zatímco šlechta drţela část podílu na rozhodování o 

domácích záleţitostech, ale od podílení se na tvorbě zahraniční politiky byla odsunována. 

Tomuto způsobu vládnutí ovšem překáţel Jindřich z Lipé, nejen jako sebevědomý a vlivný 

šlechtic, ale také jako královský podkomoří, neboť z tohoto titulu pod jeho pravomoc 

spadaly důchody z královských měst, tedy finance potřebné nejen k této cestě politiky. 

Jindřich ale nebyl pomyslným trnem v oku jen rádcům krále Jana, nýbrţ i jiným mocným 

úředníkům působícím na dvoře, zejm. nejvyššímu komorníkovi Petrovi z Roţmberka, 

nejvyššímu soudci Oldřichovi z Říčan a především Elišce Přemyslovně. V jejím případě 

mohla hrát roli osobní averze vůči milenci své macechy
246

, o jejímţ vztahu k Elišce a 

naopak bude vykládáno níţe, a také nechuť k podílu šlechty na moci pramenící z jejích 

vlastních představ o královském majestátu. Zdánlivě nedotknutelný Jindřich z Lipé ale 

v červnu, či v červenci 1311 poznal moc nového krále. Pravděpodobně kvůli „svévolným 
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machinacím s královským výsostným zbožím“
247

 byl panu z Lipé odejmut úřad 

podkomořího, který byl svěřen cizinci, německému hraběti Waltrovi z Castellu. Úřad 

maršálka mu ovšem zůstal, neboť ten drţel rod Ronovců dědičně od roku 1308.
248

 Právě 

tato událost ukázala napjaté vztahy mezi šlechtou a králem. Proniknout do uzavřené 

skupiny vládnoucích cizinců, obzvlášť kdyţ měla podporu z Říše, bylo nemoţné a šlechtici 

tak byli zbaveni moţnosti ovlivňovat panovníka. Právě zde se projevilo, ţe dvorské úřady 

šlechtickému stavu nestačí a písemné potvrzení jejich práv z inauguračních diplomů 

vyznívá do ztracena. Tato skutečnost pak podněcovala boje mezi výše zmíněnými 

skupinami šlechticů a v důsledku vrcholila i jejich sporem s králem.
249

 

Úspěchy v Janově zahraniční politice byly tedy vyrovnávány neúspěchy v nově nabytých 

zemích českého království. Na vině nebyl jen nedostatek financí a neklid na Moravě
250

, ale 

také mocenské bloky šlechty tvořící se kolem krále. Jak bylo zmíněno výše, k jednomu 

z nich náleţel Jindřich z Lipé a jeho širší rod (tedy páni z Lichtenburka a páni z Dubé), 

k dalšímu ambiciózní šlechtici, jimţ vadil prudký Jindřichův vzestup a sílící moc. Z 

příslušníků onoho opozičního bloku vůči Jindřichovi z Lipé lze jmenovat např. Jana Volka 

nebo Jana Zajíce z Valdeka, tedy stoupence královny Elišky Přemyslovny. Jak víme ze 

Zbraslavské kroniky, Eliška Jana následovala minimálně při jeho cestě na Moravu
251

 a 

určitým způsobem se alespoň v začátcích taktéţ podílela na vládě v království, 

„spolupracovala s královými rádci ve prospěch krále a ve shodě se svými představami a 

vystupovala zatím uměřeně“.
252

 Můţeme tedy říct, ţe i královna stála na straně způsobu 
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vlády, jeţ naformuloval Petr z Aspeltu ještě za vlády jejího otce. Rejčka se naopak, jak 

bylo řečeno výše, kromě epizody s ubytováním vojska drţela stranou. Ovšem jen na nějaký 

čas. 

Poté, co se Janovi rádci začali snaţit důsledně vymáhat původně královské statky zpět 

z rukou šlechty, ať je získala jakýmkoliv způsobem, počala mezi oběma stranami růst 

vysoká zeď. Šlechticům bylo jasné, ţe pokud snahy cizích rádců dojdou k úspěchu, oni 

sami pozbydou moci a vlivu v zemi, který dosud drţeli. Český král pochopitelně politiku 

svých rádců podporoval, byť tím porušoval závazky dané šlechtické obci před svou 

volbou. Zbavením výnosného úřadu Jindřicha z Lipé a tím i jistým okleštěním jeho vlivu 

naopak stoupla moc královny Elišky. Společně s manţelem se realizovala v podpoře 

klášterů, v nichţ viděli zázemí své suverenity.
253

 Následující vývoj za hranicemi země však 

přerušil starosti domácí. 

Nejen do osobního ţivota krále Jana zasáhly události v Itálii. V roce 1311 zemřela 

v Janově během císařské jízdy svého muţe královna Markéta. Ačkoliv ztráta Jindřicha jistě 

zasáhla, svoboda ovdovělého muţe mu otevřela prostor k vyjednáváním o nový sňatek, 

který měl posílit jeho pozice, neboť ačkoliv se mu podařilo dosáhnout korunovace 

římským císařem (stalo se tak 29. 6. 1312, nikoliv však v chrámu sv. Petra v Římě, nýbrţ 

v Lateráně v bazilice sv. Petra a Pavla), zůstaly komplikace v podobě rozdílného pojetí 

moci římského císaře v Evropě, které byly chápány Jindřichem jinak neţ francouzským 

králem i papeţem.
254

 Rozpory s Karlem Robertem, jenţ drţel kromě titulu uherského krále 

i titul krále neapolského, a jeho prostřednictvím především s francouzským králem, 

potaţmo s papeţem
255

, vygradovaly k povolání říšského vojska prostřednictvím říšského 

vikáře Jana Lucemburského, který měl ke svolání vojska vyzvat během říšského sněmu 

v Norimberku, jenţ se konal v lednu roku 1313. Jan z titulu říšského vikáře samozřejmě u 

vojska nemohl chybět, proto Jindřich na konci měsíce ledna ţádal cisterciácké opaty, aby 

Janovi financemi vypomohli, coţ značí, ţe s jeho problémy v zemi byl obeznámen. Do 

Itálie dostala pozvání i případná Jindřichova nevěsta Kateřina Habsburská, dcera Albrechta 
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Habsburského, proto se na cestu měla vydat i Janova manţelka Eliška, aby, stejně jako 

Jindřichova dcera Beatrix, doplnila ţenské osazenstvo druţiny císaře. Česká královna však 

v červenci přivedla na svět první dítě, dceru, která dostala po babičce jméno Markéta, a 

odjezd z Prahy se tak opozdil. K vojsku se Jan s manţelkou přidal aţ po polovině srpna. 

Ke shledání obou Lucemburků uţ ale nedošlo, neboť Jindřich v Buonconventu během 

cesty do Pisy podlehl nemoci a 24. 8. vydechl naposledy. Jan se díky smrti otce ocitl před 

těţkou povinností. V Říši totiţ musel prosadit jako mocensky silný kurfiřt nového krále, 

eventuálně sám vystoupit s kandidaturou. To ovšem nebylo moţné bez domácího zázemí, 

jeţ ovšem z výše popsaných důvodů silné nebylo. A díky skonu otce také přišel o vnější 

podporu císaře, čímţ se ocitl v nezáviděníhodné situaci.
256

 

Zatímco Eliška spolu s rádci z výpravy zamířila zpátky do Prahy, Jan se vydal do rodného 

Lucemburska jednak proto, aby se zasadil o dědictví po otci, jednak proto, aby získal čas 

připravit se na volbu římského krále.
257

 Na cestě ještě listinou vydanou ve Würzburgu 

pověřil správou českých zemí Petra z Aspeltu a Bertholda z Hennenbergu, jimţ zřejmě 

důvěřoval více, neboť během jeho nepřítomnosti správu vykonával Jan IV. z Draţic.
258

 I 

přes sloţitou politickou situaci, která odráţela mocenské ambice vlivných nejen v Říši, ale 

taktéţ ve Francii, se postupně začínaly ustanovovat dva kandidátské tábory. Prvnímu 

z nich předsedal Jan Lucemburský, druhému Fridrich Habsburský zvaný Sličný. Samotné 

rozhodnutí o volbě bylo ovšem oddalováno. Příliš mu nepomohla ani smrt papeţe 

Klimenta V., neboť následně uplynula doba delší neţ dvě léta, neţ na stolec usedl nový 

papeţ, Jan XXII. Tíha volby tak leţela výhradně na kníţatech v Říši a ta se nemohla 

rozhodnout. Tábor habsburský byl co do podporovatelů početnější, a proto se Petr 

z Aspeltu rozhodl od kandidatury svého svěřence odstoupit. Vyhlásil termín volby na 19. 

10. 1314, ale výhru habsburského rodu si nepřál. Na jeho návrh se tak do hry dostal další 

kandidát, Ludvík Bavorský.
259

 Podobně jako Jindřich VII. ani on nebyl skoupý na sliby a 

dary, nejvíce ve prospěch arcibiskupů mohučského a trevírského, ale také českého krále. 
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Jan totiţ na radu svých rádců stál po odvolání své kandidatury právě na straně Ludvíka 

Bavora, za coţ získal, kromě dalších slibů, nejen potvrzení postavení nejpřednějšího 

světského kurfiřta, ale také zástavou na 10 tisíc hřiven Chebsko a hornofalcké hrady Floss 

a Parkstein.
260

 Důleţitým bodem bylo ale také stvrzení záruk, které se týkaly „Janových 

nároků ve Slezsku a vůči Polsku“.
261

 Jak bylo zmíněno výše, v říjnu 1314 se uskutečnila 

volba říšského krále, jíţ se Jan účastnil i s doprovodem několika předních českých 

šlechticů, z nichţ můţeme jmenovat Viléma Zajíce z Valdeka, Jana z Vartenberka, či 

Bohuslava z Boru. Přesto se neobešla bez komplikací, jeţ vyústily ve volbu jak Fridricha, 

tak Ludvíka. Oba dva byli navíc korunováni ve stejný den, 25. 11., Ludvík v Cáchách 

korunou zhotovenou k tomuto obřadu, Fridrich v Bonnu korunou starobylou, tedy korunou 

říšských králů. Bavor následně potvrdil Janovi své sliby během pobytu v Kolíně, byť bylo 

oběma jasné, ţe jejich splnění bude podmíněno respektováním jeho titulu na území Říše. 

Měření sil s Fridrichem mělo začátek hned v roce 1315 během jarních měsíců. Podpory 

Jana se ale Ludvík nedočkal, neboť toho zaměstnávaly problémy v Českých zemích.
262

 

Pomineme-li neochotu šlechty finančně se podílet na podpoře válek Ludvíka Bavora, 

k čemuţ ostatně neměla díky inauguračním diplomům ani povinnost
263

, dalším bodem, 

kvůli němuţ vykrystalizovalo napětí mezi panovníkem a šlechtickými stavy, byly vojenské 

útoky na Moravu od Matúše Čáka. Poprvé se proti Matúši Jan postavil uţ při návratu 

z Říše ke konci roku 1314
264

, kdy díky poskytnutým financím od staroměstských 

praţských patriciů postavil malé vojsko, jeţ chtěl pravděpodobně umístit kolem Uherského 

Brodu a Uherského Hradiště, aby zamezil nájezdům uherského palatina a ochránil tak kraj. 

Zřejmé ovšem bylo, ţe bude-li chtít uherské výpravy zcela zastavit, bude potřeba vyuţít 

větší vojsko.
265

 Zde ale narazil. Šlechtici neopomněli Janovi připomenout slib o odvolání 
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rádců, které si s sebou přivedl, coţ následně skutečně učinil. Teprve pak se uvolili svolat 

zemskou hotovost, jeţ následně na jaře roku 1315 vytáhla proti Čákovi. Při oné výpravě se 

Jindřich z Lipé nejen vyznamenal, ale také se mu podařilo vytěţit z pohybu v těsné 

blízkosti krále opětovný zisk výnosného podkomořského úřadu. Skupina šlechticů kolem 

něj tak dostala větší šanci získat pro své osoby bohaté hodnosti a polepšit si své postavení. 

Logicky ziskem této skupiny ztrácela skupina druhá. A tak se nelze divit, ţe Vilém Zajíc 

z Valdeka jako představitel oné druhé skupiny společně s přáteli započali protiútok.
266

 

Šarvátky mezi šlechtou se následně přenesly i na vztah mezi Eliškou Přemyslovnou a 

Alţbětou Rejčkou, který ještě zhoršily. V této době uţ Jindřich z Lipé planul milostným 

citem k mladé vdově, kterou snad Eliška skutečně nesnášela, a její hněv se tak následně 

přenesl i na pana z Lipé. Kromě svazku se zavrhovanou macechou, jeţ podle Elišky nejen 

pošlapala důstojnost královského majestátu, moţná i památku Václava II. svým druhým 

sňatkem a opětovným ziskem královské hodnosti, ale také neskrývala svůj vztah s ţenatým 

muţem, coţ Přemyslovnu vzhledem k její výchově abatyší Kunhutou nejspíše muselo 

pobuřovat rovněţ
267

, v její averzi vůči Jindřichovi hrály roli i rozdílné představy o 

fungování královské moci naznačené výše.
268

 Není proto překvapením, ţe se Eliška spojila, 

zvlášť po odstranění rádců z bezprostředního okolí krále, s nimiţ do té doby rovněţ 

spolupracovala, s táborem Viléma Zajíce a především s tímto šlechticem.
269

 Boţena 

Kopičková v této souvislosti poukazuje na postavení obou ţen a z něj plynoucí důsledky 

pro obě – Rejčka měla určitou výhodu vlastního, nezávislého vystupování a rozhodování, 

zatímco Eliška z pozice vládnoucí královny „nesla za své jednání ve věcech veřejných 

plnou politickou odpovědnost se všemi důsledky“
270

. Tento fakt zmiňujeme proto, ţe 

v poměrně blízké době ovlivnil další osud Rejččiny dcery Aneţky. A ani ambicióznost a 

vysoká inteligence Elišky, pro ni zřejmě bohuţel jdoucí ruku v ruce s umíněností a 

                                                 
266

 Velké dějiny IVa, str. 49n. 

267
 Eliška Přemyslovna, str. 14. 

268
 Velké dějiny IVa, str. 50. 

269
 Eliška Přemyslovna, str. 58. 

270
 Tamtéţ. 



62 

 

choleričností
271

, se nemohla dostatečně měřit s kalkulací a zkušenostmi Jindřicha z Lipé.
272

 

A konec konců ani s osobním kouzlem Alţběty Rejčky, které pravděpodobně působilo na 

krále Jana
273

, jak se ukázalo v roce 1316. 

Odchod Janových poradců tak vedl k tomu, o co šlechta do té doby tolik usilovala – k 

zisku rozhodujícího vlivu na krále. Jan navyklý jinému způsobu vlády, který poznal během 

výchovy ve Francii, byl zvyklý ohlíţet se na připomínky a rady muţů zkušených, 

oddaných jeho majestátu a také schopných. Některé z těchto vlastností našel u Jindřicha 

z Lipé, jemuţ ovšem blaho země a krále na srdci neleţelo. Kolem Jana se tak vytvořila 

skupina šlechticů vyjadřující se ke kaţdému politickému postupu a zároveň ho soustavně 

svazující, jíţ vévodil právě pán z Lipé. Takové moci se ovšem nedostalo všem, zejména 

západočeští páni se cítili být vynecháni z podílu na moci a tak, jak jsme naznačili výše, tato 

frakce reprezentovaná Vilémem Zajícem začala jednat. Moţná ţárlivost, snad spíše 

zásadovost královny Elišky se rovněţ projevila ve strachu o vliv, který na jejího manţela 

měl pán z Lipé, po jehoţ boku se nenechala zahanbit ani Rejčka. Vzhledem k výše 

popsaným skutečnostem ohledně Janovy výchovy se nelze divit, ţe svým zaloţením na 

krále značně zapůsobila. Pokoření plynoucí ze styku Eliščina manţela s 

nenáviděnou Rejčkou a jejím milencem splynulo s obavami o ztrátu politického vlivu 

mladého krále.
274

 

Mince moci se nakrátko otočila během podzimu roku 1315. Tehdy totiţ král Jan nechal, 

zřejmě i z podnětu manţelky, zatknout
275

 a na hradě Týřově uvěznit Jindřicha z Lipé kvůli 

nedůvěře k tomu, jakým způsobem vykonává svěřený úřad podkomořího. V králově přízni 

se načas hřála druhá strana, bývalý Jindřichův úřad byl svěřen Vilému Zajíci z Valdeka a 

politická poráţka soka jistě těšila i samotnou královnu Elišku. Moţná stejně jako 

skutečnost, ţe na praţský dvůr zavítal Janův švagr Boleslav III. a také němečtí fojti, čímţ 

byla dána najevo budoucí orientace královy politiky v souladu s tendencí přemyslovského 

                                                 
271

 Jan Lucemburský, str. 123. 

272
 Velké dějiny IVa, str. 51. 

273
 Eliška Přemyslovna, str. 63. 

274
 Jan Lucemburský, str. 224nn. 

275
 Tamtéţ, str. 227. 



63 

 

dvora ke konci století. Stranou ale nezůstali přátelé uvězněného Ronovce, kteří poţadovali 

jeho propuštění. Ona situace nakonec vyústila v domácí válku mezi oběma skupinami. Na 

ţádost královského páru zasáhli aţ arcibiskupové mohučský a trevírský, kteří chápali 

z hlediska Říše jako stěţejní souboj Ludvíka Bavora a Fridricha Sličného, k němuţ 

potřebovali podporu krále Jana. Na jejich popud tak byly fyzické boje vyměněny za cestu 

diplomacie vedoucí k dohodě, na jejímţ základě byl Jindřich z Lipé propuštěn. Rozbroje 

mezi královským párem a šlechtou přesto trvaly, neboť zásadní problém stále vyřešen 

nebyl. A tak zatímco se Jan s Eliškou v květnu roku 1316 radovali z narození dědice 

Václava, budoucího Karla IV.
276

, Jindřich s Alţbětou uţ moţná začínali domlouvat sňatek 

malé Aneţky s Jindřichem Javorským.  

2.4.1 Anežčin sňatek 

Jindřich byl syn slezského kníţete Bolka Svídnického asi o 7 let starší neţ Aneţka
277

, 

v době sňatku mu tedy bylo necelých 20 let. Nemůţe nás jistě překvapit, ţe se jednalo o 

sňatek z ryze pragmatických, resp. politických důvodů, jak bylo v této době v královských 

kruzích běţné. Za iniciátora tohoto sňatku je tradičně povaţován Jindřich z Lipé. A 

skutečně jej můţeme tušit jako původce oné myšlenky, byť s Rejčkou na veřejnosti 

vystupovali jako sehraný pár po stránce ekonomické i mocenské.
278

 Jindřich drţel statky v 

Kladsku a Ţitavsku
279

, tedy oblastech přímo sousedících s Javorskem.
280

 Zdá se být 

nasnadě, ţe si pán z Lipé v neklidné době bojů a nejistoty chtěl pojistit nejen klid na svých 

drţavách, ale především spojence proti českému králi.
281

 Z hlediska výše zmíněného by 

nás mohla napadnout teze, ţe uţ tím, ţe se tímto způsobem spojil se slezským kníţetem, 

napomohl by pravděpodobně částečně zamezit hladkému průběhu Janovy politiky, jak ji 

před časem král demonstroval. Tento čin by byl ovšem snad jen jakýmsi „vedlejším 

produktem“ celé akce, byl-li vůbec zamýšlen. Navíc pán z Lipé nemohl předvídat 
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budoucnost a vědět, kam bude Jindřich Javorský v relativně blízké době směřovat svou 

politiku a kde se střetne se zájmy krále Jana. Pravděpodobnější se nám jeví, ţe dohodou o 

sňatku Jindřich z Lipé sledoval jistou pojistku pro svou osobu. Zkušenosti poměrně 

nedávné doby ho snad naučily jisté opatrnosti. Se spojeneckou javorskou posádkou v hradě 

drţeném jeho milenkou bylo pro něj svým způsobem snazší bránit se českému králi při 

dalších neshodách. Lze snad tedy říct, ţe sňatkem Aneţky a Jindřicha pán z Lipé posílil 

svou moc. 

Zkrátka zřejmě nepřišel ani Jindřich Javorský. Snad zde teoreticky mohla existovat 

moţnost nároku na český trůn, bral si ostatně poslední volnou Přemyslovnu, vzhledem 

k postavení Lucemburků v Říši a především tomu, ţe král Jan se čerstvě dočkal dědice, 

připadá nám tato myšlenka spíše nepravděpodobná a neuskutečnitelná, rozhodně v blízké 

době. Přesto s rukou Aneţky získal mocného spojence a moţná i moţnost finančně se 

obohatit. Jak totiţ upozorňuje Petr Ţitavský, Alţběta Jindřichovi společně s dcerou 

postoupila Hradec Králové jakoţto věnnou zástavu, odkud byly následně Čechy 

drancovány „na škodu pana Jana“.
282

 Zprávu je samozřejmě nutné chápat v kontextu 

záměru autora, který jsme naznačili výše, přesto ji lze povaţovat za nepřímé potvrzení 

spojenectví pana z Lipé s javorským vévodou, neboť odehrávalo-li se skutečně ono 

drancování, tak nejspíše v souvislosti se stále trvajícím bojem o vliv v českém 

království.
283

 

Zdá se ale rovněţ moţné, ţe své slovo si v otázce tohoto sňatku mohla říct i Alţběta 

Rejčka. Aneţka byla její jediné dítě a z pozice královny-vdovy jí snad náleţelo právo 

Aneţku zabezpečit a postarat se o její budoucnost, byť díky Aneţčinu původu měl mít 

hlavní slovo český král. Alţběta, pravděpodobně tedy s Jindřichem, krále obešla, z důvodů 

uvedených výše. Kaţdopádně, poutalo-li Rejčku s dcerou mateřské pouto (a na základě 

uvedeného se domníváme, ţe ano) jistě pro ni chtěla v dané chvíli to nejlepší. Otázkou je, 

nakolik měla moţnost výběru. Provdat dceru královské krve za šlechtice nepřipadalo 

v úvahu, jistě se proto poohlíţela po ţenichovi podobného stavu. Moţná, ţe se našeptávání 

Jindřicha z Lipé sledujícího sňatkem vlastní zájmy ve výsledku hodilo i samotné Alţbětě. 
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Akt byl zjevně namířen proti králi Janovi, jak jsme popisovali jiţ výše, stejně tak ale mohl 

být namířen ze strany Alţběty i proti Elišce Přemyslovně. Rejčka jím totiţ deklarovala 

svou nezávislost na souhlasu, či nesouhlasu praţského dvora a jistou svobodu rozhodování 

neohlíţející se přání panující královny.
284

 Zde bychom mohli spatřit i onu povrchnost, 

která je s Rejččinou osobou spojována a o které mluví Zdeňka Hledíková, neboť tento 

důvod lze našima očima povaţovat za nezralý.
285

 Na druhou stranu mohla ovšem Rejčka 

jen vyuţít situaci ve svůj prospěch a pojistit si vlastní budoucnost. Nezávislost totiţ 

pramenila z jejího silného postavení, které by jí umoţňovalo v případných budoucích 

jednáních s králem určitou výhodnější pozici. Nejspíše by Aneţku neprovdala za Jindřicha, 

kdyby si nebyla svým postavením jistá. Myšlenku mířící do emoční oblasti, totiţ tu, ţe 

Rejčce vzhledem k vlastnímu původu mohl pro dceru více vyhovovat ţenich z jejího 

prostředí nelze objektivně prokázat. Ať do sňatku Rejčka zasáhla, či nikoliv, faktem 

zůstává, ţe si tímto aktem proti sobě značně popudila panující královnu Elišku. Nešlo jen o 

osobní spory, nýbrţ i o samotný princip – tím, ţe svou dceru provdala bez souhlasu 

panovníka, vlastně sniţovala jeho autoritu i důstojnost. Je ovšem moţné, ţe takový byl 

pouze Eliščin výklad situace. Králi Janovi, který si, jak víme, prošel jinou výchovou, 

působily na něj jiné vlivy neţ na jeho manţelku a díval se spíše do zahraničí neţ do 

domácích poměrů, mohl naopak sňatek v určitém aspektu vyhovovat. Jindřich totiţ jako 

vévoda javorský (Javorsko sousedilo s Lehnickem, kde panoval Janův švagr Boleslav) 

představoval díky sňatku s Janovou švagrovou potenciálního spojence „k obnově Janových 

nároků na polské království“.
286 

Ostatně, sám Jan poté, co se stal českým králem, uţíval i 

titul polského krále, coţ svědčí o jeho ambicích pokračovat v mocenské strategii Václava 

II. i Václava III.
287

 Tento krok by však snad byl moţný tehdy, pokud by ovšem sňatek 

nebyl primárně namířen proti Janově osobě, jak jsme zmiňovali výše. Podmínkou uzavření 
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manţelství s Aneţkou bylo totiţ Jindřichovo spojenectví s Jindřichem z Lipé, který byl 

v opozici vůči králi, coţ si uvědomovala právě královna Eliška.
288

 

Zajímavé ovšem je, ţe se zřejmě nikdo z aktérů sňatku příliš nestaral o původ Aneţčina 

ţenicha, nebo jej alespoň v dané chvíli přehlíţel, a to nejspíše v důsledku politické 

výhodnosti. Z papeţské listiny vydané 24. září 1325 v Avignonu totiţ můţeme vyčíst 

dodatečný papeţský souhlas s manţelstvím Jindřicha a Aneţky, neboť tito dva řečení byli 

podle církevního práva ve 3. a 4. stupni příbuzenství („…dispensatur cum eis super 

matrimonio, in quo iam plures vivebant annos, etsi tertio et quarto gradu consanguinei 

essent.“
289

). Svou úlohu s pozdním ziskem souhlasu mohly ovšem sehrát i dalekosáhlejší 

politické okolnosti. Je moţné, ţe Alţběta s Jindřichem počítali se získáním papeţského 

dispenzu později, neboť sňatek se s ohledem na vyostřenou situaci nedal příliš odkládat, 

jenţe po uklidnění situace v Čechách přišlo v roce 1319 vymření braniborské větve 

Askánců, čímţ se vše zkomplikovalo neshodami Jana Lucemburského s Jindřichem 

Javorským o jejich uvolněné území
290

 a jelikoţ se papeţ Jan XXII. klonil moţná spíše na 

stranu krále Jana, jehoţ si nejen váţil pro diplomatické schopnosti, ale také ho snad mohl 

potřebovat pro svůj souboj s císařskou mocí
291

, mohlo se vydání dispenzu pozdrţet a 

slouţit i jako jistý nátlakový prostředek. Stejně tak je ovšem moţné, ţe za vydáním 

dodatečného souhlasu stála i pozdější kauza kolem odvolání biskupa Jana IV. z Draţic z 

úřadu, který byl obviněn z toho, ţe se zastával kacíře,
292

 coţ bylo pro kurii přednější. 

Rovněţ mohlo být o dispenz zaţádáno dodatečně. Nezdá se pravděpodobné, ţe by 

skutečnost příbuzenství v dané době někdo bral na lehkou váhu, na druhou stranu jistě 

nebylo takové manţelství výjimkou.  

Královským párem, či jen Eliškou, nepovolený sňatek ovšem odstartoval další kolo bojů, 

v nichţ smíru nepomohla ani Eliščina zatvrzelost, neboť z její strany vzhledem 

k proběhlým událostem nebylo moţné uzavřít jakýkoliv kompromis. Z obav před násilným 
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aktem nepřátelské strany svěřila syna Václava dočasně pod ochranu Viléma Zajíce a sama 

se uchýlila na Loket, odkud prosila o pomoc Jana, který v dané době pobýval za hranicemi 

království. Situaci se snaţil vyřešit Jan IV. z Draţic, kdyţ opoziční šlechtickou skupinu 

vybídl k uzavření míru s Janem a Eliškou. Královně návrh mírových podmínek přednesli 

neutrální vyslanci, Eliška ho ovšem zavrhla a „odvolávala se na rozhodnutí krále“.
293

 

Neshody královské a šlechtické strany vyvrcholily na konci roku 1317, kdy se obě skupiny 

šlechticů spojily a uzavřely ke konci prosince smlouvu s Fridrichem Habsburským 

namířenou proti Janovi. Tím se spor přenesl i za hranice a Janovi s Eliškou začal přerůstat 

přes hlavu. Ludvík Bavorský proto přispěchal na pomoc, neboť uzavřením dohody mezi 

českou šlechtou a Fridrichem se spor mohl bytostně dotknout i jeho, přišel-li by díky němu 

o svého spojence. Svolal proto schůzku Jana a šlechty do Domaţlic, v rámci které Jan 

přijal poţadavky šlechty. Schůzka vešla do dějin jako Domaţlické úmluvy. V rámci těchto 

úmluv byl mj. Jindřichovi z Lipé navrácen úřad podkomořího a dalším šlechticům byly 

svěřeny jiné vlivné úřady.
294

 Dohody uzavřené v Domaţlicích znamenaly konec jednoho 

období nejen pro krále Jana s Eliškou, nýbrţ i pro Jindřicha z Lipé, Elišku Rejčku i 

Aneţku. 

2.5 Poslední léta 

2.5.1 Askánské dědictví a územní expanze Jindřicha Javorského 

Jindřich z Lipé svým způsobem díky navrácení podkomořského úřadu získal, co chtěl. Jak 

píše Lenka Bobková, patrně získal „dostatečné zadostiučinění“
295

, které nakonec vedlo 

k tomu, ţe se podkomořského úřadu vzdal. Směnil s Janem své statky v Ţitavsku za statky 

moravské, k čemuţ získal rovněţ polovinu Německého Brodu a stříbrný důl, který se 

nacházel na nedaleké hoře Mittelberg
296

 a stal se moravským zemským hejtmanem, coţ 

pochopitelně vyţadovalo častý, ne-li trvalý pobyt na Moravě. Alţběta Rejčka se proto 

rozhodla svého partnera na Moravu následovat. Českému králi tak odevzdala svá věnná 
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města, za coţ obdrţela doţivotní plat z kutnohorské urbury. Protoţe však výplaty peněz 

vázly, fakticky zůstala města v jejím drţení aţ do 20. let.
297

 Přes tyto komplikace však 

vztahy mezi ní a králem neochladly. Nasvědčuje tomu jednak skutečnost, ţe jí i panu 

z Lipé král věnoval královský dům v Brně, který měl navíc podací právo ke kapli sv. 

Václava, jednak pozdější uhrazení dluţné částky vesnicemi Měnín a Hustopeče.
298

 I 

později Alţbětu Rejčku podporoval, zejména při stavbě jejího cisterciáckého kláštera Aula 

Sanctae Mariae, jehoţ stavba započala v roce 1323 a Jan kromě fundace a obdarování na 

stavbu kláštera poskytl i dřevo z královských lesů.
299

 Alţběta s Jindřichem se tedy 

postupně usazovali v Brně, nejpozději od roku 1321 zde pobývali jiţ natrvalo.
300

 

Zatímco Jindřichovi a Alţbětě nastávaly klidnější časy, u Jana s Eliškou tomu tak nebylo. 

Způsob ţivota, jaký český král začal ve větší míře vyhledávat po Domaţlických úmluvách, 

nevyhovoval královně Elišce. Smířit se pravděpodobně nemohla ani s tím, ţe upadal její 

vliv na manţela. Můţeme říct, ţe se plně projevila brzká doba uzavření jejich sňatku, 

respektive uzavření manţelství chlapce se zralou ţenou jdoucí ruku v ruce se zcela 

odlišnými představami o vládě. Odtud byla jen krátká cesta k manţelským neshodám. Svůj 

podíl na nich jistě nesly i pomluvy na adresu Elišky, díky nimţ Jan uvěřil, ţe manţelka 

usiluje o jeho sesazení ve prospěch syna Václava. A chování Přemyslovny jeho podezření 

nevyvrátilo, naopak je spíše přiţivilo. Po jejím útěku se synem a oběma dcerami na hrad 

Loket se situace vyhrotila, kdyţ Jan oblehl hrad a ačkoliv posádka velmi brzo kapitulovala 

a vydala se do jeho rukou, neustaly jeho snahy o odhalení spiknutí, kvůli nimţ vyuţil i 

svědectví získaná na mučidlech. Povolil Elišce i se zbytkem rodiny odejít na hrad Mělník, 

ovšem dědice Václava si nechal u sebe, a kdyţ malý kralevic přečkal tvrdé podmínky 

vězení na Lokti, odeslal ho Jan na Křivoklát.
301

 Po povstání staroměstského patriciátu, jeţ 

podporoval Vilém Zajíc z Valdeka vidící v něm moţnost dostat se zpátky k výnosnému 
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 Alţběta Rejčka, str. 10. 

298
 Tamtéţ. 
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 Královna Alţběta, str. 121. 
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 Alţběta Rejčka, str. 11. 
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 Velké dějiny IVa, str. 59nn. 
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úřadu
302

 a rovněţ Eliška Přemyslovna, které ale Jan s pomocí některých šlechticů potlačil, 

odešla Eliška znovu na Mělník, ovšem bez příjmů, neboť jí je Jan zadrţel.
303

 

Nejen ve světle těchto událostí, které se odehrály hlavně během první poloviny roku 1319, 

ale také vzhledem k výše zmíněným plánům českého krále
304

 a především k vymření 

Askánců, jejichţ drţené země byly svým způsobem klíčem ke Slezsku a to pak k Polsku
305

, 

nás pravděpodobně příliš nepřekvapí, ţe se Janova pozornost obrátila k jejich území. A 

skutečně bylo o co se snaţit, askánské drţavy totiţ zahrnovaly nejen Braniborsko, ale i 

Horní a Dolní Luţici. Zejména Horní Luţice pak byla oblastí ekonomicky i strategicky 

výhodnou, protoţe tudy procházela obchodní stezka zvaná Via Regia spojující Porýní, 

Lipsko, Vratislav a Polsko, resp. Červenou Rus. Na řečené cestě se pak nacházela 

významná hornoluţická města, jeţ se navíc myšlence vrácení se pod správu českého krále 

při nejmenším nebránila.
306

 Jelikoţ Ludvík Bavor stále vedl spor se svým rivalem 

Fridrichem Habsburským a jeho síly byly vázány zde, otevřely se dveře k expanzi pro 

sousedy askánského území. Kromě Jana Lucemburského projevil zájem Aneţčin manţel 

Jindřich Javorský, neboť jeho matka Beatrix pocházela z rodu Askánců, oblast neušla 

pozornosti ani Rudolfa, vévody saského. Právě jemu se hned roku 1319 podařilo obsadit 

západní území Dolní Luţice, Jindřich Javorský pro sebe získal zemi na východě, která 

obklopovala tok řeky Nisy, a podařilo se mu získat i Zhořelecko. Aţ v expanzi do 

Budyšínska narazil na českého krále. Přesto se ani jedna strana neodhodlala k boji a místo 

toho 22. 9. 1319 došlo mezi nimi k dohodě. Budyšínsko díky ní získal Jan, Jindřich měl 

naopak doţivotně drţet oblast Zhořelecka a Lubáně. A jelikoţ Jindřich stále neobdrţel 
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 Jan jej po loketských událostech zbavil úřadu nejvyššího maršálka a svěřil jej Jindřichu z Lipé; Tamtéţ, 

str. 61. 
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 Tamtéţ, str. 62n. 
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 V této době se však jednalo spíše o moţnost zisku svrchovanosti nad slezskými kníţaty neţ o ambice na 

zisk polské koruny; Tamtéţ, str. 104. 
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 Ačkoliv se v Polsku podařilo prosadit Vladislavu Lokýtkovi, který byl dokonce korunován polským 

králem v roce 1320, zcela vyhráno neměl. Stále zde totiţ existovaly opoziční skupiny, které o jeho právech 

na drţbu titulu polského krále pochybovaly a které se v podstatě stavěly proti němu. Zásahu do boje o 

polskou korunu se nebránili ani slezští Piastovci – a protoţe jejich území leţela mezi českým a polským 

královstvím, představovali významného spojence; Slezsko, str. 66. 

306
 Velké dějiny IVa, str. 80n. 
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Aneţčino věno, získal od Jana Lucemburského právo doţivotně uţívat Ţitavsko
307

, tedy 

bývalé statky svého spojence, které ovšem sousedily s jeho drţavami
308

, tudíţ došlo 

k jejich rozšíření. Důvod, proč se ani jedna ze stran nehrnula do války, mohl být celkem 

prostý. Jan Lucemburský v té době zřejmě poměrně dobře vycházel s Jindřichem z Lipé i 

s Rejčkou, bezprostřední ohroţení ze strany krále jim tedy nehrozilo a aktuálně tak nebyl 

mezi panem z Lipé a Jindřichem Javorským důvod důsledně setrvávat ve spojenectví proti 

českému králi. Janovi se vzhledem k jeho územním ambicím jistě hodilo udrţovat 

s javorským vévodou dobré vztahy. A Jindřich si naopak jistě nechtěl nechat ujít příleţitost 

získat od českého krále po třech letech manţelství Aneţčino věno. Zdá se, ţe prvotní 

nesouhlas se sňatkem (byl-li ze strany krále Jana vůbec nějaký), byl zapomenut. 

Jindřich Javorský ovšem nepustil ze zřetele ani oblast Dolní Luţice. Získal jako své drţavy 

panství Trzebiel, Żary a Przewóz, naopak se ovšem vzdal nároků na zisk celého území, 

stejně tak na území okolo Lebus a město Frankfurt nad Odrou. V případě těchto statků 

naopak ţádal, aby je Ludvík Bavor věnoval Janovi Lucemburskému. Ten ovšem, byť by 

jistě rád ovládl dolnoluţické území, nakonec na tuto zemi rezignoval po nevydařeném 

obléhání Gubenu, který se dostal do područí Fridricha Saského.
309

 

Český král viděl v územní expanzi tímto směrem mimo jiné i potenciální moţnost zisku 

peněz
310

, snad proto, ţe by mohly alespoň částečně pokrýt dluhy českých zemí, nebo 

dokonce financovat Janův způsob ţivota. Asi nás proto nepřekvapí, ţe dohodou 

s Jindřichem jeho zájem o přičlenění hornoluţického území k českému státu nepřestal. Zdá 

se, ţe prioritou pro něj bylo připojení Zhořelecka
311

, drţené v té době javorským vévodou, 
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 BOBKOVÁ, Lenka, BŘEZINA, Luděk a ZDICHYNEC, Jan. Horní a Dolní Lužice, Libri, Praha, 2008, 

str. 50. 
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 Královna Eliška Rejčka in: Královský sňatek, str. 491. 
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 Horní a Dolní Luţice, str. 51. 

310
 Tamtéţ. 
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 Na něţ měl po právní stránce rovněţ nárok – tento kraj byl součástí historického Budyšínska (přesněji 

provincia Budissinensis), které v 11. století získal Vratislav II. od Jindřicha IV. Toto území se následně 

dostalo do drţení Jindřicha z Grojče a jeho rodu díky jeho sňatku s dcerou Vratislava II., Juditou. Kdyţ rod 

vymřel, přešla provincie znovu do drţby českých králů, ale díky sňatku Přemyslovny Boţeny, sestry 
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jak jsme jiţ zmiňovali. Prvním impulsem, který toto úsilí podpořil, bylo pravděpodobně 

sloţení lenního slibu
312

 hornoslezských vévodů do rukou Jana Lucemburského v únoru 

roku 1327, k nimţ se následně připojili další – Jan Osvětimský a Bolek Opolský.
313

 Slib 

sice pro tato kníţata znamenal určitou ztrátu suverenity, přesto se na odpor nepostavila. Jan 

totiţ v této době operoval v dané oblasti s říšským vojskem, s nímţ o pár měsíců dříve 

(přesněji na konci předchozího roku) vytáhl proti Vladislavu Lokýtkovi do Malopolska za 

účelem odvety za útok na Braniborsko, a jeho „vojenská převaha“
314

 byla značná.
315

 

Jindřich poté podepsal s Janem smlouvu o přenechání Zhořelecka v květnu roku 1329. 

Náhradou za odstoupenou zemi získal Dvůr Králové nad Labem a Trutnov, dále 

Lubušskou zemi, oblast zvanou Queisskreiss, hrad Schwerta, hrad Czocha a nakonec Żary, 

Przewóz a Trzebiel v Dolní Luţici. Kromě Trutnova a Dvora Králové nad Labem měl 

Jindřich Javorský území k dispozici do doby, neţ zemře, tedy k doţivotnímu uţívání.
316

 

2.5.2 Pouť Anežky a Elišky do Porýní (1333) 

Aneţka ţila jako javorská kněţna se svým muţem za hranicemi českého království, její 

matka Alţběta opustila Hradec Králové a odstěhovala se za svým druhem na Moravu, jak 

jsme psali výše. Obě společně se svými Jindřichy proţívaly snad poměrně šťastná a 

naplněná léta. Rejčka si společně s Jindřichem z Lipé v Brně zřizovala vlastní rezidenci
317

 

a v roce 1323 na Starém Brně
318

 zaloţila klášter cisterciaček pojmenovaný Aula Sanctae 

Mariae a to pod vlivem svého prvního muţe, krále Václava II., jenţ zaloţil cisterciácký 

                                                                                                                                                    
Přemysla Otakara II., se dostalo do područí braniborských Askánců. A opět díky vymření rodu si na něj 

český král mohl činit nárok.; Velké dějiny IVa, str. 80. 

312
 Horní a Dolní Luţice, str. 52. 
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 ŢÁČEK, Rudolf. K úloze slezských vévodů u lucemburského panovnického dvora in: BORÁK, Mečislav, 

ed. Slezsko v dějinách českého státu: sborník příspěvků z vědecké konference, pořádané pod záštitou 

prezidenta České republiky Václava Havla u příležitosti 50. výročí Slezského ústavu SZM v Opavě [pořádané 

10. - 11. listopadu 1998 v Opavě]. Tilia, Šenov u Ostravy, 1998, str. 152. 
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 Slezsko, str. 69. 
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 Tamtéţ, str. 67nn. 
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317
 Velké dějiny IVa, str. 55. 
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klášter na Zbraslavi se jménem Aula Regia.
319

 Alţbětin klášter, jak se celkem brzy 

ukázalo, zaujal v jejím ţivotě významné místo. Nejen, ţe mu darovala iluminované 

rukopisy zhotovené během jejího pobytu v Hradci Králové
320

 a jiţ od jeho zaloţení mu 

bylo přáno i králem Janem (neboť mu „daroval většinu nadačních statků z korunního 

jmění, udělil klášteru navždy právo brát si potřebné dřevo ze svých lesů, povolil nálev vína 

ve dvoře při klášteře a udělil mnoho dalších privilegií a darů“
321

), ale samotná 

zakladatelka na něj pamatovala i ve své závěti a rovněţ za jeho zdmi nějaký čas ţila.
322

 

Čas jejího odchodu do kláštera se nachýlil v roce 1329. Ke konci měsíce srpna roku 1329 

zesnul její druh Jindřich z Lipé.
323

 Jistě velmi známou je v této souvislosti citovaná věta 

Petra Ţitavského: „Pro jeho smrt tolik plakala a žalostila královna Alžběta, zvaná 

Hradecká, že to budilo úžas všech, kdož viděli její nářek.“
324

 Zůstává otázkou, nakolik je 

vhodné brát kronikářovu zprávu doslovně. Nejeví se zde uţ příliš důvodů k tendenčnímu 

zabarvení zprávy, přesto je ţádoucí zamyslet se nad tím, jak Petr k dané zprávě přišel. 

Těţko si představit v této době takto okázalý smutek projevovaný veřejně, dokonce i 

ţenou, která se konvencemi doby příliš neřídila. Domníváme se proto, ţe pokud Alţběta 

skutečně takto truchlila, muselo se tak dít v soukromí a Petr Ţitavský by se v tom případě o 

jejím smutku dozvídal značně zprostředkovaně, ne-li zveličeně. Informaci přesto lze jistě 

chápat tak, ţe Rejčku smrt druha velmi zasáhla. A připadlo by nám ostatně zvláštní, pokud 

by tomu tak nebylo. Souţití s Jindřichem si vyvolila sama, nebyl zde ţádný nátlak okolí a 

pravděpodobně u něj nalezla to, co do té doby ve vztahu hledala.  

Jak jsme naznačili, Alţběta nechala Jindřicha z Lipé pohřbít ve svém klášteře
325

 a sama se 

rozhodla v klášteře doţít i s celým dvorem.
326

 Moţná, ţe právě smrt druha jí explicitně 
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připomněla pomíjivost pozemského ţivota, moţná, ţe sama naznala, ţe dozrál čas, nebo 

tak snad učinila na radu někoho jiného, jisté ovšem je, ţe necelý rok po skonu pána z Lipé 

nechala zhotovit svou závěť. Datována je k 9. 7. 1330 a je psána latinsky. Mimo jiné ve své 

závěti odkazuje majetek svému klášteru Aula Sanctae Mariae, konkrétně „…abatyši a 

konventu a všem, kteří v něm žijí, těmto i budoucím, udělujeme a darujeme všechny naše 

vlastní majetky, totiž Hustopeče, Starvičky, Starvice, Žarošice, Měnín, Leštno, Wravicz, 

Velatice, Rudnou, Dunajovice, Ořešín, Kladeruby, Hajany, Branišovice, mlýn poblíž sv. 

Benedikta, který platí klášteru Velehradskému, kamenný dvůr ve Starém Brně se všemi 

náležitostmi (právy)….“
327

 Své majetky ve prospěch kláštera pak odstupuje 

prostřednictvím Jana Lucemburského, jehoţ kromě titulů český a polský král a vévoda 

lucemburský tituluje rovněţ jako „našeho nejmilejšího syna“
328

, a prostřednictvím papeţe 

Jana XXII. je slavnostně potvrzuje.
329

 Pro nás je však podstatnější jiná část Eliščiny závěti, 

totiţ ta, kde zmiňuje svou dceru Aneţku: „A protože štědrý dárce vši dobroty bůh s panem 

Václavem, českým a polským králem, synem kdysi pana Otakara, také Přemysla, řečeného 

krále království blahé paměti, kteří nás obdarovali potomkem, řečenou dcerou, paní 

jménem Anežka, kterou jsme uvedli v manželství s panem Jindřichem, vévodou slezským, 

pánem ve Fürstenbersku a Javorsku, ji jakožto jediného potomka, kterou zahrnujeme 

lidskou a mateřskou láskou, nechceme ji oddělit od podílu na naší fundaci, proto 

rozhodujeme a stanovujeme, že až se z vůle boží přihodí, že odejde ze světa, aby se slavil 

den její slavnosti zmíněným způsobem.“
330

 Zmíněný způsob zahrnoval mši za zemřelé 
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 „…abbatisse et conuentui et omnibus in eo degentibus tam presentibus quam futuris damus et dedimus, 

contulimus et donamus omnia nostra propria bona, videlicet Hustopecz, Starowicz, Styrowicz, Zaruchicz, 
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s devíti čteními (uvědomíme-li si, ţe dnešní běţná mše obnáší čtení tři, vypovídá to o tom, 

ţe se jednalo o poměrně velkou mši), jeptiškám v konventu se mělo dopřát „plné jídlo“
331

 

a zároveň mělo být nasyceno třicet chudých. Tato anniversária ţádá slouţit i za další členy 

své rodiny, konkrétně za oba manţele, Václava i Rudolfa
332

, ale také za svého otce 

Přemysla a matku Richenzu. Kromě své rodiny ovšem zahrnuje i ty, kterým ublíţila, 

anniversárium za ně se má slouţit v nejbliţší pondělí po neděli.
333

 K závěru se obrací na 

abatyši Kateřinu, převorku Alţbětu (Elišku) a celý konvent, které ţádá o respektování její 

vůle a o řádné naplnění.
334

 Ze závěti lze vyčíst Eliščin vztah k dceři, jednak ve slovním 

spojení „zahrnovat lidskou a mateřskou láskou“, jeţ se nám nejeví jako pouhá formule, 

jednak ve skutečnosti, ţe anniversárium za Aneţku má stejnou podobu jako za oba její 

muţe i rodiče. 

V klášteře však Rejčka netrávila veškeré své dny. V roce 1333 totiţ podnikla společně se 

svou dcerou pouť do Porýní, odkud si přivezly svaté ostatky. Tuto pouť nám potvrzují 

listiny v těchto věcech vystavené. Zajímavá je ovšem skutečnost, ţe Aneţka je zmíněna 

pouze v jedné z nich, a to v listině vystavené proboštem, představenou, převorkou a celým 

konventem Panny Marie v Troisdorfu
335

 k 5. 7. 1333,
336

 na jejímţ základě získaly nádobu s 

                                                                                                                                                    
ordinamus, quod cum ipsam nostram filiam ab hac luce deo volente migrare contigerit, ipsius anniuersarius 

modo quolibet, vt predicitur, deuocius perornetur.“; Tamtéţ, str. 651. 

331
 „plenum prandium“; Tamtéţ. 

332
 Zmiňuje, ţe s jejich pomocí zaloţila tento klášter, a proto je nechce z fundace vynechat: „…nupsimus, 

quorum aminiculo dotis et dotalicio predictam nostram fundacionem fundauimus et dotauimus, prout 

superius est expressum, non ab re comparticipes nobis in dicta nostra fundacione recensentes…“; V případě 

Rudolfa podotýká, ţe se za něj provdala „se souhlasem pánů i veškerého lidu“: „eoque defuncto de consensu 

omnium tam baronum quam nobilium…“; Tamtéţ. 
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 Tamtéţ, str. 652. 
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335
 V orig. Treueroyde, coţ by mohlo odkazovat i na Trevír, ovšem celkové vyznění listiny i poloha Trevíru a 

Troisdorfu ukazují spíše na Troisdorf. 
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 „Nos praepositus, magistra, priorissa totusque conventus eclesiae s. Mariae in Treueroyde ord. s. 

Augustini cupimus fore notum, quod cum d. Elisabeth, bis regina Boh. cum Angneta, filia sua, ducissa 

Poloniae…“; RBM, IV, str. 786, č. 2021. 
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olejem sv. Kateřiny.
337

 Oproti tomu v dalších listinách vydaných v Kolíně (nad Rýnem) 

figuruje pouze jméno Elišky Rejčky
338

. Je samozřejmě moţné, ţe Aneţka společně 

s matkou navštívila jen Troisdorf a zbytek pouti podnikla Alţběta sama, taková moţnost 

by ovšem byla poněkud neobvyklá. Urozená dáma, k tomu navíc královna-vdova, by totiţ 

nejspíše necestovala zcela sama (samozřejmě se sluţebníky a ochranným doprovodem, ale 

bez společnice podobného stavu) minimálně kvůli moţným pomluvám, jeţ by se o ní 

mohly šířit, nejednalo-li by se o závaţný důvod. A takovým cesta s cílem získat vzácné 

relikvie pravděpodobně nebyla. Moţné se nám proto jeví to, ţe primárním vlastníkem 

relikvií měla být a byla Alţběta, nebyl tedy důvod uvádět v ostatních listinách také její 

dceru. V případě oleje sv. Kateřiny tomu ovšem mohlo být jinak. Kromě Alţběty mohla po 

vzácné relikvii touţit rovněţ Aneţka a snad se poté stejně jako její matka stala jejím 

vlastníkem. Pátrat po důvodu, proč by Aneţka rovněţ chtěla vlastnit lahvičku s olejem, by 

znamenalo dopouštět se nepodloţených spekulací. Ovšem vzhledem k tomu, ţe kult sv. 

Kateřiny se šířil nejpozději od vrcholného středověku celou Evropou, by nebylo příliš 

překvapující, kdyby Aneţka byla její obdivovatelkou. A moţná tak chtěla darovat relikvii 

některému slezskému klášteru, či kostelu. Samotný důvod jejich zboţné cesty mohl být 

ovšem i jiný, neţ jen duchovní putování. Jak se domnívá Zdeňka Hledíková, Alţběta 

mohla chtít na nějaký čas odcestovat i díky tomu, ţe se právě roku 1333 vracel do Čech 

kralevic Karel.
339

 Na druhou stranu, přímo v dané listině zazní věta: „…devocionis causa 

reliquias sanctorum nostrae eclessiae duxerit visitandas…“
340

, tedy „kvůli zbožnosti 

považovala za důležité navštívit náš kostel“, díky níţ i díky výše zmíněné závěti a zejména 

části o anniversáliích se domníváme, ţe účelem cesty byly spíše zboţné důvody a snaha 

zvýšit proslulost svého kláštera, v němţ, jak víme, byl pohřben nejen její druh, ale jenţ se 

měl stát místem posledního odpočinku samotné Elišky a dokonce snad i Aneţky
341

. 

                                                 
337

 Tamtéţ. 

338
 Jmenovaná jako „Elizabet quondam Regina Bohemie“, nebo „Elizabet bis Regina Bohemie“; Codex 

diplomaticus Moraviae, VI, str. 351, č. 458, str. 351, č. 459, str. 352, č. 460. 

339
 Alţběta Rejčka, str. 12. 

340
 RBM, IV, str. 786, č. 2021. 

341
 Královna Eliška Rejčka in: Královský sňatek, str. 493. 
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2.5.2 Vykonání závěti matky a smrt 

Eliška svůj vztah k dceři, o němţ jsme se zmiňovali výše, potvrdila taktéţ i poslední verzí 

své závěti, která je napsána německy a datována k 18. říjnu roku 1335, tedy ke dni před 

Rejččiným úmrtím
342

. Snad vzhledem k blíţící se smrti pouţívá v úvodu spojení, ţe svou 

závěť mění „s dobrým důvodem a po zralé úvaze“
343

 a stanovuje v ní Aneţku 

vykonavatelkou její poslední vůle
344

, ovšem společně s abatyší konventu svého kláštera.
345

 

Důvodem k této změně v závěti můţe být zvyšující se strach z blíţícího se konce Rejččina 

ţivota. Aneţka je zde Alţbětou nazývána „jedinou milovanou dcerou“
346

, coţ můţe 

vypovídat nejen o jejich vzájemném vztahu, ale také o faktu, ţe Aneţka byla v té době 

Alţbětinou jedinou ţijící příbuznou a ta se tak tímto způsobem mohla chtít pojistit, ţe její 

závěť bude vykonána ve znění, v jakém byla zapsána. Jinými slovy, ţe se Aneţka 

v případných komplikacích zasadí o to, ţe Alţbětou odkázaný majetek připadne skutečně 

těm, kterým náleţí. Tato teze by ovšem odkazovala nejen na vzájemný vztah matky a 

dcery, ale také na vztah k jejímu klášteru, neboť lze předpokládat, ţe takový úkol by 

Rejčka nesvěřila někomu, v něhoţ by neměla plnou důvěru. Z tohoto lze tedy usuzovat, ţe 

blízký vztah ji poutal nejen k dceři Aneţce, ale nějakou formu vztahu chovala i k abatyši 

svého cisterciáckého kláštera. 

O tom, co se dělo s Aneţkou po smrti matky prameny mlčí. Poslední zmínkou o její osobě 

je listina z roku 1337, v níţ se Jindřich Javorský vyjadřuje k vznesení poţadavku od 

některých českých pánů ohledně jeho drţby Ţitavska, hradu Ojvín a vesnice Ronov, jeţ 

nabyl díky sňatku s Aneţkou, tak, ţe se uvoluje vyplatit jim hotově skrze Jana 

Lucemburského 19 tisíc hřiven jako odškodné.
347

 Na Aneţku je zde jiţ pouze vzpomínáno, 

                                                 
342

 Velké dějiny IVa, str. 158. 

343
 „mit guter vernunft, vnd mit wolbedachtem mute“; CDM, VII, str. 65, č. 87. 

344
 Tamtéţ. 

345
 Tamtéţ, str. 66. 

346
 „eynigen herzenliben tochter“; Tamtéţ, str. 65. 

347
 Jak víme, Ţitavsko drţel rod Ronovců do doby, neţ ho Jindřich směnil s králem za statky na Moravě; 

jedni z pánů, kteří se domáhali práv na Ţitavsko, byli syn Jindřicha z Lipé, který se jmenoval rovněţ Jindřich, 

a Hynek Berka z Dubé, oba příslušníci rodu Ronovců; RBM, IV, str. 147, č. 365. 
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konkrétně „…paní Anežkou, kdysi souložnicí
348

 naší nejmilejší,…“
349

, z čehoţ můţeme 

vyvodit, ţe nejpozději na začátku ledna roku 1337 jiţ neţila, neboť listina je datována k 4. 

1. Zda zemřela velmi krátce před vydáním listiny, nebo někdy v průběhu roku 1336 nelze 

s určitostí říci. Přesto ona formulace kromě předpokládaného data úmrtí můţe naznačovat i 

vztah, jaký mezi sebou Aneţka s Jindřichem měli. Ačkoliv se jednalo o sňatek domluvený 

a není nám známo, ţe by z tohoto svazku vzešli potomci
350

, Jindřich Aneţku nezapudil pro 

neplodnost, stejně tak ani ona nepoţadovala po papeţi anulaci sňatku ze stejného důvodu. 

Kromě toho Jindřich svou manţelku nazývá „nejmilejší“, jak jsme zmínili výše, proto 

tudíţ usuzujeme, ţe se mezi nimi jednalo o vztah při nejmenším přátelský, snad dokonce 

naplněný a šťastný. O této skutečnosti by svědčil i fakt, ţe Jindřich Aneţku po smrti uloţil 

k věčnému spánku ve františkánském kostele v Löwenberku
351

 a podruhé se jiţ neoţenil.
352

 

O jejich vztahu můţe kromě této teze nepřímo svědčit i celá událost. Vévoda javorský 

Ţitavsko získal od krále Jana zcela legitimně, jako náhradu za nevyplacené věno své 

manţelky, jak jsme psali výše. Nárok vznesený ze strany českých pánů by se tak dal 

povaţovat v jistém smyslu za neoprávněný. Přesto jim Jindřich vyhověl a uvolil se zaplatit 

odškodné, moţná právě díky úctě, jakou choval k Aneţce. Vyslovovat tuto tezi jako 

pravděpodobný fakt by ovšem bylo chybou, neboť pro ni nemáme relevantní důkazy.  

Faktem ovšem je, ţe Jindřich svou manţelku následoval na onen svět o devět nebo deset 

let později a nechal se uloţit vedle ní.
353

 I to by mohlo nasvědčovat jejich kladnému 

vztahu. Zdá se tak, ţe ačkoliv Aneţčin ţivot nezačal díky smrti otce a následným 

událostem zrovna příznivě, alespoň trochu šťastný snad byl závěr jejího pozemského bytí. 

                                                 
348

 V orig. conthoralis, myšleno ve významu manţelka. 

349
 „domine Agnetis, conthoralis quondam nostre carissime“; Tamtéţ. 

350
 Václav II., str. 268. 

351
 Královna Eliška Rejčka in: Královský sňatek, str. 493. 

352
 Václav II., str. 268. 

353
 Královna Eliška Rejčka in: Královský sňatek, str. 493. 
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2.6 Poslední slova o Anežce 

Jak bylo jiţ předesláno v úvodu a zmíněno výše, pramenů k ţivotu Václavovy a Rejččiny 

dcery Aneţky není mnoho. Po jejich prostudování lze dokonce konstatovat, ţe je jich 

bohuţel velmi málo. Přesto se domníváme, ţe její osoba si v této práci zaslouţí více 

prostoru, neţ jí doposud bylo věnováno. Vzhledem k řečené absenci historických dokladů 

vztahujících se k Aneţčině osobě povaţujeme za důleţité alespoň shrnout poznatky, které 

jsme studiem o jejím ţivotě získali, v jednotný celek. 

Aneţka se narodila jako poslední královská dcera přemyslovské krve do rodiny Václava II. 

15. 6. 1305. Zda byl český král nespokojen s pohlavím potomka, jak je naznačeno ve 

Zbraslavské kronice, či ne, je otázkou, kterou jsme jiţ rozebírali výše. Faktem ovšem je, ţe 

královský potomek ţenského pohlaví nemusel být nutně důvodem k smutku. Uváţíme-li 

totiţ výše zmíněnou skutečnost o zajištění pokračovatele rodu osobou Václava III., mohla 

další dcera znamenat určitou výhodu do budoucna, a to díky potenciálnímu uzavření 

manţelského svazku, z něhoţ by plynulo pro panovníka výhodné a v konkrétní situaci 

potřebné spojenectví s některým jiným vládcem, jak je ostatně pro danou dobu obvyklé. 

Aneţčino narození by tak pravděpodobně přineslo v budoucnu politickou výhodu 

panujícímu králi, kdyby se dějiny Českých zemí nevyvíjely jinak. Z tohoto důvodu se 

domníváme, ţe její narození nemuselo být nutně vnímáno špatně, nýbrţ naopak spíše 

pozitivně. 

Po narození Aneţka trávila nejspíše velké mnoţství času se svou matkou Alţbětou. Starost 

o malou princeznu vedle ní pravděpodobně převzala i kojná, později chůva. Vzhledem 

k rodinným vztahům a vazbám ovšem Aneţka neměla moţnost vyrůstat se svými 

sourozenci. Nedomníváme se, ţe by tuto věc ve svém věku povaţovala za újmu, zvlášť, 

byla-li jí věnována dostatečná péče. Její čas tak vyplňovaly hry, první kroky a slova, 

zkrátka věci zcela obvyklé pro dítě jejího věku. Určitou idyličnost a hlavně jistotu mohl 

v jejím ţivotě narušit útěk, který absolvovala spolu s matkou a sluţkou a který jsme 

zmiňovali výše. Ať se tak stalo ve dne, nebo v noci, pro Aneţku znamenal vytrţení 

z prostředí, jeţ do té doby znala. Je moţné, ţe právě tato událost se později promítla i do 

jejího vztahu k matce, jímţ jsme se rovněţ zabývali. Zkusíme-li se vţít do pocitů, jaké 

mohlo dvouleté dítě v dané situaci mít, nejspíše dospějeme k závěru, ţe příliš kladné 
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nebyly. V tomto směru pro ni mohla Alţběta znamenat jistou „zónu“ bezpečí a stability, 

jeţ pro Aneţku v daný okamţik byla jistě důleţitá. Není vyloučeno, ţe takové pocity 

(pokud existovaly) u malé Přemyslovny přetrvávaly i nadále. 

Stabilitu a skutečné zázemí Aneţce nejspíše poskytl aţ pobyt v Hradci Králové, kam 

s matkou přišly v roce 1308. Není známo, ţe by Aneţka na delší dobu toto město 

opouštěla, proto lze snad konstatovat, ţe právě v tomto východočeském městě proţila své 

dětství a rané dospívání, neboť zde pobývala minimálně osm let, jak jsme psali výše. 

Jelikoţ si zde Eliška Rejčka budovala svůj dvůr, je pravděpodobné, ţe se zde dostalo 

Aneţce potřebného vzdělání a výchovy, kterou později mohla zuţitkovat ve svém sňatku. 

Mohla se rovněţ zhlédnout ve své matce a poznat moţnosti seberealizace středověké ţeny, 

ale takovým tvrzením bychom se opět pouštěli do spekulací. Mimo tuto tezi lze ale 

předpokládat, ţe Aneţka v Hradci trávila svůj čas zejména ve společnosti vychovatelů, 

Rejččiny druţiny a tak nejspíše i své matky. Zdá se nám totiţ velmi zvláštní, ţe by se 

z pozice královské dcery mohla účastnit her měšťanských dětí, či dětí sluţebníků u dvora. 

Pravděpodobnější se nám jeví to, ţe se v jejím okolí pohybovali zejména dospělí, 

maximálně děti významných úředníků, pokud nějaké potomky podobného věku měli. 

Bylo-li tomu tak, je moţné, ţe se léta strávená vzájemným poznáváním opět mohla odrazit 

ve vztahu matky a dcery a můţe to být důvodem faktů, které jsme vyvodili z Alţbětiny 

závěti. 

Snad můţeme říct, ţe zásadním se v Aneţčině ţivotě stal rok 1316, kdy byla matkou 

provdána za javorského vévodu Jindřicha. Pomineme-li fakt, ţe se jednalo o sňatek bez 

královského souhlasu, jenţ snad Aneţce příliš na srdci neleţel, je otázkou, jak se 

k domluvenému sňatku stavěla ona sama. Z dnešního pohledu se nám asi zdá nemyslitelné, 

aby rodiče nejen mluvili svým dětem do vztahu, resp. manţelství, ale také rozhodovali, 

koho si vezmou za muţe, či za ţenu, tehdejší doba byla ovšem v tomto aspektu zcela 

odlišná. Láska nehrála roli, důleţitými faktory byl naopak majetek, moc, prestiţ, mnohdy i 

politické okolnosti. A podobně nejspíše na sňatek nahlíţela i Aneţka – tedy ne tak, ţe se 

bude vdávat z lásky, nýbrţ tak, ţe své primární rodině přinese nějaký zisk. Sňatku 

samozřejmě předcházely dohody, proto je moţné, ţe se Aneţka s budoucím ţenichem 

v jejich rámci seznámila. Pokud tomu tak bylo, pravděpodobně nevstupovala do zcela 
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neznámého prostoru, jako jiné Přemyslovny. Otázkou, která se zde v kontextu výše 

zmíněných událostí a pramene otevírá, je, jak se Aneţka stavěla ke svému příbuzenství 

s Jindřichem Javorským. V pramenech kromě pouti do Porýní nemáme nic, z čeho bychom 

se mohli snaţit odvodit, jak hluboká byla Aneţčina zboţnost a víra a zda tedy tato 

skutečnost pro ni představovala překáţku, či nikoliv. Taková věc se ovšem sama o sobě 

posuzuje značně těţko, jednak kvůli absenci zdrojů, které by teze vyvrátily, nebo naopak 

potvrdily, jednak kvůli dobové mentalitě. Vzhledem k tomu, ţe existovala moţnost získat 

dispenz a v případě Aneţky a Jindřicha se jednalo o politický sňatek, jak jsme psali výše, a 

tak na něj bylo i nahlíţeno, je rovněţ podstatné poloţit si otázku, zda je vůbec relevantní se 

takovou myšlenkou zabývat. Budeme se proto spokojit s konstatováním, ţe příbuzenství 

překáţkou nejspíš nebylo (a to i vzhledem k výše zmíněné skutečnosti, ţe uzavření 

takového manţelství nebylo neobvyklé) a sňatek proběhl, coţ pro Aneţku znamenalo 

opustit rodnou zemi a odejít s manţelem do Javorska. 

Ačkoliv se tedy jednalo o domluvený sňatek, zdá se, ţe manţelství Aneţky s Jindřichem 

bylo šťastné, nebo při nejmenším spokojené, byť zůstalo bezdětné, jak jsme psali výše. 

Pátrat po důvodech není vzhledem k absenci pramenných materiálů moţné. Svou roli 

mohly sehrát vzájemné sympatie, chování, úcta, moţná charisma, nebo výchova, jíţ se 

pravděpodobně dostalo Aneţce, ale i Jindřichovi. Vyslovit můţeme pouze tezi, ţe Aneţce 

ţivot po boku Jindřicha snad přinesl poměrně šťastné chvíle, coţ v této době nebylo zrovna 

obvyklé. Za doklad tohoto tvrzení lze povaţovat i společnou náhrobní desku manţelů, na 

níţ Jindřich drţí Aneţku za ruku.
354

 Mohla by nás napadnout otázka, zda a případně jak se 

Aneţka v manţelství projevovala, kdyţ nebyla její hlavní náplní dne starost o děti. Mohla 

být ona tou, kdo by eventuálně radil manţelovi v politických záleţitostech? Domníváme 

se, ţe nikoliv. Jednak tato doba příliš nepřála velké angaţovanosti ţen v politice (výjimkou 

můţe být Eliška Přemyslovna, která sice po nějakou dobu radila svému manţelovi, ale 

nakonec byla z politického ţivota svého muţe vyšachována), jednak se nám Jindřich zdá 

být poměrně suverénním panovníkem s vlastními názory, který si jistě dovedl sám spočítat, 

co je pro něj výhodné, a ačkoliv Aneţce kolovala v ţilách přemyslovská krev, 

pravděpodobně nepodědila rodovou ambicióznost a tvrdohlavost. Bylo-li by tomu totiţ 

                                                 
354

 Václav II., str. 269. 
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jinak, nejspíše by tuto okolnost zaznamenal některý z kronikářů dané doby, nebo by se její 

jméno alespoň objevilo v listině spojené s tehdejší moţností seberealizace urozené ţeny, 

totiţ např. se zaloţením kláštera, donací kostela apod. Zdá se tak, ţe Aneţka se mohla 

v manţelově nepřítomnosti starat o domácnost, na niţ měla dohlíţet, eventuálně se věnovat 

svým zájmům a zábavám, které snad poznala během ţivota na dvoře své matky Alţběty. 

Jediným doloţeným „vybočením“ z tohoto eventuálního ţivota je pouť, kterou s Rejčkou 

absolvovala v roce 1333 za účelem zisku svatých ostatků pro klášter Aula Sanctae Mariae 

v Brně. Je to zároveň poslední doloţená událost, při níţ strávila více času s Alţbětou. 

Došlo-li v jejich případě díky Aneţčinu sňatku k jistému odcizení mezi matkou a dcerou, 

moţná byla tato výprava do Porýní způsobem, jak obnovit v plné míře dříve navázaný 

vztah. Opět bychom se však s touto tezí pouštěli na tenký led, neboť pro ni nemáme ţádné 

důkazy. Nicméně o tom, ţe rodinné pouto nebylo zatraceno, svědčí změna Rejččiny závěti, 

o které jsme se zmiňovali výše. Zda tomuto kroku pomohla výprava do Porýní, či nikoliv, 

nelze s jistotou tvrdit. Jisté je pouze to, ţe Aneţka svou matku na onen svět následovala 

nejdéle o dva roky později, tedy na počátku ledna roku 1337.  
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3. Závěr 

Přestoţe osud Aneţce z dnešního pohledu nepřipravil zrovna idylický start do ţivota, 

domníváme se na základě prostudovaných pramenů, ţe navzdory tomu byl její ţivot snad 

do jisté míry poměrně šťastný, alespoň z pohledu tehdejšího člověka. Sice nepoznala otce a 

v podstatě ani své polorodé sourozence, vzhledem k tehdejším způsobům výchovy ovšem 

zůstává otázkou, zda by tomu bylo jinak, kdyby Václav II. neskonal krátce po jejím 

narození. Snad by se za takovýchto okolností její ţivot vyvíjel v mnohých aspektech jinak, 

moţná by nenašla (pravděpodobné) citové naplnění ve svém sňatku, neboť politické 

okolnosti by jí do ţivota zasáhly zcela jiným způsobem, moţná by nebylo vytvořeno 

takové citové pouto, jaké ji s matkou svazovalo. 

Cílem této bakalářské práce bylo pokusit se poskládat dohromady střípky osudu 

nejmladšího potomka Václava II. a na základě více nebo méně známých historických 

událostí dané doby se pokusit rekonstruovat, jak se dotkly, či nedotkly Aneţčiny osoby. 

Samotné objasnění řetězců dějů se mnohdy neobešlo bez obšírnějšího výkladu za účelem 

lepšího pochopení nejen důvodů, které dané osobnosti vedly k jejich rozhodnutím a 

krokům, ale také toho, proč změnily (resp. nezměnily) Aneţčin ţivot. Na základě studia 

pramenů ovšem vykrystalizovaly mimo výše zmíněných dopadů i další skutečnosti, a to 

zejména vztah matky a dcery, daný nejen tím, ţe Rejčka pověřila Aneţku výkonem závěti, 

ale snad také tím, ţe svou dceru staví v podstatě na roveň svým dvěma manţelům, kdyţ za 

ni chce nechat slouţit mši se stejným programem jako za ně. Zapomenout nesmíme ani na 

vztah mezi Aneţkou a jejím manţelem, naznačený výše, stejně jako na málo známý fakt o 

jejich příbuzenství.  

Na úplný závěr lze snad konstatovat, ţe poslední Přemyslovna se narodila do doby značně 

pohnuté, její dětství a dospívání bylo do jisté míry poznamenáno mocenským bojem mezi 

šlechtou a králem, resp. královnou Eliškou, přesto snad dokázala najít svůj kousek štěstí a 

její smrt přišla v době, kdy uţ v českém království díky jejímu synovci Karlu IV. začínalo 

pomalu docházet ke změně poměrů k lepšímu a vytváření jisté stability. To je ovšem uţ 

jiný příběh.  
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