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Abstrakt

Hlavním tématem bakalářské práce je zachycení základních problémů existence 

Království v Akkonu v letech 1187 – 1291.

První část práce stručně nastiňuje situaci v Palestině v době prvních křížových 

výprav, vzniku Jeruzalémského království, vzrůstu jeho významu a prestiže v politické situaci 

Blízkého východu. Kapitola končí osudnou bitvou u Hattínu. Druhá kapitola se věnuje reáliím 

království, jeho rozsahu, společnosti, obchodu nebo životu lidí v Palestině. Třetí kapitola, 

která je hlavní částí celé práce, je pak věnována snaze o obnovu království během 3. křížové 

výpravy, vnitřním sporům mez jednotlivými frakcemi, odporu šlechty vůči centralizované 

panovnické moci, snaze o udržení obsazených území, a problémům, které vedly k pádu 

království dobytím hlavního města Akkonu v roce 1291. V této kapitole se také snažím 

představit historické osobnosti, které měli na dějinný vývoj ve Svaté zemi vliv. 

Klíčová slova

křížové výpravy, království, šlechta, Akkon, Jeruzalém, Antiochie, Byzantská říše, 

muslimové, křesťané 



4

Abstract

The main topic of the thesis is basic problems of the Kingdom of Acre from 1187 to 

1291.

The first part briefly outlines the situation in Palestine during the First crusade, 

founding of Kingdom of Jerusalem, the increase of  its importance and prestige in the political 

situation of the Middle East. Chapter ends with a fatal battle of Hattin. The second chapter 

deals with the realities of the kingdom, its extent, society, business and life of the people in 

Palestine. The third chapter, which is the main part of the whole work, is dedicated to  

restoring the kingdom during the Third crusade, internal struggles between the political 

factions , the resistance of the nobility against the centralized royal power, pursue of keeping

the occupied territories and the problems that led to the downfall of the Kingdom by the 

conquest of the capital city of Acre in 1291. In this chapter I also want to present historical 

figures which have the historical influence on development of the Holy Land.

Keywords

Crusade, the kingdom, the nobility, Acre, Jerusalem, Antioch, Byzantine Empire, Muslims, 

Christians
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Úvod

Období křížových výprav v 11.–13. století bylo velmi dramatické ve všech 

myslitelných ohledech. Na dlouhá staletí dopředu formovalo vztahy mezi jednotlivými 

vírami, ať již mezi odnožemi křesťanství, nebo mezi křesťanstvím a islámem či judaismem. 

Úzce také souvisí se vzrůstem moci papežského stolce a mělo hluboký dopad na následující 

vývoj církve. Lidé jsou tímto obdobím fascinováni již po velmi dlouhou dobu. Ona 

kombinace mocenské dravosti a náboženských hodnot, které se v nich hluboce prolínají, 

stejně jako krutost s představou rytířského ideálu, z nich v průběhu staletí udělala jedno 

z nejpopulárnějších témat historiků po celém světě a zároveň tématem ve světle událostí 

posledních let opětovně aktuálním. 

Nutno ovšem přiznat, vzhledem k malému zapojení českých zemí do jejich průběhu, 

že česká historiografie za tou cizí značně zaostává. A právě předpokládaný přínos v popsání 

daného tématu v českém jazyce byl pro mě jedním z hlavních motivačních faktorů k jeho 

výběru. Z našich historiků se jimi zabývali hlouběji pouze manželé Hrochovi (Křižáci ve 

Svaté zemi a Křížové výpravy ve světle soudobých kronik), pohříchu se ale, stejně jako velká 

část zahraničních historiků (např. Alfred Duggan, Antony Bridge či Henry Treece), zabývali 

spíše první polovinou existence států v Zámoří. Ono jakoby záměrné přehlížení tohoto období 

úpadku je pro mnoho historiků typické. Opíral jsem se hlavně o práce anglicky a francouzsky 

píšících autorů, především o díla S. Runcimana (A history of the crusades, vol.I- III.), 

kolektivu okolo editora K. M. Settona (A History of the Crusades:Vol. I.-II. a IV.-V.) nebo

J.Prawera (Histoire de royaume Latin de Jérusalem: Tome I.-II). Studiem jednotlivých knih, 

které se mi podařilo získat, jsem přišel na skutečnost, že tato dnes již starší díla podle mého 

názoru svou kvalitou překonávají naprostou většinu současné provenience, která má většinou 

spíše populárně naučnou podobu. V současné době se většina autorů rozdělila na kritiky či 

obránce křížového hnutí. Co se týče úzce zaměřených monografií, ty v českém jazyce 

prakticky neexistují. Stejně jako v předchozím případě jsem byl nucen obrátit se zvláště 

k anglicky píšícím autorům např. k P. Donovanovi (Pelagius and the fifth crusade), P. 

Edburymu (The kingdom of Cyprus and the crusades 1191-1374) nebo J. Riley-Smithovi (The 

feudal nobility and the kingdom of Jerusalem). Velký počet pojednání o jednotlivých 

problémech se nachází ve sborníku organizovaném K. M. Settonem (A History of the 

Crusades:Vol. I.-II. a IV.-V.).
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Velkým nedostatkem je absence do češtiny přeložených pramenů pro období 13. 

století v Palestině. Do českého jazyka byly přeloženy jenom Paměti křižákovy od Jeana de 

Joinville. Zbytek pramenů je nutno vyhledat v cizojazyčné formě. Bohužel je u nás těžké 

sehnat i výtisk pramene v této podobě. Velkou nápomocí v tomto ohledu byl internetový fond 

Bibliothéque National de France, www.gallica.bnf.fr. Zde se dal nalézt především sborník 

důležitých dokumentů ke křížovým výpravám Recueil des historiens des Croisades. Velký 

počet pramenů bylo také možno nalézt v jejich anglofonních překladech od např. Augusta 

Kreye (The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants) či od E.A. Babcocka (A 

History of Deeds Done Beyond the Sea od Viléma z Tyru).

Jedním z cílů mé práce by tedy mělo být poskytnutí základní osy chronologicky 

seřazených událostí význačných pro Akkonské království v letech 1187–1291. Velký zřetel 

jsem se dále snažil klást na vztah mezi panovnickou mocí a šlechtou, reprezentovanou 

Nejvyšším sněmem, s rozsáhlými pravomocemi. Bezesporu důležitým aspektem byla 

zahraniční politika vůči muslimským sousedům a v neposlední řadě také válečné operace 

vedené královstvím v tomto období již spíše z obraných důvodů. Snažil jsem se poukázat na 

úpadek zájmu o účast na taženích do Svaté země v průběhu 13. století. Hlavní přínos práce 

spočívá v popsání daného tématu, které je, alespoň v českém prostředí, nedostatečné. 

Důležitým předpokladem bylo další využití práce a její rozšíření ať už na práci diplomovou či 

pro pozdější vědeckou práci. 

Svoji práci jsem rozdělil do tří kapitol. První z nich, sestávající z tří podkapitol, se 

zabývá vývojem křižáckých států v Palestině od doby 1. křížové výpravy do bitvy na Hattínu, 

tedy obdobím vzniku, největší slávy a nakonec i kruté porážky. Jejím hlavním cílem je 

poskytnout představu o situaci před začátkem popisovaného období. V druhé kapitole, 

rozdělené do čtyř podkapitol, jsem se zaměřil na územní rozsah, společnost království, vztah 

mezi královskou a feudální mocí, obchod či každodenní život v Palestině ve 13. století. 

V poslední, tedy 3. kapitole, o šesti podkapitolách, jsem se poté již plně věnoval 

popisovanému období vnitřních sporů, politické a mocenské nestability, a závislosti na cizí 

pomoci, které spěje ke svému nevyhnutelnému konci v roce 1291.

http://www.gallica.bnf.fr/
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1. Situace v Palestině do roku 1187 

1.1 První křížová výprava (1095–1100)1

Prvotní příčinou pro vznik křižáckého hnutí byla bezesporu situace na Východě. Po 

bitvě u Mantzikertu v roce 1071 se Byzantská říše ocitla v defenzivě v bojích se seldžuckými 

Turky. Císaři Alexiovi I.2 (1081–1118) se nedostávalo hlavně vojáků, neboť ve prospěch 

Turků přišla říše o Anatolii, ze které verbovala většinu mužů. V jeho hlavě se zrodila 

myšlenka požádat o pomoc západní křesťanství, a to konkrétně papeže. 

Papež Urban II. se rozhodl, že Alexiovi pomůže. Na koncilu v Clermontu pronesl 

dne 27. listopadu 1095 řeč,3 kterou uchvátil celé křesťanstvo. Žádal o pomoc pro východní 

                                                            
1  K 1. křížové výpravě podrobně viz: RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 1, The First 

Crusade and the  Foundation of the Kingdom of Jerusalem.. Londýn: Peregrine books, 1965; SETTON, Kenneth 

M. (hl. editor), BALDWIN, Marshall, W. (editor). A History of the Crusades:Volume I, The First hundred year.

Londýn: Oxford University Press, 1962, s. 220–343 nebo PRAWER, Joshua. Histoire de royaume Latin de 

Jérusalem: Tome I, Les Croisades et le Premier Royaume Latin. Paříž: Centre National de Recherche 

Scientifique, 1969, s. 175–239. Z pramenů např. CHARTRES, Fulk of. A History of the Expedition to Jerusalem. 

přel. RYAN, Frances. Nashville: University of Tennesee Press, 1969; Gesta francorum et aliorum 

Hierosolymytanorum [Recueil des Historiens des Croisades (dale jen RHC) Occidenteaux (dále jen Occ) III., s. 

121-163]; d'AGUILIERS, Raymond. Historia francorum qui ceperint Jerusalem [RHC, Occ III., s. 231-309]. 

Všichni tři zmínění, Fulko, Raymond i anonymní autor Gest byli přímými účastníky výpravy. Raymond patřil 

mezi osoby blízké Raymondovi z Toulouse, Fulko z Chartres byl kaplanem Balduina z Boulogne, autor Gest se 

zase řadil do družiny Bohemonda z Tarentu. Z nich poté vycházeli další autoři píšící o kruciátě např. Vilém 

z Tyru [TYRE, William of. A History of Deeds Done Beyond the Sea. přel. BABCOCK, E.A. a KREY, A.C. 

New York: Columbia University Press, 1943] či de NOGENT, Guibert. Historia quae dicitur Gesta Dei per 

Francos. [RHC.Occ. IV, s. 117-264].

2 K osobě císaře Alexia I. je nejlepším pramenem Alexiáda z pera jeho vlastní dcery Anny Komnény. 

[COMNENA, Anna. The Alexiad. Edit. a přel. SEWTER, E.R.A. Harmandsworth: Penguin, 1969.].

3 „...Bůh to chce. Bůh to chce...“ MONACHUS, Robertus v HROCHOVÁ, Věra. Křížové výpravy ve světle 

soudobých kronik. Praha: SPN, 1982, s. 27. Urbanova řeč se zachovala v nejméně pěti verzích. Kromě zde 

zmíněného Roberta Monacha [RHC, Occ III., s. 726-882] se jedná o Fulka z Chartres v Gesta Francorum 

Jerusalem Expugnantium [BONGARS. Gesta Dei per Francos. Přel. v THATCHER, Oliver J. a McNEAL, 

Edgar H., A Source Book for Medieval History. New York: Scribners, 1905, s. 513-517], verzi v Gesta 

francorum et aliorum Hierosolymytanorum [KREY, August. C. The First Crusade: The Accounts of 

Eyewitnesses and Participants. Princeton: 1921, s.28-30], Balderica arcibiskupa z Dol [KREY, August. C. The 

First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants. s. 32-36] a Guiberta de Nogent v Historia quae 

dicitur Gesta Dei per Francos. [RHC.Occ. IV, s. 117-264]. Guibert, opat z Nogent, byl osobně přítomen na 
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bratry před nevěřícími. Slíbil každému, kdo na sebe vezme znamení kříže, odměnu na 

nebesích a prominutí všech hříchů. Odezva byla obrovská, možná větší než papež sám 

zamýšlel. Téměř okamžitě se na tažení do Svaté země vydala výprava chudiny, vedená 

Petrem Poustevníkem.4 Celá jejich cesta byla provázena nepokoji a pogromy vůči 

židovskému obyvatelstvu. Výprava dosáhla Konstantinopole a po jejím převezení na druhou 

stranu Bosporu se stala téměř beze zbytku obětí zkušených seldžuckých vojáků. 

V té době se již ovšem připravovalo tažení mužů, které chtěl papež Urban II. svou 

výzvou oslovit, a to západoevropských velmožů. Ačkoliv se výpravy neúčastnil žádný 

korunovaný panovník, mnoho významných šlechticů přijalo kříž. Dolnolotrinský vévoda 

Godefroi z Bouillonu táhl společně se svými bratry Eustachem a Balduinem a mnoha velmoži 

z oblasti severního Porýní. V jižní Francii se na výpravu připravoval Raymond ze Saint-

Gilles, hrabě z Toulouse. Společně s ním táhl papežský legát, biskup Adhémar z Le Puy, a 

velké množství jihofrancouzských rytířů. Z Itálie vyrazil Bohemond, vévoda z Tarentu, se 

svými Normany a synovcem Tankredem. Mezi další významné účastníky patřili Štěpán 

z Blois, Robert, vévoda Normanský, bratr francouzského krále Hugo z Vermandois, nebo 

flanderský hrabě Robert.5 Pro mnohé z nich nebyla ani tak motivem zbožnost, jako touha po 

panstvích ve Svaté zemi. Po rozdílných trasách6 se tito vojevůdci dostali do Konstantinopole, 

kde většina z nich složila přísahu věrnosti Alexiovi (málokdo z nich ji ovšem v budoucnu 

dodržel) a byli přepraveni přes Bospor, kde se k nim připojila byzantská armáda. 

Prvním cílem křižáků byla Nikája. K jejím hradbám vojsko dorazilo v květnu 1097 a 

po porážce armády ikonského sultána Kiliče Arslana, vyslané na její osvobození, se jí v 

červnu podařilo obsadit byzantským vojákům, kteří křižáky odmítli vpustit do města. Zde 

začala dlouhá řada nedorozumění, která postupně přiživovala již existující rozpory, a která 

pomohla rozdělit východní a západní křesťany vzájemnou antipatií a nedůvěrou. Křižáci 

                                                                                                                                                                                             
koncilu v Clermontu. Robertus Monachus pravděpodobně také, nicméně on i další autoři vycházeli z Gesta 

francorum et aliorum Hierosolymytanorum, jejichž anonymním autorem byl někdo z blízkého okolí vévody 

Bohemonda z Tarentu. 

4 Popis tažení Petra poustevníka např. v BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. Praha: Academia, 2000, s. 29 –34.

5 Pro podrobný výčet účastníků 1. Křížové výpravy viz. RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: 

Volume 1, The First Crusade and the  Foundation of the Kingdom of Jerusalem. s. 14 –170.

6 Pro trasy křižáckého pochodu viz: PRAWER, Joshua. Histoire de royaume Latin de Jérusalem: Tome I, Les 

Croisades et le Premier Royaume Latin. s. 192 – 200 nebo RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: 

Volume 1, The First Crusade and the  Foundation of the Kingdom of Jerusalem.. s. 142-171.

. 
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pochodovali dále do Anatolie a 30. června 1097 se u Dorylaea vítězně střetli s Kiličem 

Arslanem. Po obsazení Ikonia, hlavního sultánova města, se vojsko vydalo na pochod 

k Antiochii, centru Sýrie, ke kterému dorazilo po strastiplné cestě v říjnu 1097. Město se 

křižákům podařilo dobýt po dlouhém obléhání v červnu 1098. Mezitím založil Godefroiův 

bratr Balduin první křižácký stát, hrabství v Edesse. Po porážce armády z Mosulu, která 

přitáhla k Antiochii, se již značně ztenčené (výpravu opustil např. Štěpán z Blois nebo Hugo 

z Vermandois, Bohemond zůstal v Antiochii, která mu byla přiřknuta) vojsko vydalo v lednu 

1099 k pochodu na Jeruzalém. Ke svatému městu dorazilo 7. června 1099 a okamžitě začalo 

s obléháním. 14. července se Godefroiovým bojovníkům podařilo obsadit část hradeb a osud 

města byl zpečetěn.7 Následoval hrůzný masakr obyvatel města.8

První křížová výprava tedy dosáhla svého cíle. Zbývalo rozhodnout, kdo se stane 

králem. Po delším rokování se jím stal Godefroi z Bouillonu, který ovšem odmítl královský 

titul a přál si být nazýván Advocatus Sancti Sepulchri. Poražený kandidát Raymond se vydal 

na sever k Tripolisu s úmyslem vytvořit zde vlastní panství. Ovšem až poté, co pomohl 

Godefroiovi odrazit útok egyptské armády,9 která se vydala na pomoc městu. Godefroi 

z Bouillonu neočekávaně zemřel 18. července roku 1100. Jeho nástupcem se stal jeho mladší 

bratr Balduin z Boulogne.  

                                                            
7 Pro popis dobytí Jeruzálema viz: RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 1, The First 

Crusade and the  Foundation of the Kingdom of Jerusalem. s. 279–288 nebo  PRAWER, Joshua. Histoire de 

royaume Latin de Jérusalem: Tome I, Les Croisades et le Premier Royaume Latin. s. 223–338.

8 „Obyvatelé byli vydáni meči a Frankové zůstali ve městě celý týden, aby povraždili obyvatele.“ Izz ad-Dín v 

HROCHOVÁ, Věra. Křížové výpravy ve světle soudobých kronik. s. 27.

9 Rok před příchodem křižáků bylo město obsazeno Fátimovci. viz:  HOLT, P. M. The Ages of the Crusades: the 

Near East from the eleventh century to 1517. Londýn & New York, 1986.
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1.2 Jeruzalémské království (1100–1187)10

Balduin neměl takové zábrany jako jeho bratr a přijal titul krále jako Balduin I. 

(1100–1118). Byl to on, kdo z několika roztroušených držav vytvořil jednotné království.11

Připojil k němu postupně města Arsuf, Caesarea, Sidon, Bejrút a hlavně nejvýznamnější 

přístav Palestiny, Akkon. Postavil hrady na klíčových místech a v několika bitvách uhájil 

existenci mladého království. Raymondovi z Toulouse se na severu podařilo založit vlastní 

hrabství s centrem v Tripolisu. 

Jelikož Balduin I. neměl potomky, jeho nástupcem se stal bratranec Balduin z Le 

Bourg, dosavadní hrabě z Edessy, jako Balduin II. (1118–1131). Balduin II. pokračoval v díle 

svého předchůdce. Za jeho vlády byl obsazen Tyros, dvakrát zachránil knížectví Antiochijské 

před zničením a zformovaly se rytířské řády Templářů a Johanitů, které se významně podílely 

na obraně království. Balduin dal zemi první soubor zákonů na sněmu v Náblusu. 

Balduinovým nástupcem se stal manžel jeho nejstarší dcery Melisendy, Fulko V. z Anjou, 

jako král Fulko I. (1131–1143). Jeho panování bylo poznamenáno konflikty s manželkou 

Melisendou, podporovanou částí šlechty. Vnitřní problémy se mu podařilo zvládnout, stejně 

jako zajištění hranic pomocí systému pevností (Blanchegarde, Kerak, Ibelin). 

Mezi dosud nejednotnými muslimy začala vzrůstat hvězda prvního velkého 

protivníka křižáků, atabega Zengího z Mosulu. Ten po Fulkově smrti obsadil hrabství Edessa, 

reakcí na to bylo vyhlášení 2. křížové výpravy za účasti francouzského krále Ludvíka VII. a 

císaře Konráda III.  Zengí mezitím zemřel, ale křižáci našli silného protivníka v jeho synovi, 

Nur ad-Dínovi. Když značně oslabená křížová výprava dorazila v roce 1148 do Palestiny, 

jediným jejím činem byl neúspěšný pokus o dobytí Damašku, nedávného spojence 

                                                            
10 Pro roky 1100 – 1187 viz: RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 2, The Kingdom of 

Jerusalem and the Frankish East. Londýn: Peregrine books, 1965; PRAWER, Joshua. Histoire de royaume Latin 

de Jérusalem: Tome I, Les Croisades et le Premier Royaume Latin; z pramenů potom FULK of CHARTRES, A 

History of the Expedition to Jerusalem pro roky 1100-1127 nebo TYRE, William of. A History of Deeds Done 

Beyond the Sea pro roky pozdější (1150-1187).

11 MADDEN, Thomas. A Concise History of the Crusades. Totowa: Rowman & Littlefield, 1999, s. 43.
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Jeruzalémského království, který tak v podstatě vehnala do náruče Nur ad-Dínovi. Výprava 

tedy skončila v roce 1149 naprostým fiaskem.12

To byl již králem šest let Fulkův nejstarší syn Balduin III. (1143–1163). Stejně jako 

jeho předchůdci byl velmi schopným panovníkem. V roce 1152 porazil po dlouhém vnitřním 

konfliktu vlastní matku, která se nechtěla vzdát regentské vlády. Poté dosáhl velkého 

vítězství, když se mu ke království podařilo připojit přístav Askalon v roce 1156. Období jeho 

vlády bylo též dobou sblížení s Byzantskou říší, sám se oženil s byzantskou princeznou 

Theodorou. Jeho překvapivá a předčasná smrt v roce 1163 byla neštěstím pro celé království. 

Nastoupil po něm jeho mladší bratr Amalric I. (1163–1174). Stejně jako bratr 

pokračoval v probyzantské politice. Po rozvodu s první ženou Agnes z Courtenay se oženil s 

byzantskou princeznou Marií Komnénou. Slabá vláda posledních Fátimovců v Egyptě vedla 

ke snahám o jeho obsazení. Amalric táhl do Egypta celkem třikrát (1163, 1167, 1169) ve 

snaze zabránit Nur ad-Dínovi, aby ho připojil k Syrským panstvím. Tato snaha nebyla 

úspěšná, neboť v Egyptě byl nakonec sultánem prohlášen Nur ad-Dínův vazal Saladin. Než 

mezi oběma muslimskými panovníky mohlo dojít k boji, Nur ad-Dín zemřel. A právě Saladin 

převzal jeho sen o sjednoceném muslimském světě. 

Po Amalricovi I. nastoupil jeho jediný syn Balduin IV. (1174–1185). První dva roky 

za něj jako regenti vládli Miles z Plancy a poté Raymond z Tripolisu. Již od brzkého věku byl 

tento panovník postižen leprou, což mu znemožňovalo počít potomka. Přesto dělal vše proto, 

aby zabránil Saladinovi ve zničení svého království. V roce 1177 ho porazil v bitvě u 

Montgisardu, o dva roky později v bitvě u Jákobova brodu byl poražen. Jak Saladin postupně 

obkličoval jeho državy (připojení Damašku a Aleppa k Egyptu), stále více si uvědomoval 

nezbytnost udržení míru. V roce 1180 uzavřel se Saladinem příměří. V království se 

formovaly dvě frakce. První toužila po udržení míru a byla reprezentována Raymondem 

z Tripolisu a Ibeliny, druhá chtěla naopak svést se Saladinem rozhodující bitvu (pán 

Zajordánska Reynald z Chatillonu, druhý manžel královy sestry Sibylly Guy z Lusignanu). V 

roce 1183, po rozepři s Guyem a sestrou Sibyllou, jmenoval Balduin IV. svým spoluvládcem 

a dědicem Sibyllina šestiletého syna z prvního manželství, Balduina z Montferratu. Regentem 

měl být Raymond z Tripolisu. Po králově smrti na jaře 1185 skutečně nastoupil na trůn jeho 

                                                            
12 K tématu 2. křížové výpravy viz: DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. Praha: Orbis, 1973, str. 92 – 103 nebo 

RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 2, The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East,

s. 247/288; z pramenů nejdůležitější DEUIL, Odo of. La Croisade de Louis VII, roi de France, I, ed. WAQUET, 

Henri, Documents relatifs à l;histoire des croisades, Vol 3. Paříž: Paul Guethner, 1949.
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synovec jako Balduin V. (1185–1186). Nezletilý král ovšem po roce panování zemřel a 

králem se stal Guy z Lusignanu (1186–1190/1192)13. Guy se téměř okamžitě nechal 

přesvědčit o nutnosti zastavit Saladinův postup silou. V červenci 1187 královské vojsko 

vyrazilo proti Saladinovi, který obléhal Tiberiadu. 

1.3 Bitva na Hattínu (1187)14

Vojsko se utábořilo v Seforii nedaleko Tiberiady v zajištěné pozici. Na válečné 

poradě konané 2. července večer bylo, oproti radám Raymonda z Tripolisu, rozhodnuto o 

dalším pochodu proti Saladinovu vojsku. Celý následující den armáda pochodovala, 

obtěžována muslimskou lehkou jízdou. Příchod noci donutil křižáky utábořit se u Hattínu na 

velice nevýhodném postavení bez zásob vody. Když se ráno křesťané probudili, byli již 

obklíčeni Saladinem. Muslimové zapálili suché křoviny v okolí a dým se valil křižákům do 

očí. Do toho neustále lučištníci pálili salvu za salvou. Křesťanští rytíři bojovali jako vždy 

statečně, ale přesila byla příliš velká. Před Raymondem z Tripolisu, který vedl pokus o 

průlom, se muslimské řady rozevřely a jeho muži se tak stali, společně s muži Baliana 

z Ibelinu, kteří prorazili o něco později, jedinými, kterým se podařilo z bitvy uniknout. 

V průběhu dne byla celá křesťanská armáda zničena.15 Saladinovi padla do rukou mohutná 

kořist, včetně Svatého kříže, a mnoho významných zajatců: král Guy, jeho bratr konstábl 

Amalric, velmistr Templářů Gerard z Ridefortu, Reynald z Chatillonu a mnozí další. 

K zajatcům se Saladin choval se svou obvyklou velkorysostí. Ušetřil životy všech, kromě 

                                                            
13 Pro rodokmen Jeruzalémských králů viz: SMAIL, R. C. The Crusaders in Syria and the Holy Land. 

Southampton: Thames and Hudson, 1973, s. 30 nebo RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 

2, The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East. rodokmen v příloze.

14 „Tato bitva byla klíčem, který otevřel zemi islámu. Ona umožnila také dobytí Jeruzaléma.“ IBN WÁSIL v 

HROCHOVÁ, Věra. Křížové výpravy ve světle soudobých kronik. s. 136.

15 Pro popis bitvy viz: HROCHOVÁ, Věra. Křížové výpravy ve světle soudobých kronik. Praha: SPN, 1982, s. 

153–154 nebo SETTON, Kenneth M. (hl. editor), BALDWIN, Marshall W. (editor). A History of the 

Crusades:Volume I, The First hundred years. s. 612–613 či RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: 

Volume 2, The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East. s. 456–460; z pramenů nejvěrohodnější přímý 

účastník bitvy Ernoul, páže Baliana z Ibelinu [ERNOUL, Estoire de Eracles v EDBURY, Peter W. The 

Conquest of Jerusalem and the Third Crusade: Sources in Translation. Ashgate: 1996].
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Reynalda z Chatillonu, kterého za jeho zločiny na místě popravil. Nechal popravit také 

všechny zajaté Templáře a Johanity, s výjimkou velmistra. 

Saladin poté zahájil obsazování měst a pevností království. Ta se mu většinou 

vzdávala bez boje. Tiberiada, Akkon, Jaffa, Nábulus, Bejrút, Sidón a mnohá další mu otevřela 

brány. Pouze Jeruzalém bránili muži pod vedením Baliana z Ibelinu. Ten po urputném boji 

souhlasil s vykoupením obránců a odevzdáním města Saladinovi. Sultán 2. října 1187 vstoupil 

do Svatého města jako vítěz. Ze všech držav křižákům zůstaly jen pevnosti Beaufort, Chastel 

Blanc,  Marqab, Tortosa a Krak des Chevaliers, a města Antiochie, Tripolis a hlavně Tyros. 
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2. Království v Akkonu

2.1 Územní rozloha království 1187-1291

Saladinovy výboje bezprostředně následující po bitvě u Hattínu nechaly 

v křesťanských rukou pouze Tyros. V důsledku událostí 3. křížové výpravy a mírové smlouvy 

z Ramlehu16 křesťanům připadl úzký pruh pobřeží mezi Tyrem a Jaffou, okolo 90 mil po 

pobřeží a nesahající hlouběji do vnitrozemí. Jednalo se o města Tyros, Akkon, Haifa, 

Caesarea, Arsuf a Jaffa. Hrabství Tripolské sestávalo z měst Tripolis a Tortosa a významných 

hradů Krak des Chevaliers a Marqab. Knižectví Antiochijské pak z vlastní Antiochie, přístavu 

Latakie a přilehlého území. Nejvýznamnějším ziskem křesťanů byl bezesporu ostrov Kypr, 

obsazený Richardem Lví Srdce. Mezi oběma královstvími, obnoveným Jeruzalémským a 

novým na Kypru, existovaly po celou dobu jejich společné existence úzké vazby. Mnoho 

významných baronů mělo panství jak na pevnině, tak na Kypru. Království také byla více než 

v jednom období (1197–1205 a 1268–1291) spojena personální unií, nicméně šlechta obou 

zemí byla velice úzkostlivá ohledně svých práv a angažovanost kyperských baronů 

v Palestině se snižovala společně s postupem muslimské expanze. 

Změny nastaly v roce 1197, kdy se součástí království stala města Sidon a Bejrút, 

zatímco hrabství Tripolis získalo Jebail. Oproti tomu byla ztracena Jaffa. Toto územní 

uspořádání bylo potvrzeno mírovou smlouvou mezi křesťany a Ajjúbovci z 1. července 1198. 

V roce 1204 ukázal svoji dobrou vůli al-Adil, když křižákům v rámci prodloužení 

mírové smlouvy potvrdil držení Bejrútu a Sidonu, a zároveň jim navrátil Jaffu a Ramleh.17

Významné územní změny přinesla křížová výprava Fridricha II. Mírová smlouva 

mezi ním a sultánem al-Kámilem přinesla království rozsáhlé zisky.18 Předně se Fridrichovi 

podařilo připojit ke království vysněný cíl křižáků, Jeruzalém. Ten byl, společně s Betlémem 

a Lyddou spojen s pobřežím úzkým koridorem území. Mezi další zisky patřilo území okolo 

Sidonu a západní Galilea, včetně významných hradů Montfort a Toron. Nicméně i přes tak 

                                                            
16 K událostem 3. křížové výpravy Viz: kapitola 3.2.
17 Ohledně mírové smlouvy z roku 1198 a jejího prodložení:  RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: 
Volume 3, The Kingdom of Acre and the Later Crusades. Londýn: Peregrine books, 1965, s. 98 a103.
18 Fridrichova výprava je popsána např. v van CLEVE, Thomas C. The crusade of Frederick II. v SETTON, 
Kenneth M. (hl. editor), HAZARD, Harry W.(editor), WOLFF, Robert Lee (editor). A History of the 
Crusades:Volume II, The Later Crusades 1189 – 1311. Londýn: Oxford University Press ,1962, s. 429-462.
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výrazné rozšíření se na mírovou smlouvu snesla vlna kritiky, hlavním důvodem byla 

vzhledem k nehajitelnosti nové hranice podmínka míru s muslimskými sousedy. 

Další zisky přišly v souvislosti s výpravami Tibalda z Champagne a Richarda 

z Cornwallu v letech 1239-1241. Ke království byl opětovně připojen Askalon a pevnosti 

Beaufort, Belvoir a Safed. Jak se ukázalo, byly to poslední územní zisky království.19

V souvislosti s válečnými operacemi roku 1244 a porážkou v bitvě na La Forbie je 

definitivně ztracen Jeruzalém s Betlémem a Lyddou. V roce 1247 obsazuje egyptský sultán 

Ajjúb Askalon. 

Největším nepřítelem křižáků se pak stal mamelucký sultán Egypta Bajbars (1260-

1277). Proti království podnikl několik úspěšných výprav a zmenšil ho na zlomek původní 

rozlohy. V roce 1260 obsadil Sidon, roku 1263 nechal rozbořit Nazaret. V roce 1265 získal 

Caesareu, Arsuf a Haifu. Následujícího roku křižákům odňal Jebail, a také hrady Toron a 

Safed. Velkým tažením v roce 1268 obsadil Jaffu a Antiochii, stejně jako pevnost Beaufort. 

Poté se v roce 1271 zaměřil na pevnosti ve vnitrozemí a dobyl hrady Montfort i Krak des 

Chevaliers. V jeho úsilí pokračoval i jeho nástupce Qalawun (1279–1290), který 

k muslimskému území připojil postupně Marqab (1285), Latakii (1287) a konečně Tripolis 

(1289).20

Ránu z milosti pak křižáckému panství v Palestině zasadil Qalawunův syn al-Ašraf 

Khalil v roce 1291, kdy obsadil zbylé křesťanské državy, Akkon, Tyros, Bejrút, Athlit a 

Tortosu.21  

                                                            
19 PAINTER, Sydney. The crusade of Theobald of Champagne and Richard of Cornwall. v SETTON, Kenneth 
M. (hl. editor), HAZARD, Harry W.(editor), WOLFF, Robert Lee (editor). A History of the Crusades:Volume II, 
The Later Crusades 1189 – 1311. s. 463-486. 
20 Pro podrobnější popis muslimské expanze viz: kapitoly 3.5 a 3.6.
21 Pro popis pádu Akkonu viz: kapitola 3.6.
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2.2 Společnost, královská moc, šlechta a církev

Společnost Jeruzalémského království rozhodně nebyla jednotná po stránce 

náboženské ani etnické. Zjednodušeně by se dala rozdělit na dvě hlavní skupiny. První, 

vládnoucí třídu, tvořili nově příchozí dobyvatelé z Evropy, uznávající katolický ritus. Druhou 

pak „porobení“22 příslušníci ostatních etnik a náboženství. 

Původní obyvatelstvo23 by se dalo rozdělit do tří hlavních skupin podle praktikované 

víry, a to na muslimy, židy a příslušníky východních odnoží křesťanství. Moderní historikové, 

jmenovitě B. Z. Kedar, udávají počty nelatinského obyvatelstva ve vrcholném období 

království před bitvou u Hattínu mezi 300-360 tisíci, z čehož přibližně 100 tisíc sídlilo ve 

městech a zbytek na venkově.24 V obnoveném království po roce 1192 jejich počty, vzhledem 

ke ztrátě vnitrozemského území (v okolí měst bylo vesnické osídlení mnohem řidší), zdaleka 

nedosahovaly takové výše. Nejpočetnější skupinou byli muslimové. Velká část z nich se 

hlásila k šíitům (pobřeží), ale nacházel se zde i velký počet sunnitů (ve vnitrozemí). Lepší 

postavení než tyto skupiny měly dvě muslimské sekty, drúzové a asasíni. O drúzech toho 

mnoho nevíme, nicméně jejich přátelský postoj ke křesťanům jim zajistil nesporné výsady, 

stejně jako asasínům, kteří byli po dlouhou dobu spojenci křižáků. Dalším náboženským 

etnikem byli židé. Přes pogromy provázející tažení lidových houfů během 1. křížové výpravy, 

bylo postavení židů v Jeruzalémském království, a to zvláště po IV. lateránském koncilu, 

příznivější než ve většině Evropy a mnoho židů se dokonce v tomto období navrátilo do své 

starověké domoviny. Významnou skupinu bezesporu tvořili původní křesťané. Byli to 

příslušníci odnoží východního křesťanství, jako jakobité, nestoriáni či pravoslavní. Ačkoli 

měly křížové výpravy za původní cíl jejich osvobození od nevěřících, brzo se ukázalo, že 

vláda jejich bratrů v Kristu je často mnohem tvrdší než muslimská nadvláda. Přišli o mnoho 

svých svatostánků, které obsadili kněží západního ritu a jejich pozice se spíše než k lepšímu 

změnila k horšímu (výjimkou byly severní křesťanské státy, Edessa a Antiochie, kde noví 

vládci využívali služeb místní, z velké části arménské, šlechty). Speciální postavení měli 

pouze Maronité, kteří se v roce 1182 stali součástí katolické církve a uznali papeže za 

                                                            
22

HROCH, Miroslav, HROCHOVÁ, Věra. Křižáci ve Svaté zemi. Praha: Mladá fronta, 1996, s. 187.
23 Pro náboženskou situaci v Palestině viz: RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 1, The 
First Crusade and the   Foundation of the Kingdom of Jerusalem. s. 3-37. Pro obyvatelstvo jiného než latinského 
vyznání viz: PRAWER, Joshua. Social Classes in the Crusader States: the“Minorities“. in SETTON, Kenneth 
M.(hl.editor). HAZARD, Harry W. a ZACOUR, Norman P. (editoři). A history of the crusades. Vol. V., The 
impact of the crusades on the Near East. London: University of Wisconsin Press, 1985, s
24 KEDAR, Benjamin Z. Franks in Levant. Aldershot: 1991, s. 153-154. 
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nejvyšší náboženskou autoritu. Mnozí příslušníci těchto nelatinských etnik sloužili 

v křesťanském vojsku jako turkopolové, tedy lehká jízda. 

Menšinu v království tvořila nově vzniklá vládnoucí třída, často nazývaná 

„Franky“.25 Historik B. Z. Kedar26 odhaduje její počet v 80. letech 12. století na přibližně 120 

tisíc obyvatel, z nichž většina sídlila v přímořských městech (hlavně v Akkonu a v Tyru) a 

v Jeruzalémě, ve kterém měli muslimové zakázaný pobyt.27 Na venkově bylo latinské osídlení 

mnohem sporadičtější. Tento nově vzniklý „národ“ byl tvořen příslušníky mnoha evropských 

etnik. Různorodější situace byla pochopitelně mezi neurozenými „Franky“, kteří sice tvořili 

většinu přistěhovalého obyvatelstva (a jako takoví byli nadřazeni muslimům, židům a 

původním křesťanům), ale byli podřízeni svým feudálům, a skrze ně nebo bezprostředně (v 

případě některých měst) pak králi. Etnická skladba šlechty byla mnohem méně rozmanitá. 

Většina byla původem z oblasti dnešní Francie nebo Itálie. Jednalo se jak o potomky první 

generace křižáků, tak o nově příchozí z Evropy. Zejména v prvních desetiletích existence 

království zde ovšem existovala značná sociální mobilita umožňující dokonce i povýšení do 

šlechtického stavu. S koncem územního rozmachu se počet těchto případů snižuje. Království, 

existující de facto v permanentním válečném stavu, pochopitelně nemohlo přežít bez stálého 

přísunu osadníků z Evropy. 

V čele státu, a tím pádem vládnoucí vrstvy, stál dědičný panovník, nicméně šlechta si 

vymohla právo ho volit (tzn. potvrdit ve funkci). Jeruzalémský král byl zpočátku prakticky 

neomezeným vládcem. Uděloval léna, stál v čele správy i soudní pravomoci. Dále byl 

vrchním velitelem vojska. Mohl jmenovat šlechtice do významných dvorských úřadů.28 Jeho 

moc se opírala o královskou doménu, tvořenou hlavně třemi velkoměsty, Akkonem, 

Jeruzalémem a Tyrem. Další zisky plynuly do královské pokladny „z výnosu řemesel a 

zemědělství, měl nejvyšší mincovní právo, pronajímal některé výrobní monopoly (na mýdlo, 

                                                            
25 Pro latinské obyvatelstvo Palestiny viz: PRAWER, Joshua. Social classes in the Latin Kingdom: the Franks. in 
SETTON, Kenneth M.(hl.editor). HAZARD, Harry W. a ZACOUR, Norman P. (editoři). A history of the 
crusades. Vol. V., The impact of the crusades on the Near East. s. 117-192 nebo BALARD, Michel. Le latines en 
orient. Paris: 2006, s. 87-95.
26 KEDAR, Benjamin Z. Franks in Levant. s. 155-156.
27 RILEY-SMITH, Jonathan. The feudal nobility and the kingdom of Jerusalem, 1174-1277. London: Archon 
Books, 1973, s. 62-63. 
28 Jednalo se především o konstábla (králův zástupce ve vedení vojska), vrchního štolbu (v originále maréchal, 
konstáblův zástupce), senešala (v králově nepřítomnosti vedl jednání nejvyššího sněmu, staral se o pokladnu), 
komořího či kancléře. Dalším významným úřadem byl správce (v originále bailli), který řídil zemi v králově 
nepřítomnosti či v souladu s regentem. Více viz: RICHARD, Jean. The Crusades, C. 1071-C. 1291. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999, s. 76-77 nebo RILEY-SMITH, Jonathan. The feudal nobility and the 
kingdom of Jerusalem, 1174-1277.
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barvy, cukr) a především těžil z cel a přístavních dávek“.29 Sídlem panovníků byl Jeruzalém, 

nicméně jeho nehostinné vnitrozemské klima dělalo mnohem příjemnějším palácový komplex 

v Akkonu, kde většinou pobývali. Po obnovení království v roce 1192 sídlili králové, 

z důvodu ztráty Jeruzaléma, prakticky pouze zde. Od poloviny 12. století král postupně ztrácí 

pravomoci ve prospěch mocných baronů království, což vrcholí ve 13. století, kdy šlechta 

vytvoří jakousi formu „feudální republiky“.30

V období království v Akkonu se do popředí dostává šlechta. Šlechta 

Jeruzalémského království se dělila na barony a rytíře, kteří společně s církevními feudály 

zasedali v Nejvyšším sněmu.31 Původně úzká královská rada se za krále Amalricha I. 

rozrostla na všeobecný sněm.32 Mezi jeho pravomoci postupně patřila soudní pravomoc ve 

sporech týkajících se šlechticů či ohledně závažných trestných činů (vražda, znásilnění či 

velezrada), ražba mincí, výběr daní a jejich schvalování či svolávání vojska. Šlechta byla 

velmi pyšná na svá privilegia, která byla zapsána, společně s dalšími zákony, v právní sbírce 

známé jako Assises of Jerusalem.33 Zajímavou zvláštností oproti Evropě byla i existence tzv. 

„městských lén“.34

Se šlechtou v Nejvyšším sněmu zasedali i významní preláti. Hlavou církve království 

byl jeruzalémský patriarcha, v podstatě druhý muž hned po králi. Jemu podřízeni byli čtyři 

arcibiskupové (Caesarea, Tyros, Nazareth a Petra), kteří pod sebou měli na dvě desítky 

biskupů (nejvýznamnějším bylo bezesporu biskupství v Akkonu). Na území království bylo, 

ať už z donací královských nebo šlechtických, založeno mnoho klášterů. Mezi nejznámější 

patří Olivetská hora, hora Sion nebo ženský klášter v Betánii.35 Církev patřila mezi největší 

vlastníky půdy a to zvláště po vzniku rytířských řádů. Templáři, Johanité a ke konci 12. století 

také Němečtí rytíři se významně podíleli na ochraně království (ve 13. století byli jejich 

členové v podstatě jedinými stálými nově příchozími bojovníky do Palestiny) a drželi jak 
                                                            
29 HROCH, Miroslav, HROCHOVÁ, Věra. Křižáci ve Svaté zemi. s. 181-182.
30 HROCH, Miroslav, HROCHOVÁ, Věra. Křižáci ve Svaté zemi. s. 180.
31 V originále Haute Cour nebo Curia Regis, pro více informací viz: BALARD, Michel. Le latines en orient. s. 
121-127 nebo SMAIL, R. C. The Crusaders in Syria and the Holy Land. s. 39-66; z pramenů nejdůležitější RHC 
LOIS I.
32 Rytíři se účastnili jednání Nejvyššího sněmu v důsledku zákona Assise sur la ligece [RHC Lois I], který je 
uváděl do přimé  lenní vazby na panovníka. 
33 Jedná se o nejlépe dochovaný soubor středověkých zákonů a výnosů sněmů. Mezi autory najdeme významné 
šlechtice jako Jana z Ibelinu, jeho syna Jakuba, Filipa z Novary, Geoffreyho le Tort. Jedná se o výnosy 
Nejvyššího sněmu [RHC Lois I] a Soudu měšťanů [RHC Lois II] a dodatky [RHC Lois appendix]. 
34 Jednalo se o rytíře usedlé ve městech a pobírající podíl z určitého obchodu,  místo toho, aby dostali udělené 
území v léno.
35 Více k církevní organizaci království viz: RICHARD, Jean. The Political and Ecclesiastical Organization of 
the Crusader States. in SETTON, Kenneth M.(hl.editor). HAZARD, Harry W. a ZACOUR, Norman P. (editoři). 
A history of the crusades. Vol. V., The impact of the crusades on the Near East. s. 193-250. 
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velké množství významných hradů (např. Safed, Krak des Chevaliers, Montfort, Beaufort, 

Marqab a další), tak i rozsáhlé pozemky. Velmistři řádů se pak zařadili mezi nejvýznamnější 

muže v království. 

Jak již bylo řečeno, největší skupinou mezi dobyvateli byli neurození křižáci. 

Existovalo pro ně právní označení měšťana. Byli sice poddanými, ale měli například své 

vlastní „městské soudy“,36 které řešili nižší prohřešky (napadení, krádež), stejně jako 

prohřešky nelatinského obyvatelstva. Zvláštní skupinou nešlechticů byli příslušníci městských 

komun italských námořních republik (Janov, Pisa, Benátky, Amalfi nebo z neitalských 

Marseille), kteří měli být ve většině případů souzeni na základě svých rozsáhlých výsad 

v rámci vlastních komunit. Tito kupci a námořníci tvořili v největších městech království 

svébytnou a často dosti problematickou skupinu.37

2.3 Obchod38

Obchod byl důležitou součástí života v Zámoří.39 Pro panovníky byl zdrojem 

největších příjmů. Část zisků pocházela ze zboží pocházejícího přímo z království a 

exportovaného do Evropy. Největším vývozním artiklem byl bezesporu cukr. Předpokládá se, 

že naprostá většina cukru zkonzumovaného v Evropě v průběhu 12. a 13. století pocházela 

z přístavů v Palestině, jmenovitě z Akkonu nebo Tyru.40 Mezi další významné exportní artikly 

patřily látky. Zlatem protkávané hedvábí, purpurové barvy či plátno byli v Evropě velmi 

žádané. Stejně tak se vyváželo sklo či tropické ovoce. 

Největší zisky plynuly do královské pokladny z cel a poplatků. Přestože skrze Sýrii a 

Palestinu nevedly ty nejvýznamnější obchodní stezky z Dálného východu (jejich cílem byl, po 

námořní cestě Indickým oceánem, Egypt), mnoho kupců z širokého okolí, například z Aleppa 

nebo Damašku zde prodávalo své zboží. Největší množství zboží procházelo Akkonem, který 

byl považován za nejbezpečnější přístav na pobřeží. Obchodu se nejvíce dařilo v 80. letech 

                                                            
36 V originále Cour des bourgeois, více viz: BALARD, Michel. Le latines en orient. s. 128-132 nebo SMAIL, R. 
C. The Crusaders in Syria and the Holy Land., s. 39-66; z pramenů nejdůležitější RHC LOIS II.
37 Viz: kapitola 2.4.
38 Pro podrobný popis obchodu v křesťanských státech viz: RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: 
Volume 3, The Kingdom of Acre and the Later Crusades. s. 351-366; z pramenů jsou nejdů ležitější RHC Lois II. 
39 Z francouzského originálu Outremer. Jedná se o termín používaný pro křižácké státy v Palestině jak 
v pramenech, tak i v pracích pozdějších historiků. 
40 HROCH, Miroslav, HROCHOVÁ, Věra. Křižáci ve Svaté zemi. s. 262.
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12. století a poté opětovně v prvních desetiletích 13. století, za existence jednotné ajjúbovské 

říše. Po obsazení Persie a oblasti dnešního Iráku Mongoly začala většina kupců využívat 

bezpečné cesty mongolské říše a obchodní trasy se odklonily na sever přes malou Asii a dále 

do Konstantinopole, což mělo negativní důsledek na objem obchodu v království. 

Důležitým faktorem po celou dobu existence křesťanského panství v Palestině byl 

fakt, že obchod byl prakticky v rukou italských městských republik. Přestože jejich motivy už 

během 1. křížové výpravy mohly býti vedeny ekonomickými zájmy, brzy se ukázalo, že jejich 

obchodní kontakty v Egyptě jsou mnohem důležitější a ziskovější, stejně jako obchod 

s Konstantinopolí. Palestinou zdaleka neprocházel takový objem zboží. Nicméně svojí 

pomocí v těžkých chvílích získali italští kupci od království cenná privilegia. Nutno také 

podotknout, že i když byli italští obchodníci vedeni touhou po zisku, a ten byl v Palestině 

nižší než v Egyptě či Byzanci, svou roli zde hrál fakt bezpečnosti, která zde byla naopak 

mnohem vyšší než Alexandrii či Konstantinopoli. Muslimové měli pochopitelně stejný zájem, 

aby obchod s Evropou prostřednictvím republik pokračoval, což dokazuje i to, že pád Akkonu 

neznamenal konec importu z Levanty. V palestinských přístavech byli jejich kupci ohroženi 

spíše rivalitou mezi koloniemi jednotlivých měst, než protikřesťanskými či protizápadními 

náladami. 

2.4 Život v Zámoří41

Křižácká společnost v Zámoří se v mnohém odlišovala od tehdejší Evropy. Již brzo 

po svém příchodu do Palestiny si osvojila mnohé zvyklosti místních obyvatel. Tyto změny 

vycházely jak z každodenních potřeb obyvatel, tak i z postupného sbližování s muslimským 

světem a z uvědomění si nutnosti spolupráce se sousedy království. 

Pro poutníka z Evropy byl život místních usedlíků něčím těžko pochopitelným a

složitým. Přejímání životního stylu nevěřících bylo pro něho naprosto neuvěřitelným. Jedním 

z aspektů byl všeobecný přepych. Zatímco v Evropě mohli pouze ti nejbohatší pomýšlet na 

koberce, hedvábí, sklo, drahý nábytek a další drahocennosti, zde byly součástí každé větší 

                                                            
41 Více o každodenním životě v křižáckých státech viz: HOLMES, Urban T. Life among the Europeans in 
Palestine and Syria in the Twelfth and Thirtenth Centuries. In SETTON, Kenneth M. (hl.editor). HAZARD, 
Harry W. A history of the crusades, Vol. IV, The art and architecture of the crusaders state. London: University 
of Wisconsin Press, 1977, s. 3-35 nebo RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 2, The 
Kingdom of Jerusalem and the Frankish East. s. 291-324.
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domácnosti. Na vysoké úrovni byla též kultura stolování. Evropská kuchyně té doby byla 

velmi prostá, v Palestině se zasedalo k tabulím s nejvybranějšími pokrmy a jedlo se pomocí 

příborů. Koupel a osobní hygiena, která byla považována za hřích, se stala součástí života 

latinských obyvatel království. Stejně tak velmi rychle odložili své vlněné oděvy a začali se 

oblékat po muslimském stylu z klimatických podmínek.42

Asi největším překvapením pro nově příchozí byla vysoká míra interakce s 

„nevěřícími“. Přestože celá řada historiků, zvláště v období 19. století, mluvila o segregované 

společnosti, pravda byla trochu odlišná. Jistěže šlo o dva oddělené světy, nicméně mnoho 

významných mužů přijímalo do svých služeb muslimy či místní křesťany. Například brzo se 

stalo zjevným, že evropské lékařství nestačí na místní nemoci. Lékaři proto pocházeli 

prakticky výhradně z původního obyvatelstva. Někteří velmoži si brali za ženy Arménky nebo 

(méně často) Řekyně. S arménskou princeznou se oženili např. Balduin I. nebo jeho nástupce 

Balduin II. Druhá manželka Jana z Brienne také pocházela z Arménie. Balduin III. či jeho 

bratr Amalric I. se oženili s řeckými princeznami. Mezi nevznešeným obyvatelstvem byly 

sňatky s příslušníky jiných etnik mnohem častější, a to dokonce s pokřtěnými muslimkami. 

Tyto okolnosti přispívaly k nejbolestnějšímu problému celé existence křižáckých států 

v Palestině. Nemohly totiž přežít bez přísunu posil z Evropy, zároveň ale také musely najít 

společnou řeč s muslimskými sousedy. Nově příchozí nechápali postoje starousedlíků vůči 

muslimům, protože přišly bojovat s nevěřícími. Neustále tak království vháněli do konfliktů, 

které se v dlouhodobém časovém horizontu nedaly vyhrát. 

V souvislosti s kontakty s vyspělým muslimským světem také postupně vzrůstala 

vzdělanost. Nejeden velmož či kupec uměl plynně arabsky a měl přátele mezi muslimy. Do 

Evropy se také dostávaly myšlenky předních arabských filozofů. Míra negramotnosti, zvláště 

v případě šlechty, byla výrazně nižší než v západním světě. 

Dalším zajímavým aspektem života v Zámoří byla vyšší míra emancipace. Žena 

mohla býti sama o sobě leníkem panovníka. Větší odolnost novorozených děvčat oproti 

chlapcům pak zapříčinila velice časté dědění majetku po přeslici. To lákalo muže s Evropy na 

vyhlídku manželství s bohatou dědičkou. Urozené vdovy se musely po určité době znovu 

provdat za jednoho ze tří kandidátů navržených králem.

                                                            
42

HROCH, Miroslav, HROCHOVÁ, Věra. Křižáci ve Svaté zemi. s. 174.
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3. Království v Akkonu (1187–1291)

3.1 Obrana Tyru a první protiútok (1187–1191)

Jak se později ukázalo, Saladinovou největší chybou po bitvě na Hattínu bylo, že po 

obsazení Akkonu v červenci 1187 nevytáhl okamžitě k Tyru a nepokusil se město dobýt. 

Příjezd Konráda z Montferratu43 překazil vyjednávání ohledně vydání města a Saladin, 

nemaje v tuto chvíli prostředky na dlouhodobé obléhání, odtáhl. Znovu se pokusil vzít město 

útokem v říjnu, nicméně Konrád mezitím posílil obranyschopnost města a veškerá Saladinova 

snaha přišla vniveč poté, co jeho flotila byla poražena v bitvě o přístav. Saladin poté vyhověl 

žádostem svých emírů a přes zimu ukončil válečné operace. Na jaře 1188 byla posádka Tyru 

posílena o první posily z Evropy, sicilskou flotilu vyslanou Vilémem II. Sicilským. 

Přestože válka s křižáky nebyla v žádném případě ukončena, Saladin se rozhodl 

propustit některé své významné rukojmí. Vedlo ho k tomu, podle mého názoru, to, že si 

uvědomil, jakým přínosem mu byly rozmíšky mezi křesťanskými vůdci v událostech 

předcházejících bitvě u Hattínu. Nezapomínejme také na jeho proslulou velkodušnost. Na 

žádost Stephanie44, paní Zajordánska, propustil jejího syna Humphreye z Toronu (poté co mu 

bylo přislíbeno vydání nejdůležitějších pevnosti Zajordánska, hradů Kerak a Montreal). Za 

vydání krále Guye žádal Askalon. Proti tomu se postavili občané města a Saladin byl nucen 

ho dobýt. Královna Sibylla poté pomocí dopisů nepřestávala Saladina prosit za manželovo 

propuštění. Její žádosti bylo vyhověno v červenci roku 1188, kdy byl král Guy propuštěn.45

Ale až poté co odpřisáhl, že odejde za moře a nikdy se nevrátí zpět.  

Královna Sibylla se v té době již nenacházela v Tyru, neboť mezi uprchlíky ve městě 

(do velké míry tvořenými šlechtou Jeruzalémského království v čele s rody Ibelinů a 

Grenierů) byl její manžel považován za hlavního viníka porážky u Hattínu, a ti za vůdce nyní 

přijali Konráda z Montferratu. Uchýlila se do Tripolisu, kde na konci roku zemřel hrabě 

Raymond a jeho dědic Bohemond z Antiochie milerád uvítal posily ve formě králových a 

královniných stoupenců, kteří společně s ní opustili Tyros. Zde se k ní ihned po svém 

propuštění připojil král Guy a okamžitě se nechal zprostit z přísahy, kterou složil Saladinovi, 

                                                            
43 Konrád, markýz z Montferratu, byl významným šlechticem pocházejícím ze severní Itálie. Byl příbuzným 
císaře Fridricha Barbarossy a také Sibylliným švagrem, neboť jejím prvním manželem byl Konrádův bratr 
Vilém. Jeho synovec krátce vládl Jeruzalémskému království jako Balduin V.
44 Jednalo se o Stephanii z Milly, dědičku Zajordánska a vdovu po nechvalně proslulém Reynaldovi 
z Chatillonu.
45 TREECE, Henry. The Crusades. New York: New American Library, 1964. s. 129.
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a to pod záminkou, že byla složena pod nátlakem a navíc jinověrci. Guy vytáhl k Tyru, 

nicméně Konrád mu odmítl otevřít brány města a na jeho výzvu, aby byl přijat jako král, mu 

Konrád odpověděl, že drží město ve jménu panovníků, kteří táhnou Zámoří46 na pomoc, a 

zároveň, že jim a jedině jim také přináleží rozhodnutí, kdo bude vládnout. Guyovy protesty 

s Konrádem nepohnuly a ten tak byl nucen vrátit se zpět do Tripolisu s nepořízenou. 

V dubnu 1189 se král znovu pokusil vynutit si vstup do Tyru, a když byl Konrád 

stejně neoblomný jako dříve, Guy se rozhodl utábořit před branami města. Mezitím byli 

křesťané posíleni o další vojáky z Evropy, neboť 6. dubna 1189 připlula k Tyru Pisánská 

flotila pod velením Ubalda, arcibiskupa z Pisy. Ten se velmi záhy nepohodl s Konrádem a 

jeho muži posílili vojsko krále Guye. Ten získal na svou stranu také Sicilany a poté náhle na 

konci srpna 1189 rozbil tábor a vydal se směrem na jih. Jeho armáda, společně s pisánskou a 

sicilskou flotilou, nečekaně vyrazila dobýt Akkon. 47

Guy a jeho armáda dorazila k Akkonu 28. srpna 1189. O tři dny později se král 

pokusil vzít město útokem, tento pokus ovšem skončil neúspěchem. Guy se poté rozhodl 

vyčkat dalších posil. První dorazila flotila Dánů a Frísů, která přišla obléhatelům velmi vhod, 

zvláště když se sicilská flotila po zprávě o smrti Viléma II. Sicilského48 vrátila v listopadu do 

Itálie. Několik dní nato dorazili Jakub z Avesnes, hrabata z Baru, Brienne a Dreux společně 

s Filipem, biskupem z Beauvais, se svým kontingentem vojáků z Francie a Flander. 

Následovali je vojáci z území Svaté říše římské pod vedením Ludvíka Durynského. Společně 

s ním dorazil i hrabě z Geldern a skupina italských bojovníků pod vedením Gerarda, 

arcibiskupa z Ravenny. 

Příchod těchto posil přinutil Saladina k činům. Se svou armádou vyrazil od hradu 

Beaufort, který zrovna obléhal a kde ponechal část vojska, aby pokračovala v dobývání, 

směrem k Akkonu. Jeho útok na franské obranné linie 15. září selhal, nicméně Saladin se 

nenechal odradit a rozložil svůj tábor nedaleko tábora obléhatelů. Ludvíkovi Durynskému se 

podařilo přesvědčit Konráda z Montferratu, aby se připojil ke křesťanské armádě před 

                                                            
46 Z francouzského originálu Outremer. Jedná se o termín používaný pro křižácké státy v Palestině jak 
v pramenech, tak i v pracích pozdějších historiků. 
47„It was move of desperate foolhardiness, the decision of brave but very unwise man.[…]But the risk was 
enormous. The size of the Moslem garrison of Acre was more than twice that of Guy’s whole army; and 
Saladin’s regular forces were in the offing. No one could have foreseen that the adventure would succeed. But 
history has its surprises. If Conrad’s ruthless energy had saved the remnant of Palestine for Christendom, it was 
Guy’s galant folly that turned the tide and began the era of reconquest.“ RUNCIMAN, Steven. A History of the 
Crusades: Volume 3, The Kingdom of Acre and the Later Crusades. s. 22.

48 Vilém zemřel 11. 11. 1189.
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Akkonem pod podmínkou, že nebude sloužit pod králem Guyem. 4. října se křižáci cítili dost 

silní k protiútoku. Počáteční úspěchy se velmi záhy obrátily proti nim a Saladinovi se 

podařilo, s pomocí výpadu posádky Akkonu, zahnat Franky do jejich tábora. Mezi padlými 

byl např. hrabě z Brienne nebo jeden z hlavních viníků porážky u Hattínu, velmistr templářů 

Gerard z Ridefortu.49

Během podzimu obě strany sbíraly síly. Křesťané byli posíleni mnoha západními 

rytíři, kteří odmítli čekat na své panovníky a také anglickou flotilou, mající za sebou úspěšné 

tažení v Portugalsku. Oproti tomu Saladin měl pozici mnohem jednodušší, povolal do zbraně 

vazaly z celé své říše. Brzy jeho armáda vzrostla natolik, že byl schopen obklíčit celé 

křesťanské vojsko před Akkonem. Muslimská flotila si též opětovně vynutila přístup do 

přístavu a dodala obráncům zásoby. Po celou zimu stála vojska proti sobě, nicméně k žádným 

významnějším operacím nedošlo. V křesťanském táboře si pomalu začínal vybírat své oběti 

hlad. S příchodem teplejšího počasí přišly také nemoci. Za této situace konečně Guy a Konrád 

dospěli k dohodě. Konrád se měl stát pánem Tyru (posléze také Bejrútu a Sidonu v případě 

jejich obsazení), nicméně uznal Guye králem. Okamžitě poté se odebral do Tyru, odkud 

přivezl tolik potřebné zásoby. S jejich pomocí byly postaveny obléhací věže a 5. května se 

křižáci pokusili o dobytí města, ovšem neúspěšně. 19. května zahájili muslimové útok na 

křesťanský tábor a byli odraženi až po několikadenním boji. Během léta dorazili další 

významní křižáci (např. Tibald z Blois, Ralf z Clermontu, Štěpán ze Sancerre, biskupové 

z Blois a Toul, nebo arcibiskup z Besanconu) pod vedením Jindřicha z Champagne50, který 

byl synovcem jak francouzského, tak anglického krále. V říjnu se před Akkonem objevil 

Fridrich Švábský se zbytky německé výpravy (viz. kap. 3.2) a po něm následovala část 

anglické flotily vedená Baldwinem, arcibiskupem z Canterbury. Saladin byl posílen 

v červenci jednotkami, kterým se podařilo obsadit hrad Beaufort. Nerozhodné boje 

pokračovaly celé léto a podzim. 

V obou táborech řádily nemoci. Mezi jejich oběti patřila i královna Sibylla a její dvě 

dcery, které měla s Guyem. Pro přední šlechtice království, vedené Balianem z Ibelinu, to 

byla příležitost, jak se zbavit nepopulárního krále, neboť ten držel korunu jen jako Sibyllin 

                                                            
49 RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 3, The Kingdom of Acre and the Later Crusades. s. 
25-26.

50 Jindřich ze Champagne byl synem Marie Francouzské, nevlastní sestry jak Richarda Lví srdce (skrze matku 
Eleanor Akvitánskou), tak Filipa Augusta (prostřednictvím otce, Ludvíka VII.) Jeho teta Adéla navíc byla 
francouzskou královnou vdovou a matkou Filipa. 



26

manžel. Dědičkou království byla teď Sibyllina mladší nevlastní51 sestra Isabela. Plánem 

baronů bylo ji provdat za jejich kandidáta Konráda z Montferratu. Problémem ovšem bylo 

Isabelino již existující manželství s Humhpreyem z Toronu. Humhprey, obávající se jakékoliv 

odpovědnosti, souhlasil.52 Aby Isabela přistoupila na rozvod a nový sňatek bylo 

komplikovanější, ale její matka, královna vdova Marie, ji postupně přesvědčila. Manželství 

bylo se souhlasem papežského legáta arcibiskupa z Pisy anulováno a 24. listopadu 1190 

proběhla svatba Konráda s Isabelou. Sňatek opětovně vyvolal spory mezi Guyem a 

Konrádem. Konrád s Isabelou poté opustili tábor před Akkonem a přesídlili do Tyru, kde 

Isabela příští rok porodila dceru Marii. Konrád se netituloval jako král vzhledem k absenci 

korunovace. Guy se naopak nerozpakoval používat titulu i nadále. 

Na začátku roku 1191 dorazily Saladinovy posily ze severu a on byl nyní schopen 

lépe obklíčit křesťanský tábor, ve kterém opět propukly nemoci. Za oběť jim padli například 

Tibald z Blois, Štěpán ze Sancerre nebo Fridrich Švábský. 13. února se Saladinovi podařilo 

prorazit do Akkonu a posílit obránce města, nicméně vzhledem k nemocem řádícím 

v křesťanském vojsku se nepokusil o rozhodující úder. Vše pro něho vypadalo slibně, hlad a 

nemoci dělaly práci za muslimy. Nemohl se více zmýlit. Na jaře dorazily křesťanské posily 

po moři a s nimi také zpráva, že králové Francie a Anglie jsou již nedaleko. 

3.2  3. křížová výprava (1187–1192)

Okamžitě po porážce v bitvě u Hattínu bylo jasné, že bez další pomoci ze Západu je 

již nemožné pomýšlet byť i jen na udržení zbývajících pevností, natož na podniknutí 

protiútoku a znovuobsazení Jeruzalémského království. Na konci léta 1187 vyrazil z Tyru 

arcibiskup Josiáš s prosbou o pomoc, adresovanou západním monarchům a papeži. Dorazil 

nejprve na dvůr Viléma II. Sicilského, který okamžitě uzavřel mír s Byzancí a odeslal na 

východ flotilu s 300 rytíři (viz. kap. 3.1). Poté se arcibiskup odebral do Říma, kde stařičký 

papež Urban III. po vyslechnutí zprávy (alespoň jak se traduje) zemřel zármutkem. Jeho 

nástupce Řehoř VIII. si uvědomoval vážnost situace a okamžitě rozeslal dopisy všem 

západním vládcům, ve kterých vyzýval k nové křížové výpravě, vyhlašoval dobu postu a mír 

mezi světskými panovníky na sedm let. Řehoř neočekávaně zemřel po dvouměsíčním 
                                                            
51 Matkou Balduina IV. a Sibylly byla první žena krále Amalrica I., Agnes z Courtenay. Isabelinou matkou byla 
jeho druhá manželka Marie Komnéna. 
52 Humphrey nebyl vhodným kandidátem, většina autorů ho popisuje jako pohledného a sympatického, nicméně 
všem se jevil zjemnělým až zženštilým.
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pontifikátu 17. prosince 1187. Jeho nástupcem se stal Klement III., který okamžitě navázal 

kontakt s císařem Fridrichem I. Barbarossou. Arcibiskup Josiáš se vydal na sever, aby se 

setkal s králi Anglie a Francie. S oběma panovníky se potkal v Gisors, kde právě jednali o 

příměří, neboť zpráva o arcibiskupově misi53 se rychle rozšířila. Zde oba panovníci, Jindřich 

II a Filip II. August, přijali kříž a mnoho jejich významných vazalů je následovalo. Nicméně 

roku 1188 opět mezi nimi propuklo nepřátelství. K Filipovi se v rebelii proti otci připojil i 

následník anglického trůnu Richard. Přes výzvy papeže a mnoha dalších církevních i 

světských feudálů boje pokračovaly až do 6. července 1189, kdy po přijetí ponižujících 

mírových podmínek zemřel Jindřich II. Jeho nástupcem se stal Richard I., později zvaný Lví 

srdce, který přijmul kříž společně s otcem. Richard, který byl přesvědčen o správnosti a 

důležitosti křížového tažení, rychle uzavřel mír s Filipem a začal s přípravami. Králové se se 

zpožděním (původní datum mělo být 4. dubna) sešli společně se svými armádami ve Vézelay 

4. července a odtud vyrazili na křížovou výpravu. 

V této době již však do Svaté země táhl jiný evropský panovník, císař Fridrich I. 

Barbarossa. Fridrich přijal kříž 27. března 1188 a přibližně po dobu jednoho roku probíhaly 

jeho přípravy. Uklidnil situaci jak doma, tak na hranicích své říše, jmenoval svého nejstaršího 

syna Jindřicha (pozdějšího císaře Jindřicha VI.) správcem svých držav a rozeslal dopisy všem 

panovníkům, skrze jejichž území měl táhnout. Jeho vojsko vyrazilo v květnu 1189. Společně 

s ním táhl jeho druhý syn Fridrich, vévoda Švábský, a mnoho významných vazalů. Jednalo se 

o největší vojsko, které se kdy vydalo na křížovou výpravu. Uherskem prošlo bez problémů, 

ty nastaly až na byzantském území.54 Slabý císař Izák Angelos byl vyděšen průchodem tak 

velkého vojska přes své území a také kontakty, které s Fridrichem navázali Srbové a Bulhaři. 

Poté co nechal zavřít do žaláře Fridrichovi vyslance, nezbylo Fridrichovi nic jiného, než 

vynutit si průchod silou. Jeho syn Fridrich obsadil město Didymotichum jako rukojmí, 

Fridrich vyslal posly ke svému synovi Jindřichovi za účelem vyslání flotily na východ. Izák 

byl vystrašen a přispěchal s mírovými podmínkami, které Fridrich velkoryse přijal.55

Byzantský císař slíbil poskytnout přepravu křižáků přes Bospor, což se uskutečnilo až na jaře 

roku 1190, neboť Fridrich nechtěl riskovat postup přes Anatolii v zimě. Fridrich pochodoval 

                                                            
53 Pro popis arcibiskupovi mise do Evropy viz: RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 3, The 
Kingdom of Acre and the Later Crusades. s. 4-6.
54 „Z velké dálky se blížilo nové neštěstí, jako by bojovní barbaři nebyli dostatečným soužením; byl to 
Friderichos, král Alamanů.“ CHONIATES, Nicetas v HROCHOVÁ, Věra. Křížové výpravy ve světle soudobých 
kronik. s. 149.
55 DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. s. 149-151.



28

na Laodiceu, které dosáhl 27. dubna, poté se otočil do vnitrozemí, kde minul osudné bojiště u 

Myriokefala a vstoupil na území seldžuckého sultána Kiliče Arslana. Křižáci začali trpět 

nedostatkem potravin, vody a také Turci začali vojsko napadat útoky na osamocené jedince a 

malé skupiny. Po krátké bitvě se sultánovým synem si Fridrich 17. května vynutil vstup do 

Ikonia, opuštěného sultánem a jeho dvorem. Zde nechal své muže chvíli odpočinout a poté 

vytáhl směrem na Seleucii. 10. června armáda vstoupila na pláň u Seleucie. Císař Fridrich 

vyjel se svými ochránci napřed a přijel k řece Kalykadnu. Co přesně se událo v následujících 

momentech, není zcela jasné. Císař buď špatně odhadl síly své a proudu, nebo ho do vody 

shodil kůň. Každopádně brnění, které měl na sobě, ho stáhlo dolů a císař se utopil.56

Poté, co se vojsko vzpamatovalo z náhlého šoku, se Fridrichova výprava začala 

rozpadat. Mnoho jeho vazalů zvolilo cestu zpět do Evropy, Jeho syn Fridrich se pak v čele 

značně zmenšeného vojska vydal na pochod i s otcovým provizorně nabalzamovaným tělem. 

Na kilikijské pláni Fridrich onemocněl a armáda pochodovala dále bez něho neustále 

napadána nepřáteli a nemocemi. 21. června dorazil do Antiochie pouhý zlomek z ohromné 

výpravy, která před více než rokem vyrazila z Evropy. Fridrich Švábský doplul o několik dní 

později a opět se ujmul velení. Tělo jeho otce Fridricha muselo být spěšně pohřbeno 

v katedrále v Antiochii, neboť balzamování se ukázalo neúspěšným. Jedno z největších 

nebezpečí, kterému musel islám ve formě křížových tažení čelit, bylo zažehnáno. Nyní bylo 

zcela jasné, že příchod Richarda I. a Filipa II. je naprosto nezbytný, mají-li státy v Palestině 

přežít. 

Dne 4. července 1190 armády společně vyrazily z Vézelay.57 V Lyonu se rozdělily –

Francouzi pokračovali přes Alpy do Janova, Angličané táhli do Marseille. V Marseille se část 

Richardova vojska (jmenovitě část flotily, vyslané již předtím kolem Pyrenejského 

poloostrova, kde pomáhala Portugalcům v bojích reconquisty) pod velením arcibiskupa 

z Canterbury vydala přímo do Palestiny, zatímco většina vyplula směrem na Messinu, kde se 

měla opětovně sejít s Francouzi. Autorem tohoto plánu byl Richardův švagr Vilém II. 

Sicilský, který ovšem zemřel již v listopadu roku 1189. Richard (22. 9. 1190) s Filipem (16. 9. 

1190)58 dorazili do rozjitřené situace, vyvolané spory o nástupnictví, neboť moci se chopil 

Vilémův nelegitimní bratranec Tankred hrabě z Lecce. Richardova sestra Johana, Vilémova 

                                                            
56 EDBURY, Peter. The kingdom of Cyprus and the crusades 1191-1374. Cambridge: 1991, s. 4-5.
57 Více o jejich cestě do Palestiny viz: RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 3, The Kingdom 
of Acre and the Later Crusades. s. 37 – 47.
58 SETTON, Kenneth M. (hl. editor), HAZARD, Harry W.(editor), WOLFF, Robert Lee (editor). A History of 
the Crusades:Volume II, The Later Crusades 1189 – 1311. s. 58.
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vdova, si u bratra stěžovala na špatné zacházení. Spory mezi Richardem a Tankredem rychle 

eskalovaly do ozbrojeného konfliktu a Richardova armáda, přes Filipovy pokusy o smíření, 

vzala Messinu útokem a město obsadila. Poděšený Tankred přispěchal okamžitě s mírovými 

návrhy, které Richard přijal. Byl již říjen, a proto se oba králové rozhodli přezimovat 

v Messině. Vztahy mezi nimi se rapidně zhoršovaly. 

Filip vyrazil společně s francouzským vojskem z Messiny 30. března 1191, Richard 

vyplul 10. dubna. Filipova cesta proběhla bez komplikací, flotila přistála v Tyru, odkud se 

vydala k Akkonu. Richardova cesta byla delší a komplikovanější. Jeho flotilu rozehnalo 

počasí po celém východním Středomoří. Důležité bylo, že loď vezoucí jeho sestru Johanu a 

nastávající choť Berengarii Navarrskou byla společně s několika dalšími větry zanesena ke 

Kypru. Zde již pět let vládl Izák Komnenos rebelující proti centrální byzantské vládě Izáka 

Angela v Konstantinopoli.59 Objevení se cizí flotily u jeho břehů ho vystrašilo, a proto 

nejednal s oběma vznešenými dámami, ani se ztroskotanými námořníky, s úctou. Johaně 

odepřel přístup na břeh a trosečníky uvěznil a zabavil jejich vybavení. Jak nemoudrý to byl 

čin, se ukázalo v momentě, kdy Richard dorazil 6. května k pobřeží Kypru. Když se dozvěděl 

o zacházení, kterého se dostalo jeho sestře a snoubence, okamžitě začal vyloďovat vojáky 

nedaleko města Limassolu, které po chvíli obsadil. Izák přispěchal s mírovými podmínkami, 

ale v momentě, kdy se vzdálil, je okamžitě porušil. Richard posílen šlechtici kolem Guye 

z Lusignanu, který si přijel zajistit Richardovu podporu, začal v systematickém obsazování 

ostrova, na mnoha místech vítán místním obyvatelstvem jako osvoboditel. Pochodoval na 

Famagustu, ze které Izák uprchl do Nikosie. Po jejím obsazení se vydal právě k tomuto městu, 

cestou porazil Izákovu armádu u vesnice Tremithus, a obsadil ho poté, co Izák opět uprchl a 

ukryl se se zbytkem svých věrných ve svých hradech. Ty Richard oblehl, a když se mu 

podařilo zajmout Izákovu manželku a dceru, Izák bezpodmínečně kapituloval a byl předveden 

před Richarda ve stříbrných řetězech. Koncem května 1191 byl Richard pánem ostrova. 

Potvrdil zákony platné za časů císaře Manuela Komnéna. Richardovým hlavním motivem 

byly, jako v jeho případě často, peníze. Nicméně jak čas ukázal, obsazení Kypru bylo jeho 

nejprozíravějším činem na křížové výpravě, neboť ostrov byl cennou základnou pro boje 

v Palestině a nepochybně jeho držení v křižáckých rukou prodloužilo existenci křesťanských 

států na pevnině, nemluvě o tom, že království na Kypru je přežilo o dvě století. 

                                                            
59 Více k Izákovi Komnénovi a dění na Kypru viz: SETTON, Kenneth M. (hl. editor), HAZARD, Harry 
W.(editor), WOLFF, Robert Lee (editor). A History of the Crusades:Volume II, The Later Crusades 1189 –
1311. s. 62-64. 
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5. června 1191 vyrazil z Kypru a 8. června přistál před Akkonem. Filip, který byl 

před městem již déle než měsíc. Posílil obklíčení, vylepšil a rozmístil obléhací stroje. 

Nicméně s útokem na Akkon se čekalo až do Richardova příjezdu. Filip, přes své nesporné 

kvality jako politik, byl příliš opatrný, rozhádaní baroni Zámoří neměli žádnou autoritu. 

S Richardem dorazil tolik potřebný vůdce. Přesto, že brzy po příjezdu vážně onemocněl, 

neustále řídil obléhací operace. 

Saladin byl mezitím také posílen čerstvými posilami, nicméně nebylo v jeho 

možnostech vyhnat křižáky od města. Pokaždé, když křesťané zaútočili na město, on napadl 

jejich tábor, čímž jim bránil v jeho obsazení. Vzhledem k tomu, že anglická a francouzská 

flotila nyní ovládaly moře, byly možnosti dopravení zásob do města takřka nulové a morálka 

v jeho posádce začala klesat. Na druhou stranu i mezi obléhateli docházelo k rozmíškám. Filip 

ve sporu o jeruzalémskou korunu stranil Konrádovi z Montferratu, Richard se přidal na stranu 

Guye z Lusignanu.60 Pisánská flotila dorazivší k městu se připojila k Richardovi, tudíž 

Janované se spojili s Filipem. Několik útoků na Akkon selhalo, nicméně obránci byli na 

pokraji zhroucení. 4. července navrhli Richardovi mírové podmínky, které odmítl. Dne 7. 

července přinesl posel Saladinovi zprávu, že město se již déle neudrží. Saladin se pokusil 

prorazit obklíčení, ovšem neúspěšně. Následujícího dne Akkon nabídl křižákům podmínky 

kapitulace, které byly přijaty. Za životy obránců města měl Akkon kapitulovat, všechny lodě, 

vybavení, vojenské zásoby a 200 000 zlatých měly být předány křižákům. Dále mělo být 

propuštěno 1500 křesťanských zajatců a navrácen Svatý kříž, ztracený v bitvě u Hattínu. 

Když se Saladin dozvěděl o těchto podmínkách, poslal do města plavce s odmítnutím, ale ten 

již nedorazil včas. Město kapitulovalo po necelých dvou letech obléhání. Saladin, bezesporu 

muž čestný, považoval smlouvu uzavřenou jeho jménem za závaznou, a proto se stáhl dále od 

města, kde očekával křižácké posly.61

Ve městě mezitím probíhalo rozdělování kořisti, chrámy musely být znovu 

vysvěceny a bylo nutno vyřešit, kdo bude vládnout v království. Bylo dohodnuto, že Guy 

bude králem do své smrti a jeho dědicem bude Konrád s Isabelou. Mezitím se měli dělit o 

královské zisky a Konrád měl být pánem Tyru, Bejrútu a Sidónu. Hned poté začal Filip 

mluvit o odjezdu ze Svaté země. Svoji povinnost již splnil a necítil se být nadále vázán. Navíc 

                                                            
60 Rod Lusignanů pocházel z Poitou a ve Francii patřil mezi významné leníky krále Richarda. Bylo logické, že 
Guy se s žádostí o podporu obrátil právě na něj, což přinutilo Konráda přiklonit se k Filipovi.
61 Událostem okolo kapitulace posádky v Akkonu se věnuje např. PRAWER, Joshua. Histoire de royaume Latin 
de Jérusalem: Tome II, Les Croisades et le Second Royaume Latin. Paříž: Centre National de Rechcerche 
Scientifique, 1970, s. 73-76.
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trpěl od příjezdu neustálými nemocemi a toužil se vrátit do Francie. Odmítl Richardův návrh, 

aby oba zůstali v Palestině ještě po dobu tří let a poté, co zde ponechal většinu svého vojska 

pod velením vévody Burgundského, opustil Akkon 31. července společně s Konrádem. Dne 3. 

srpna 1191 opustil Palestinu definitivně. Konrád opustil vojsko pod záminkou, že musí 

obhlédnout své državy, dalším důvodem nepochybně bylo, že po Filipově odchodu přišel o 

svého hlavního zastánce. 

2. srpna dorazili do Saladinova tábora poslové, mající za cíl domluvit předání zajatců 

a peněz. První splátka a výměna části zajatců proběhla 11. srpna. Richard poté Saladinovi 

vyčetl absenci některých významných rukojmích a po vzájemném obviňování přistoupil 

k radikálnímu řešení. Hodlal se vydat směrem na Jeruzalém a zajatci pro něj byli přítěží. Dne 

20. srpna 1191 prohlásil, že Saladin nedodržel podmínky kapitulace, jeho vojáci vyvedli 

zajatce i s jejich ženami a dětmi před hradby Akkonu, kde je postupně všechny před zraky 

bezmocných muslimů pobili.62 Právě tento krutý čin bývá popisován jako Richardův 

nejhanebnější během celého křížového tažení. 

22. srpna 1191 pod Richardovým velením vytáhla armáda směrem na Jeruzalém. 

Pochodovali po pobřeží, společně s flotilou k Caesaree a potom směrem na Arsuf, neustále 

napadáni muslimskou jízdou. Ještě než dosáhli Arsufu, Saladin se jim poprvé postavil v bitvě. 

Richard se pokusil o mírové řešení, sešel se se sultánovým bratrem Al-Adilem, nicméně ten 

po Richardově požadavku na odstoupení celé Palestiny opustil jednání. Bitva byla svedena 

dne 7. září 1191 a skončila muslimskou porážkou po drtivém útoku křesťanské těžké jízdy. 

Vítězství ovšem zdaleka nebylo kompletní, Saladin hned druhý den svojí armádu znovu uvedl 

do bojeschopného stavu a jeho ztráty zdaleka nebyly tak hrozivé. Pro křesťany ovšem 

znamenalo obrovskou morální vzpruhu. Ukázalo, že Saladin může být poražen a stín Hattínu 

pomalu mizel. Richardovy vojevůdcovské schopnosti byly všemi velice oceňovány a jeho

reputace nesmírně vzrostla. Saladin stáhl svoje vojsko k Ramlehu, kde očekával další 

Richardův krok, bráníce při tom Jeruzalém. 

Richard vytáhl k Jaffě a začal znovu budovat městské fortifikace, neboť se obával 

tažení do vnitrozemí bez základny na pobřeží. Toto zdržení poskytlo Saladinovi čas na 

zlepšení obrany Jeruzaléma a rozboření Askalonu, aby ho křižáci nemohli využít v případném 

                                                            
62 Takto událost popisuje Antony Bridge. „Dva a půl tisíce mužů spolu se ženami a dětmi bylo vyvedeno na pláň 
za městem do jakési ohrady z pokrývek, zavěšených na šnůrách, a tam byli před zraky svých krajanů povražděni. 
Některé pověsili, jiné sťali, zatímco na ně útočila hněvem nepřítomná muslimská jízda, marně se snažící 
proniknout na popraviště. Když bylo po všem, nechali angličtí vojáci mrtvá těla na krví zbrocené půdě, aby je
muslimové pochovali.“ BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. s. 161.
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tažení do Egypta. V Jaffě Richard začal čelit dalším problémům. Mnoho vojáků si užívalo 

pohodlného života, někteří dokonce zběhli zpátky do Akkonu. Když se vyslání krále Guye 

ukázalo jako neúčinné, byl Richard nucen vydat se do města sám, aby je přivedl zpět. 

Problémy byly i na Kypru. Richard je vyřešil prodejem ostrova Templářům. Zároveň zahájil 

mírová jednání se Saladinem, který opět zmocnil svého bratra al-Adila, aby je vedl v jeho 

jménu. 

Al-Adil, zvaný křižáky Saphadin, byl velmi zkušený diplomat. O první Richardově 

nabídce na odstoupení celé Palestiny odmítl vůbec uvažovat. Další návrh se ukázal jako velmi 

kontroverzní. Richard navrhl, aby se al-Adil oženil s jeho sestrou Johanou a vládl Palestině 

včetně měst, která Richard již obsadil. Svatý kříž měl být vrácen, Templářům a Johanitům 

navráceny jejich državy, křesťané měli mít volný přístup do Jeruzaléma a všichni zajatci měli 

být propuštěni. Saladin bral tuto nabídku jako vtip a princezna Johana prohlásila, že se nikdy 

neprovdá za jinověrce. Richard navrhl al-Adilovi přestup ke křesťanství, což on zdvořile 

odmítl a pozval Richarda na slavnosti, které pořádal 8. listopadu v Lyddě. Zároveň al-Adil 

jednal i s Konrádem, který za odstoupení Bejrútu a Sidónu navrhoval, že přestane podporovat 

křížové tažení a slíbil uvažovat o navrácení Akkonu  muslimům. Bylo rozhodnuto jednat dále 

s Richardem.63

Boje mezitím probíhaly velmi sporadicky a Saladin v listopadu rozpustil polovinu 

své armády z důvodu přezimování. Zima ovšem nebyla pro Richarda problémem. Se svým 

vojskem vytáhl směrem na Jeruzalém. Obsadil Ramleh, Latrun a 3. ledna 1192 pevnost Beit-

Nuba, pouhých 20 kilometrů od Jeruzaléma.64 Nicméně na radu místních baronů a řádových 

rytířů se svého úmyslu pochodovat do Svatého města vzdal. Jako voják si uvědomoval jeho 

neudržitelnost a dal na rady zkušených oproti křižákům z Evropy, pro které byl Jeruzalém 

vysněným cílem. Richard táhl na Askalon, s cílem znovu ho vybudovat a strávil zde čtyři 

měsíce. Jeho Angličané měli skvělou morálku, ale Francouzi pod velením vévody 

Burgundského se brzy stáhli do Akkonu. Zde brzy začal otevřený konflikt mezi Pisánci, kteří 

byli věrni Richardovi, a Janovany, Konrádem a Francouzi. Richard přispěchal do Akkonu, 

kde se mu podařilo usmířit rozhádané strany. Toto a zprávy z domova Richarda stále více 

přesvědčovaly o tom, že uzavření míru je nezbytné. Saladin nabídl nové mírové podmínky. 

                                                            
63 Důvodem pro toto rozhodnutí byl zřejmě předpoklad, že Richard Svatou zemi opustí, zatímco Konrád a jemu 
věrní baroni zůstanou bez ohledu na podmínky.  RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 3, 
The Kingdom of Acre and the Later Crusades. s. 60.

64
DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy, s. 160.
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Křižákům měla zůstat ta města, která obsadili, a navíc Bejrút, Svatý kříž měl být navrácen a 

poutníci měli mít právo cestovat do Jeruzaléma. Richard přijal posly velmi smířlivě a svolal 

sněm všech baronů Zámoří. Řekl jim, že brzy bude muset opustit Palestinu a dal jim na výběr 

mezi Guyem z Lusignanu a Konrádem z Montferratu. Nikdo nepromluvil v Guyův prospěch a 

Richard ustoupil rozhodnutí sněmu. Vyslal svého synovce Jindřicha ze Champagne do Tyru 

za Konrádem, aby mu sdělil rozhodnutí sněmu. Konrád se ovšem ze svého vítězství dlouho 

neradoval. 28. dubna 1192 byl na něj v Tyru spáchán atentát příslušníky sekty Asasínů, 

jejichž vůdce urazil.65 Jindřich z Champagne, který přispěchal do města, byl davem vybrán 

jako další Isabelin manžel. On ani Isabela se rozhodnutí příliš nebránili. Jejich svatba 

proběhla již týden po Konrádově smrti, což mnozí považovali za skandální. Manželství bylo 

velmi šťastné a Isabela porodila Jindřichovi dvě dcery, Alici a Filipu. Richardovi to připadalo 

jako ideální řešení. Problémy opět vyvstaly s Kyprem, neboť Templáři, mající na ostrově 

komplikace s místní populací, se ho chtěli zbavit. Richard poté, co dostal peníze za 

zprostředkování, zařídil odkoupení ostrova Guyem z Lusignanu, jehož nástupce Amalric 

získal od císaře Jindřicha VI. královskou korunu.66

Richard, mylně informovaný ohledně revolty proti Saladinovi v Mezopotámii, se 

rozhodl obsadit město Daron, poslední Saladinovu pevnost na palestinském pobřeží, čímž 

ovšem porušil mírová jednání. V důsledku tohoto úspěchu Richard podlehl naléhání a znovu 

vytáhl na Jeruzalém. Stejně jako v zimě obsadil Ramleh, Latrun a Beit-Nubu. Saladin ho 

očekával u Svatého města. Nicméně Richard opět váhal. Když se mu donesla zpráva o bohaté 

muslimské karavaně, neváhal ji přepadnout a zmocnit se bohaté kořisti. Richard netušíce, že 

tím Saladina donutil k opuštění města, vydal po poradě se svými veliteli 4. července 1192 

opět rozkaz k ústupu k pobřeží. 

Richard opět zahájil mírová jednání, která ztroskotala na otázce Askalonu. Jeho 

odjezd z Jaffy do Akkonu přiměl Saladina vytáhnout na právě na Jaffu, kterou oblehl 27. 

července 1192. Po třídenním obléhání pronikli jeho vojáci městskými hradbami, začali 

rabovat a vraždit. Ani mírumilovný Saladin je nebyl schopen uklidnit. Richard okamžitě 

vyrazil z Akkonu po moři a vojsko poslal po souši k Jaffě. Společně s posádkou citadely se 

mu podařilo překvapivě město obsadit pouze s vojáky na lodích. Saladin od města odtáhl a 

znovu zahájil jednání. Askalon se opět ukázal být jablkem sváru. Saladin poté, co si 

                                                            
65 HROCH, Miroslav, HROCHOVÁ, Věra. Křižáci ve Svaté zemi. s. 170.
66 RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 3, The Kingdom of Acre and the Later Crusades. s. 
66-67.
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uvědomil, jak malé jsou Richardovy jednotky v Jaffě, znovu přitáhl k městu a zahájil útok na 

Richardův tábor, s úmyslem zničit ho před příchodem hlavního křižáckého vojska. V této 

poslední bitvě, kterou Richard svedl v Palestině, se naplno projevil jeho vojenský génius. 

Nejenom, že se mu podařilo ubránit tábor, ale také způsobil muslimům velké ztráty a Saladin 

poté nařídil ústup. Vítězství ovšem zůstalo nevyužité. Richard onemocněl z fyzického přepětí 

a nabídl Saladinovi mír. Ten pouze zopakoval své původní podmínky, včetně vzdání se 

Askalonu. Přes veškerou Richardovu snahu ze svého rozhodnutí neustoupil a králi nezbylo 

nic jiného než jeho podmínky přijmout. Oba panovníci listiny podepsali 2., respektive 3. září 

1192. Podle smlouvy připadla všechna pobřežní města až k Jaffě křesťanům, stejně jako volný 

přístup do Jeruzaléma67, čehož okamžitě využilo mnoho Richardových vojáků. Richard poté 

odcestoval do Akkonu, kde začal s přípravami k odjezdu ze Svaté země. 9. října 1192 ji 

opustil nadobro, ovšem s úmyslem se v budoucnu vrátit. Třetí křížová výprava skončila. 

Kromě první křížové výpravy se jednalo o jedinou, kterou lze považovat za úspěšnou. 

Hlavních cílů výpravy, dobytí Jeruzaléma a znovuobsazení Palestiny, sice dosaženo nebylo, 

ale Richard svým tažením prodloužil éru křesťanských států ve Svaté zemi o další století. 

Stejně tak významným bylo jeho obsazení ostrova Kypru.68

Richardova cesta domů byla velmi komplikovanou záležitostí. Po mnoha peripetiích 

byl v Rakousích poznán a držen v zajetí Leopoldem Rakouským, mužem, kterého urazil při 

dobytí Akkonu. Ten ho předal císaři Jindřichovi, který ho propustil až poté, co obdržel tučné 

výkupné. Po návratu do vlasti po dalších pět let neustále válčil s Filipem II., takže na jeho 

návrat na další křížové tažení nemohlo být pomyšlení. Rytířský král Richard zahynul 26. 

Března 1199 po zásahu šípem při obléhání hradu vzbouřeného vazala.

3.3 Království v době 4. a 5. křížové výpravy (1192–1225)

Království, částečně znovuzrozené za 3. křížové výpravy, nebylo rozlohou nijak 

velké. Jednalo se o úzký pruh pobřeží, ne širší než 10 a delší než 90 mil, mezi Tyrem a Jaffou. 

Ačkoliv se království dále nazývalo Jeruzalémským, Jeruzalém jeho součástí nebyl a králové, 

počínaje Jindřichem z Champagne, sídlili v Akkonu. Toto království v období 1192–1291 se 

proto často, hlavně mezi anglosaskými autory, nazývá královstvím Akkonským. Používá se 

                                                            
67 DRŠKA, Václav, PICKOVÁ, Dana. Dějiny středověké Evropy. Praha: Aleš Skřivan ml., 2004, s. 230.

68 RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 3, The Kingdom of Acre and the Later Crusades. 
Londýn: Peregrine books, 1965, s. 46-47.
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také označení Druhé království. Kromě vlastního území bylo s královstvím spjato ještě 

knížectví Antiochijské a hrabství Tripolis, nyní přibližně v rozsahu stejnojmenných měst a 

blízkého okolí.69

Křesťané mezitím přišli o svého největšího a nejčestnějšího nepřítele. Saladin po 

podepsání mírových smluv odcestoval do Damašku, kde se po letech strávených s vojskem 

musel věnovat správním záležitostem. Jak probíhala zima roku 1192, začínalo být všem 

v jeho okolí zřejmé, že ho zdraví opouští. Po několika dnech na lůžku Saladin zemřel 3. 

března 1193, stár 54 let. Jeho smrt byla pro islám těžkou ranou. Byl to on, kdo dokázal 

sjednotit rozhádaný muslimský svět proti křižácké hrozbě, kdo křižáky porazil a znovu 

obsadil Jeruzalém. Také jemu se podařilo ubránit většinu územních zisků proti 3. křížové 

výpravě. Se svými protivníky jednal vždy čestně, což mu oni ne vždy opláceli stejnou měrou. 

Co bylo možná na jeho smrti pro islám nejhorší, byla početná rodina, která se začala svářet o 

dědictví. Tím umožnila, aby se křižácké státy v Palestině postupně stabilizovaly. 

Po Saladinově smrti zůstali z Ajjúbovské dynastie jeho dva bratři (Toghtekin a al-

Adil), sedmnáct synů (mezi významnější patřili al-Afdal, al-Aziz, az-Zahir) a mnoho synovců 

a bratranců. Hlavou rodiny se stal nejstarší syn al-Afdal, který vládl v Damašku. Ovšem 

rozhodující slovo zůstávalo al-Adilovi, který musel již velmi záhy uklidňovat spory mezi 

syny svého bratra. Do otevřeného konfliktu se dostali al-Afdal a al-Aziz (vládl v Egyptě). Po 

několika zákrocích do jejich sporu bylo al-Adilovi jasné, že al-Afdal se pro vládu nehodí. 

Spojil se s al-Azizem a roku 1196 obsadil Damašek. Al-Afdal odešel do ústraní a novou 

hlavou rodiny se stal al-Aziz. Toto uspořádání vydrželo po dva roky. Roku 1198 zemřel al-

Aziz při pádu z koně a jeho rádci, obávajíce se al-Adila, povolali al-Afdala do Egypta, aby se 

ujmul vlády ve jménu al-Azizova syna al-Mansúra. Al-Afdal se spojil s bratrem az-Zahirem a 

zaútočili na al-Adila v Damašku. Ten pomocí vynikající diplomacie získával jejich vazaly na 

svou stranu a po příchodu svého syna al-Kámila přešel do protiútoku a obsadil Egypt. Al-

Afdal znovu odešel do ústraní, ze kterého se ještě jednou vrátil, aby společně s az-Zahirem 

zaútočil na Damašek. Al-Adil přispěchal z Egypta, získal na svou stranu al-Afdala příslibem 

bohatých pozemků v ústraní, čímž donutil az-Zahira pokořit se a vzdát mu hold. Na konci 

roku 1201 byl al-Adil pánem Saladinovy říše.70 Synovce poslal povětšině do ústraní a 
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36

nejdůležitější území rozdělil mezi své syny (al-Kámil vládl v Egyptě, al-Muazzam 

v Damašku, al-Ašraf ovládal Jezireh atd.).71

  Sváry mezi Ajjúbovci poskytly Jindřichovi dostatečný čas na nastolení pořádku 

v království. Jeho situace byla komplikována faktem, že nikdy nebyl korunován. To se 

například plně projevilo během volby nového patriarchy v roce 1194, kdy byl z nedostatku 

autority nucen ustoupit církevnímu tlaku a uznat patriarchu Aymeryho. Oproti tomu byl téměř 

bezvýhradně podporován světskými vazaly v čele s Ibeliny, příbuznými královny.72 Guy 

z Lusignanu a po něm jeho bratr Amalric ovšem stále toužili po království na pevnině a 

Jindřichova podpora Janovanů donutila Pisánce k podpoře Guye. Ti poté, co Jindřich odhalil 

jejich spiknutí mající za cíl obsazení Tyru a nechal vůdce rebelie zatknout, odpověděli 

námořními útoky na královská města a vesnice na pobřeží. Amalric z Lusignanu, v této chvíli 

ještě stále konstábl království, se pokusil zakročit ve prospěch Pisánců, ale byl Jindřichem 

vsazen do vězení. Jindřich ho brzy propustil, nicméně titul konstábla mu odňal a jmenoval jím 

Jana z Ibelinu, královnina nevlastního bratra. Také se usmířil s Pisánci a navrátil jim jejich 

majetek v královských městech, který jim předtím zabavil. Smrt Guye z Lusignanu na Kypru 

usnadnila situaci. Jeho nástupcem se stal Amalric, který si nechal od císaře Jindřicha roku 

1197 potvrdit královský titul.73 Bylo jasné, že pokud má křesťanské panství v Palestině přežít, 

obě království musí spolupracovat. Jak Jindřich, tak Amalric si to uvědomovali a proto došlo 

k zasnoubení (a později sňatku) mezi Amalricovým synem Hugem a Jindřichovou starší 

dcerou Alicí. Další problematická situace vyvstala na severu v Antiochii, kde eskaloval 

konflikt mezi antiochijským knížetem Bohemondem III. a arménským knížetem Leem II. 

Spor vyvolala pohraniční pevnost Baghras, kterou Leo obsadil. Pod záminkou jednání vylákal 

Bohemonda do Baghrasu a zde ho zajal. Poté jeho vojáci vstoupili do Antiochie, nicméně 

vzbudili nelibost řeckého a latinského obyvatelstva, které se vzbouřilo, vyhnalo Armény 

z města, do svého čela postavilo Bohemondova nejstaršího syna Raymonda a vyslalo posly 

jak k Jindřichovi, tak do Tripolisu, který spravoval Raymondův mladší bratr Bohemond. 

Bohemond okamžitě vyrazil k Antiochii a Leo si uvědomil, že propásl svou šanci. Jindřich se 

rozhodl do sporu zasáhnout a vytáhl na sever. Cestou se setkal s představiteli Asasínů a utužil 

                                                            
71 Pro spory mezi Ajjúbovci viz: GIBB, Hamilton A. R. The Aiyubids. v SETTON, Kenneth M. (hl. editor),
HAZARD, Harry W.(editor), WOLFF, Robert Lee (editor). A History of the Crusades:Volume II, The Later 
Crusades 1189 – 1311. s. 693-714.
72 Královna vdova Marie Komnéna se po smrti svého prvního manžela krále Amalrica I. provdala za Baliana 
z Ibelinu. Jejich synové Jan a Filip, a dcery Helvisa a Markéta, hráli důležitou roli v dějinách Jeruzalémského 
království první poloviny 13. Století. Pro rodokmen rodiny Ibelinů viz: SMAIL, R. C. The Crusaders in Syria 
and the Holy Land. s. 53.
73 DRŠKA, Václav, PICKOVÁ, Dana. Dějiny středověké Evropy. s. 230.
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s nimi spojenectví.  Po svém příchodu do Antiochie sjednal mír, který byl stvrzen sňatkem 

Bohemondova dědice Raymonda s Leovou neteří Alicí. Bohemond byl propuštěn ze zajetí a 

Leo si podržel Baghras. Leo také toužil po královském titulu, který mu postupně potvrdili 

papež a oba císaři, východní i západní. Jeho korunovace proběhla za účasti jejich vyslanců 

v roce 1198. Jindřichova prestiž po návratu do Akkonu vzrostla, neboť výsledek mírových 

jednání byl připisován jeho schopnostem. 

Angažovanost císaře Jindřicha VI. v záležitostech východního Středomoří se stala 

zjevnou poté, co do Palestiny dorazil předvoj jeho křížové výpravy pod velením Jindřicha 

Brabantského a Adolfa hraběte z Holsteinu. Jindřich z Champagne nebyl z jejich příjezdu 

nadšený, nehodlal porušit mír válečnými operacemi. Na začátku roku 1197 se podařilo ke 

království bez boje připojit město Jebail. Němečtí křižáci mezitím vyrazili na výpravu do 

Galileje, odkud uprchli při zprávě o příchodu velkého muslimského vojska pod vedením al-

Adila. Jindřich se mu chtěl postavit v bitvě, kterou muslimský vojevůdce nechtěl riskovat a 

radši vytáhl směrem na Jaffu. Jindřich svolal své muže a chystal se vyrazit do pole, ale během 

obhlídky jednotek v Akkonu 10. září 1197 náhle vypadl z okna a zemřel.74

Jeho smrt přišla velice nevhod a zkomplikovala situaci. Brzy bylo jasné, že se 

královna Isabela musí znova provdat, neboť její dcery byly ještě velmi mladé. Když byla 

debata o budoucím manželu v plném proudu, přišla zpráva o ztrátě Jaffy. Na návrh Konráda, 

arcibiskupa z Mohuče, byla Isabelina ruka nabídnuta kyperskému králi Amalricovi. Všem se 

toto řešení zdálo ideálním, největší roli hrála vidina jednotného křesťanského východu. 

Amalric dlouho neváhal a na začátku roku 1198 přijel do Akkonu, kde se oženil s Isabelou a 

společně byli korunováni králem a královnou. Ani z tohoto Isabelina sňatku nevzešel syn, 

pouze další dvě dcery, Sibylla a Melisenda.75

Ještě před tím, než přijal korunu, podpořil Amalric tažení německých křižáků proti 

Bejrútu a Sidonu. Počátek tažení byl velmi úspěšný, podařilo se ovládnout Bejrút. Následovná 

expedice do Galileje, kde se křižáci pokoušeli dobýt Toron, byla naprostým fiaskem. Po 

příchodu muslimského vojska uprchla křesťanská armáda k Akkonu. Po zprávě o smrti císaře 

Jindřicha a občanské válce v Říši se většina křižáků vydala zpět do Evropy. Tato výprava 

skončila celkovým neúspěchem, nicméně se podařilo obsadit Bejrút a mnoho německých 
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HROCH, Miroslav, HROCHOVÁ, Věra. Křižáci ve Svaté zemi. s. 198.
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RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 3, The Kingdom of Acre and the Later Crusades. s.
94-95.
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křižáků zůstalo v Palestině, kde vytvořili Řád německých rytířů. Ten byl oficiálně uznán 

králem i papežem v roce 1198 a připojil se k Templářům a Johanitům v obraně království. 

Amalric II. vládl království až do své smrti v roce 1205. Byl dobrým králem. 

Přesvědčil sněm na revizi zákoníku království, Livre au Roi. Dne 1. července 1198 podepsal 

s al-Adilem mírovou smlouvu na pět let a osm měsíců, podle které si ponechal Jebail a Bejrút, 

al-Adil pak dobytou Jaffu, Sidon si rozdělili mezi sebe. Smlouva byla v září roku 1204 

prodloužena na dalších šest let. Al-Adil navíc ukázal dobrou vůli a předal křesťanům Jaffu, 

Sidon a Ramleh. Problematickou se ukázala pouze situace v Antiochii, kde se po smrti svého 

otce Bohemonda III. zmocnil vlády Bohemond IV. a zbavil tak dědictví Raymonda-Roupena, 

malého syna svého staršího, taktéž zesnulého, bratra Raymonda. Válka o nástupnictví, v níž 

byl Raymond-Roupen podporován Arménií, kam se spolu se svou arménskou matkou uchýlil 

do exilu, pak mezi nimi eskalovala po celou první čtvrtinu 13. století. Brzy po Amalricovi II. 

zemřela i královna Isabela a dědičkou království se stala její třináctiletá dcera Marie 

z Montferratu. Regentem se na tři roky stal Isabelin nevlastní bratr Jan z Ibelinu, pán 

Bejrútu.76

Mezitím se v Evropě již scházela další křížová výprava, v pořadí čtvrtá.77 Její idea se 

dá vystopovat k hraběti Tibaldovi z Champagne, který pro svou myšlenku nadchl mnoho 

šlechticů z Francie, a papeži Innocencovi III., který dal k výpravě svůj souhlas a rozeslal listy 

světským velmožům. K výpravě se přidali další šlechtici z Říše a severní Itálie, ovšem stejně 

jako výpravy první se jí neúčastnil žádný panovník. Jelikož jejím cílem se nestala Palestina, a 

z tohoto důvodu přesahuje téma této práce, nebudu jí věnovat zdaleka tolik prostoru jako 

výpravě třetí. Po komplikacích ohledně platby Benátčanům za převoz vojska do Palestiny se 

jejím cílem stal nejdříve Zadar a později Konstantinopol.78 Ze všech křížových výprav se 

                                                            
76 Regentem za nedospělého krále nebo královnu se stával nejbližší mužský příbuzný. V tomto případě strýc, 
nevlastní bratr Mariiny matky Isabely. 
77 Pro podrobný popis událostí 4. Křížové výpravy např. McNEAL, Edgar H., WOLFF, Robert L. The fourth 
crusade v SETTON, Kenneth M. (hl. editor), HAZARD, Harry W.(editor), WOLFF, Robert Lee (editor). A 
History of the Crusades:Volume II, The Later Crusades 1189 – 1311. s. 153-186; HROCH, Miroslav, 
HROCHOVÁ, Věra. Křižáci ve Svaté zemi. s. 197-221; z pramenů jsou nejvýznamnější vyprávění očitých 
svědků Geoffreyho de Villehardouin a Roberta de Clari. Villehardouin patřil mezi vůdce výpravy, Robert de 
Clari byl pak drobným šlechticem v družině hraběte z Amiensu. VILLEHARDOUIN, Geoffrey de. Chronicle of 
The Fourth Crusade and The Conquest of Constantinople. přel. MARZIALS, Frank T. Londýn: J.M. Dent, 1908. 
CLARI, Robert de. [MUNRO, Dana C."The Fourth Crusade ", Translations and Reprints from the Original 
Sources of European History. Vol 3:1. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1898]. Z řeckých pramenů je 
nejdůležitějším zdrojem CHONIATES, Nicetas. The Sack of Constantinople. [MUNRO, Dana C."The Fourth 
Crusade ", Translations and Reprints from the Original Sources of European History. Vol 3:1].
78 DRŠKA, Václav, PICKOVÁ, Dana. Dějiny středověké Evropy. s 231.



39

právě tato stala tou nejhanebnější a zvěrstva spáchaná pod Kristovým znamením proti 

řeckému křesťanskému obyvatelstvu se zařadila mezi nejhorší činy v jejich průběhu.79

Pro tuto práci je mnohem podstatnější jaké dopady měla pro království v Palestině. 

Jak se postupem času ukázalo, všechny územní zisky, které 4. křížová výprava přinesla, byly 

krátkodobé. Většina latinských států v Řecku vydržela pouze něco přes půl století.80 Výprava, 

která měla pomoci Palestině, v Řecku také skončila, dále nepokračovala. Hlavním důvodem 

napjatého očekávání křižáků v Palestině byla bezesporu naděje na nárůst lidských zdrojů 

království. Pro stát obklopený silnějšími muslimskými sousedy bylo nanejvýš důležité přimět 

aspoň část nově příchozích zůstat v Zámoří. Po čtvrté křížové výpravě většina rytířů toužících 

po majetku či sňatku s bohatou dědičkou směřovala raději do Řecka než do nejisté situace 

v Palestině. Tyto tolik nezbytné posily se budou v nadcházejících desetiletích království 

nepochybně nedostávat. Navíc výprava jako taková zasadila ohromnou ránu prestiži kruciát a 

už ve své době sklidila oprávněnou kritiku. Původní nedůvěra mezi západním a východním 

křesťanstvím se definitivně změnila v nenávist. Papež Innocenc byl sice nejdříve potěšen 

vidinou církevní, ale když se dozvěděl o zvěrstvech spáchaných při obléhání, tak celou 

výpravu ostře kritizoval. Původní myšlenka boje s nevěřícími se naprosto vytratila. 

Na druhou stranu to, že křížová výprava nedorazila do Palestiny, znamenalo pro 

království roky klidu. Jan z Ibelinu vládl jako regent za princeznu Marii. V roce 1208, když 

dovršila 17 let, byl čas najít jí manžela a království krále. Jan požádal francouzského krále 

Filipa, aby vybral vhodného kandidáta. Zde se ukázalo, jak moc se situace oproti předchozím 

desetiletím změnila. Filip dlouho nebyl schopen nikoho najít, až roku 1210 oznámil, že 

Mariiným manželem se stane Jan z Brienne. Byl to již postarší muž, byl mladším synem bez 

nároku na dědictví a jeho rodina nebyla nikterak významná. Jak se ovšem brzy ukázalo, pro 

jeho státnické schopnosti byl dobrou volbou. Byl zkušeným politikem a vojákem. Jan 

z Brienne přistál v Akkonu 13. září 1210, kde zjistil, že nabídka na prodloužení míru od al-

Adila byla zamítnuta pod záminkou, že nemůže vázat budoucího krále. Dne 14. září proběhla 

svatba a 3. října pak korunovace královského páru. Nový panovník se brzy stal velmi 

populárním. V jednání s barony království, církevními hodnostáři a velmistry řádů projevoval 

                                                            
79 „Příštího dne začal nepopsatelný masakr. Plné tři dny rabovalo dvacet tisíc ozbrojenců v tlupách město. Často 
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80 Pro dějiny křižáckých států na balkánském poloostrově viz: WOLFF, Robert L. The Latin Empire of 
Constantinople v SETTON, Kenneth M. (hl. editor), HAZARD, Harry W.(editor), WOLFF, Robert Lee (editor). 
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takt a respekt, stejně jako v přístupu k muslimům. V červenci podepsal s al-Adilem mírovou 

smlouvu na dalších pět let. Zároveň vyslal posly do Říma s prosbou o novou křížovou 

výpravu před jejím vypršením. Ve stejném roce zemřela královna Marie při porodu dcery 

Jolandy, která se tak de facto stala novou královnou. Jako regent za ni vládl její otec. Bouřlivá 

situace naopak probíhala v dalších křižáckých státech, na Kypru a v Antiochii. Na Kypru po 

smrti Amalrica II vládl jeho syn z prvního manželství Hugo. Ten byl nezletilý a vládl za něj 

jeho švagr Walter z Montbéliardu, který se ukázal nekompetentním. V roce 1210 byl donucen 

odejít z ostrova a Hugo byl prohlášen v 15 letech plnoletým. Ještě komplikovanější byla 

situace v Antiochii. Spory o trůn mezi Bohemondem IV. a Raymondem-Roupenem zde 

přerostly v otevřený konflikt, ve kterém se angažovala šlechta, církev i rytířské řády. Oba 

velmoži se přetahovali o vládu nad Antiochií až do smrti Raymonda-Roupena v roce 1221. 

Bylo očividné, že Jeruzalém může být osvobozen pouze regulérní křížovou 

výpravou, v pořadí již 5, neboť síly království na tento úkol nedostačovaly. Již roku 1213 

z popudu papeže Innocence III. cestovali po celém západním křesťanstvu kazatelé volající po 

nové kruciátě. Na Lateránském koncilu bylo poté rozhodnuto, že výprava se shromáždí na 

Sicílii a v Apulii, a vyrazí do Palestiny 1. června 1217. Nicméně odezva zdaleka nebyla 

taková, jak se předpokládalo. Uprostřed příprav papež, snažící se usmířit Janov a Pisu, 

zemřel. Jeho nástupce Honorius III. pokračoval v jeho díle. K výpravě se připojil uherský král 

Ondřej II., rakouský vévoda Leopold VI., stejně jako mnoho rytířů z Fríska, plujících po moři 

vlastní flotilou. Celá expedice ovšem měla ohromné zpoždění, datum určené Innocencem se 

ukázalo jako nereálné.  Navíc vyvstal problém s transportem. Francouzští křižáci čekali i 

nadále v jižní Itálii. Ondřej a Leopold dorazili do Svaté země až v září, respektive v říjnu 

1217. K nim se v Akkonu brzy připojil i Hugo z Kypru a jeho muži. Když se vojsko 

seskupilo, vytáhlo na Beisan, který obsadilo. Poté celkem bezcílně putovalo po Galileji, bez 

schopnosti vůdců rozhodnout se, kam by mělo táhnout. Jan z Brienne navrhoval útok na jednu 

z muslimských pevností, ale nebyl podpořen ostatními panovníky, kteří se stáhli zpátky 

k Akkonu. 10. ledna 1218 nečekaně zemřel Hugo z Kypru a dědicem ostrovního království se 

stal jeho ani ne roční syn Jindřich. Král Ondřej poté oznámil svůj úmysl vrátit se domů. Plané 

byli prosby a hrozby exkomunikací. Ještě v zimě se vydal na zpáteční cestu obtížen ostatky 

svatých.81 Jeho výprava nedosáhla vůbec ničeho. 
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Dne 26. dubna 1218 připlula k Akkonu fríská flotila. Na válečné poradě, kterou Jan 

z Brienne držel s ostatními vůdci, bylo rozhodnuto, že nejlepším cílem pro výpravu bude 

Egypt.82 Pokud by se křižákům podařilo obsadit tuto nejbohatší muslimskou provincii, 

znovuobsazení Jeruzaléma by již nebylo tak nereálné. Dne 24. května vyplula flotila 

z Akkonu směrem k nilské deltě. Vzhledem k bezvětří dorazilo několik lodí, kterým se z něj 

podařilo uniknout, na místo určení dříve než zbytek flotily. Po několika dnech čekání si jejich

posádky vynutily přístup na pevninu, kde zajistily předmostí nedaleko od města Damietty. Po 

chvíli dorazily i ostatní lodě a začalo vyloďování křesťanské armády. Prvním cílem se stala 

věž strážící pohyb po řece. Správcem Egypta byl al-Adilův syn al-Kámil. Když si uvědomil, 

že hlavním křižáckým cílem je právě Egypt, poslal zprávu otci, který sebral vojsko v Sýrii. 

Sám se s egyptskou armádou vydal křižákům vstříc. Utábořil se v al-Adiliyii, několik mil od 

Damietty. Neměl ovšem dostatek mužů k protiútoku. Dne 24. srpna zahájili křižáci útok na 

říční pevnost a po dvaceti čtyřech hodinách se jim podařilo ji obsadit. Nyní mohly jejich 1odě 

plout až k Damiettě, kterou křižáci obklíčili z vody i z pevniny. Když zpráva o obsazení 

pevnosti dorazila do Sýrie, sultán al-Adil následkem šoku 31. srpna zemřel. Byl, stejně jako 

jeho bratr Saladin, velkou osobností a dokázal udržet ajjúbovskou říši pohromadě po 25 let. 

Jeho nástupcem se v Egyptě stal starší syn al-Kámil, v Sýrii pak mladší al-Muazzam. Po 

dobytí pevnosti křižáci vyčkávali posily. Ty dorazily v polovině září, papeži Honoriovi se 

konečně podařilo sehnat finance na jejich transport. V čele posil stál kardinál Pelagius83, 

schopný úředník a muž víry, nicméně bez špetky vojevůdcovských schopností a naprosto bez 

taktu. Okamžitě zpochybnil autoritu Jana z Brienne, který byl přijat za vůdce výpravy. Začalo 

být patrné, že výprava postrádá velitele Richardova formátu a autority. Jan z Brienne byl pro 

mnohé, byť všechny přesvědčil o svých schopnostech, pouhým regentem malého království. 

Al-Kamil, posílený čerstvými jednotkami, se rozhodl zaútočit na křižácký tábor, nicméně byl 

odražen. Mezitím i křižákům dorazily v průběhu října posily. Ke konci listopadu náhlá 

povodeň zaplavila tábor a přes všechny snahy o vyřešení situace se v něm rozšířily nemoci. 

Zima byla neobvykle tvrdá. V únoru 1219 Pelagius nařídil útok na muslimský tábor. 

K překvapení všech ho nalezli opuštěný. Al-Kámil se stáhl, neboť odhalil spiknutí mající za 

cíl jeho odstranění. Posílen bratrem al-Muazzamem, který mu konečně přitáhl na pomoc, 

učinil rebelii rychlý konec. Stav okolí Damietty mu ovšem zabránil využít přesily vůči 

křižákům. Veškeré jeho pokusy o jejich vyhnání ztroskotaly. Stejně tak se křižákům nedařilo 
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obsadit Damiettu. V průběhu léta morálka křesťanů upadala, mnozí z nich, včetně Leopolda, 

opustili vojsko a odtáhli domů. Prostí vojáci obviňovali generály, což dokonce vedlo k jejich 

chaotickému útoku na muslimský tábor. Situace byla zachráněna jen díky Janovi z Brienne. 

Al-Kámil ovšem doufal v mír. V průběhu října vyslal posly do křesťanského tábora a nabídl 

velkorysé mírové podmínky. Nabízel odstoupení celé Palestiny včetně Jeruzaléma, muslimům 

by zůstalo pouze Zajordánsko, za které by platili tribut, v případě vyklizení Egypta. Jan 

z Brienne a většina jeho baronů, stejně jako Angličané, Francouzi a Němci, souhlasil 

s přijetím podmínek. Pelagius, velmistři a Italové byli proti. Velmistři ze strategických 

důvodů, Italové chtěli získat Damiettu, Pelagius ovšem pouze z neochoty uzavírat dohody 

s bezvěrcem. Na Pelagiův nátlak byla dohoda odmítnuta. Chvíli poté se křižákům konečně 

podařilo 5. listopadu obsadit Damiettu. Brzy se mezi nimi rozhořely spory o to, komu má 

město náležet. Za chvíli byla opět celá armáda nepokojná. Nečinnost byla největší chybou, 

které se křižáci dopustili, neboť al-Kámil byl v zoufalé situaci. Neměl zásoby pro své vojáky, 

kteří měli špatnou morálku, jeho bratr odtáhl do Sýrie. Nikdo z křesťanů ovšem nastalé 

výhody nevyužil. Spory mezi Janem z Brienne a kardinálem Pelagiem se neustále stupňovaly. 

Král využil úmrtí Lea II. jako záminky k opuštění armády v ústí Nilu (únor 1220), navíc al-

Muazzam začal ohrožovat jeho panství v Palestině. V průběhu roku 1220 dorazily posily 

vyslané císařem Fridrichem II., ale v září armádu opustili mnozí křižáci toužící po návratu 

domů. V červnu 1221 al-Kamil opět nabídl křižákům mírové podmínky, které Pelagius znova 

odmítl. Posílen o jednotky pod velením Ludvíka Bavorského se rozhodl k útoku. Nedbal na 

rady zkušených mužů ve vojsku, které se týkaly obav z příchodu nilských záplav.84 Po 

příjezdu Jana z Brienne se křižácká armáda vydala 12. července konečně na pochod. Dne 20. 

července armáda obsadila Sharimshah, al-Kámil, když uviděl velikost křižáckého vojska, se 

radši stáhl. Jan z Brienne radil vyčkat, neboť záplavy již byly v plném proudu. Pelagius trval 

na dalším postupu. Armáda překročila jeden z kanálu v Deltě, netušíc, že mezitím al-

Kámilovi obešli jejich zadní voj a stáli s vojskem mezi ní a Damiettou. Egyptská flotila 

odřízla ústup té křesťanské. V půlce srpna si Pelagius uvědomil, že jeho armáda je naprosto 

odříznutá, zásoby se ztenčují a nezbývá než nařídit ústup. Ten začal 26. srpna a skončil 

naprostou katastrofou. Nil neustále stoupal a prchající křižáky pronásledovala egyptská jízda. 

Dne 28. srpna požádal Pelagius sultána o mír. Stále ještě držel Damiettu. Al-Kámil si ale byl 

vědom svého vítězství. Podmínky byly pro křižáky trpké. Za navrácení Damietty jim bylo 

                                                            
84 DONOVAN, J. P. Pelagius and the fifth crusade. s. 151.
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umožněno opustit Egypt, všichni zajatci byli navráceni, klid zbraní na osm let a křesťanům 

bylo slíbeno navrácení Svatého kříže.85 Dne 8. září 1221 křižácké vojsko opustilo Egypt.86

5. křížová výprava byla velmi blízko cíle, ale ve finále doplatila na absenci 

schopného vůdce s všeobecně uznávanou autoritou. Oproti původním podmínkám byly zisky 

naprosto nulové, ani Svatý kříž nakonec nebyl navrácen. Otázkou zůstává, zda by bylo možné 

za původních podmínek udržet Palestinu s Jeruzalémem bez pevností Zajordánska, jak 

argumentovali zkušení řádoví rytíři. 

Jan z Brienne poté v roce 1222 vyrazil do Evropy, aby jednal s papežem o 

budoucnosti států v Palestině a také našel manžela pro svou dospívající dceru. Cestoval 

rovnou do Říma, kde se sešel s papežem a velmistry řádů. Velmistr Německých rytířů 

Heřman ze Salzy navrhl dynastické spojení princezny Jolandy s čerstvě ovdovělým císařem 

Fridrichem II. Návrh zaujal všechny přítomné a okamžitě bylo zahájeno vyjednávání. 

Fridricha myšlenka taktéž zaujala, a když se Jan z Brienne vydal roku 1223 do Francie za 

Filipem II. Augustem, jednání byla již prakticky uzavřena. Jan byl přítomen Filipově smrti 

v červenci 1223. V závěti odkázal Janovi velmi štědrou sumu, stejně jako Johanitům a 

Templářům, a to za účelem obrany Svaté země. Po pobytu ve Španělsku se roku 1224 navrátil 

do Itálie, kde očekával příjezd své dcery. V srpnu 1225 dorazila do Akkonu císařská flotila 

vedená hrabětem Jindřichem z Malty. V Akkonu proběhla svatba v zastoupení, princezna poté 

byla odvedena do Tyru, kde byla korunována Jeruzalémskou královnou. Následovala cesta do 

Itálie, kde si 9. listopadu; vzala za manžela císaře Fridricha II. 

                                                            
85 MADDEN, Thomas. A Concise History of the Crusades. s. 223-225.
86 Téma 5. křížové výpravy je popsáno např. van CLEVE, Thomas C. The fifth crusade v SETTON, Kenneth M. 
(hl. editor), HAZARD, Harry W.(editor), WOLFF, Robert Lee (editor). A History of the Crusades:Volume II, 
The Later Crusades 1189 – 1311. s. 377-429 nebo RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 3, 
The Kingdom of Acre and the Later Crusades. s. 132-170; z pramenů např. NOVARE, Philip de. Les Gestes des 
Ciprois, No. 135-37. ed. G. REYNAUD. Ženeva: Jules-Guillaumefick, 1887. 48-50. přel. BRUNDAGE, J. The 
Crusades: A Documentary History. Milwaukee: Marquette University Press, 1962.
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3.4 Fridrich II.: mírové řešení, spory se šlechtou a   

       katastrofa na La Forbie (1225–1244)

Manželství Fridricha s Jolandou nebylo šťastné. Ihned po svatbě ji Fridrich poslal do 

svého „harému“ v Palermu, kde žila až do své smrti v dubnu roku 1228. Zemřela při porodu 

syna Konráda. Fridrich také dal Janovi z Brienne okamžitě po svatbě najevo, že jeho služeb 

již není zapotřebí. Tomu nezbylo než se smířit s nastalou situací, neboť byl pouze regentem za 

svou dceru a králem byl nyní její manžel. V roce 1228 byl jmenován regentem za nezletilého 

císaře Balduina II. v Konstantinopoli, kde zemřel roku 1237.87 Fridrich slíbil papežským 

legátům, že na křížovou výpravu do Palestiny (v pořadí již 6.) se vydá v srpnu roku 1227.88

Jako předvoj již poslal některé své vazaly do Akkonu. Když armáda konečně vyrazila na 

východ, Fridrich onemocněl a vrátil se do Itálie. Papež Řehoř IX. to považoval za porušení 

slibu a Fridricha exkomunikoval. Ten se snažil papeže usmířit, ale marně. Přesto, že jako 

exkomunikovaný nemohl vést křížovou výpravu, vyplul z Brindisi 28. června 1228. Mezitím 

se ovšem situace změnila. S Jolandinou smrtí se stal pouze regentem za svého syna Konráda, 

a podle zákonů království mohl být z této pozice odvolán sněmem. 

V Zámoří se situace komplikovala. Na Kypru vládla jako regentka za krále Jindřicha 

I. jeho matka Alice. Správu království svěřila svému strýci Filipovi z Ibelinu. Vztahy mezi 

nimi byly brzy na bodu mrazu. Regentka poté jmenovala správcem Amalrica Barlaise, 

jednoho z předních šlechticů. Nejvyšší sněm království protestoval, že toto je nemožno učinit 

bez jeho souhlasu.89 Barlais opustil ostrov a kontaktoval Fridricha, u kterého, jako nejvyššího 

lenního pána Kypru, hledal podporu. Filip z Ibelinu zemřel v roce 1227 a Nejvyšší sněm 

zvolil nástupcem jeho bratra, Jana z Ibelinu, nyní nejmocnějšího muže v Zámoří. 

Dne 21. července 1228 dorazil Fridrich do Limassolu.90 Okamžitě začalo být jasné, 

že mezi ním, autoritářským panovníkem vyžadujícím naprostou poslušnost, a šlechtou 

kyperského a jeruzalémského království, pro které byl panovník pouze první mezi rovnými, 

                                                            
87  K dalšímu působení Jana z Brienne viz: WOLFF, Robert L. The Latin empire of Constantinople, 1204 – 1261.
v SETTON, Kenneth M. (hl. editor), HAZARD, Harry W.(editor), WOLFF, Robert Lee (editor). A History of the 
Crusades:Volume II, The Later Crusades 1189 – 1311. Londýn: Oxford University Press ,1962, s. 216–220.
88 K Fridrichově výpravě do Palestiny viz. NOVARE, Philip de. Les Gestes des Ciprois. ed. G. REYNAUD. G. 
Ženeva: Jules-Guillaumefick, 1887. přel. J. BRUNDAGE, The Crusades: A Documentary History.
89 Pro práva stavů na Kypru viz: EDBURY, Peter. The kingdom of Cyprus and the crusades 1191-1374. 
90 Míra Fridrichovi popularity na ostrově je patrná ze slov Filipa z Novary: „Osvobozoval a bránil lotry a vrahy 
a jiné, kteří dělali věci, jež se nesmějí dělat. Byl velice krutý a nikdo u něho nenalezl slitování Nebylo mu možno 
věřit ani ve slibech, ani v činech...“ NOVARA, Philip de. v HROCHOVÁ, Věra. Křížové výpravy ve světle 
soudobých kronik. s. 206–207.
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nepůjde o harmonický vztah.91 Povolal Jana z Ibelinu do Limassolu, kde ho požádal o vydání 

Bejrútu a peněz vybraných na Kypru. Jan se nenechal výhružkami zastrašit a oponoval, že 

Bejrút mu byl udělen jeho sestrou královnou Isabelou, že peníze odevzdal regentce Alici, a že 

hodlá svá práva bránit před Nejvyšším sněmem. Fridrich, který sebou neměl dostatečný počet 

vojáků, ustoupil. Do otevřené roztržky se pustil až v momentě, kdy dorazily posily z pevniny. 

Vytáhl na Nikósii, odkud Jan uprchl do jednoho ze svých hradů. Fridrich nechtěl riskovat 

dlouhé obléhání a tak nabídl Janovi smír. Ten přijal, uznal Fridricha za lenního pána Kypru a 

regenta Jeruzaléma. Amalric Barlais byl jmenován správcem. Fridrich poté, ve společnost 

Jindřicha I. a Ibelinů opustil ostrov 3. září 1228. Když dorazil do Akkonu, zjistil, že se 

nenachází v pozici zahájit nějaké významnější tažení. Mnoho církevních, ale i světských 

hodnostářů odmítalo spolupracovat s exkomunikovaným císařem. Většina jeho armády se již 

z důvodu Fridrichova zpoždění vrátila do Evropy. Výrazné podpory se mu dostalo pouze od 

Řádu německých rytířů, jejichž velmistr Heřman ze Salzy  byl jeho přítelem. Zprávy z Evropy 

také nebyly pro císaře nikterak příznivé. Jeho výprava musela být výpravou diplomatickou. 

Stejně jako Fridrich i al-Kámil, který musel řešit problém nástupnictví po bratru al-

Muazzamovi, toužil po míru. Oba muži byli v kontaktu již po delší dobu a nyní se jednání 

rozjela naplno. Pokračovala po celý podzim a zimu, a výsledkem byla mírová smlouva z 18. 

února1229. Její obsah šokoval jak křesťanský, tak muslimský svět. Království Jeruzalémské 

mělo získat Jeruzalém (s výjimkou chrámového okrsku, který měl zůstat muslimům) s úzkým 

pruhem území směrem k pobřeží a Betlém se západní částí Galileje.92 Mír měl trvat deset let a 

zajatci měli být oboustranně propuštěni. Exkomunikovaný císař dokázal bez prolití jediné 

kapky krve to, o co se křesťanské armády pokoušeli posledních 40 let. K jeho překvapení se 

nikdo neradoval. Vojáci poukazovali na to, že nová hranice se nedá bránit, církvi vadilo, že 

chrámový okrsek zůstal muslimům. Jeruzalémskou šlechtu kromě faktu, že uzavřel dohodu 

bez jejich souhlasu, poté rozčílil ještě více, když se při návštěvě Jeruzaléma sám 

bezprecedentně korunoval na krále. Fridrich byl podle zákona pouze regentem za svého syna. 

Na shromáždění šlechty 24. března 1229 již došlo k otevřené roztržce. Fridrich, kterému 

dorazily neblahé zprávy z Evropy, již déle nemohl oddalovat svůj odjezd. Jmenoval 

                                                            
91 Na rozdíl od Fridrichových držav v Evropě, kde se císaři podařilo podřídit si ostatní mocenské složky, 
v Jeruzalémském království byl vztah mezi panovníkem a šlechtou (stavy) odlišný. Následkem událostí 
posledního půlstoletí její moc vzrostla, byla na svá práva pyšná a odmítala z nich ustoupit. „This failure to set up 
effective monarchic goverment in the East was due mainly to the chances of politics and war.[…] In Jerusalem, 
too, monarchy was weakened in the 1180’s by conflicts about the succession and by the conquests of Saladin, 
then by period of forty years of queens regnant and their various husbands, and finally by a further forty years of 
absentee Hohenstaufen kings.“ SMAIL, R. C. The Crusaders in Syria and the Holy Land. Southampton: Thames 
and Hudson, 1973, s. 42.
92

TREECE, Henry. The Crusades. s. 188. 
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konstáblem Oda z Montbéliardu a jako správce Baliana ze Sidonu. Poté opustil 1. května 

Palestinu. Ještě se zdržel pár dní na Kypru, kde správci jmenoval Amalrica Balraise, Viléma 

z Rivetu, Huga z Jebailu, Gavina z Chenichy a Amalrica z Beisanu. Zpět do Evropy dorazil 

10. června 1229.

Brzy po Fridrichově odchodu se na Kypru rozhořel otevřený konflikt mezi jeho 

příznivci a stoupenci Ibelinů. Jan z Ibelinu se vylodil na Kypru a 14. července porazil 

Fridrichovi správce v bitvě u Nikósie. Z pěti správců dva, Vilém z Rivetu a Gavin 

z Chevinchy, zahynuli v bitvě. Jan poté obléhal hrady, kam zbylí tři uprchli. Podařilo se mu je 

dobýt až v létě 1230. Stal se pánem ostrova jménem krále Jindřicha, který měl dosáhnout 

plnoletosti v roce 1232. 

Situace v Evropě se mezitím změnila. Císař se usmířil s papežem, který odvolal jeho 

exkomunikaci. Církevní hodnostáři a velmistři řádů již dále nemohli císaři odporovat 

poslušnost pod záminkou klatby. Fridrich vyslal do Zámoří svého generála Roberta 

Filangieriho s titulem císařského legáta. Jan z Ibelinu se dozvěděl o jeho příjezdu a vydal se 

na Kypr, opustiv Bejrút pouze s malou posádkou. Když Filangieri dorazil na Kypr, předal 

králi list od Fridricha, který Jindřichovi nařizoval zbavit Ibeliny majetku a vyhnat je 

z království. Jindřich to rázně odmítl, Filangieri poté překvapivě doplul k Bejrútu a vyjma 

pevnosti ho obsadil. Poté mu padl do rukou také Tyros a později Sidon. V Akkonu svolal 

Nejvyšší sněm, kde ukázal listy od Fridricha, jmenující ho na post správce království, což 

sněm přijal. Poté prohlásil Ibeliny za zbavené majetku. Nejvyšší sněm proti tomu ostře 

protestoval, neboť to nebylo možné bez jeho souhlasu. Filangieri trval na svém, čímž všechny 

barony, hrdé na svoje práva, vehnal do tábora Ibelinů. Měšťané Akkonu prohlásili Jana 

z Ibelinu svým starostou. V únoru 1232 Jan připlul z Kypru na pevninu. Veškerá snaha o 

mírové řešení ztroskotala na Filangierim, který odmítal ustoupit ze svých požadavků. Opevnil 

se v Tyru a vyslal Amalrica Barlaise na Kypr. Tomu se podařilo obsadit takřka celý ostrov 

s výjimkou několika hradů. Jan mezitím přesvědčil Janovany k útoku na Tyros. Jeho armáda 

se utábořila u Casal Imbert, kde byla neočekávaně 2. května přepadena a poražena 

Filangierim. Její zbytky ustoupily směrem k Akkonu. Filangieri nevyužil svého vítězství a 

stáhl se do Tyru a odtud na Kypr. Tam ho 30. května pronásledovali i Jan s Jindřichem. Jejich 

vojsko obsadilo Famagustu a poté se vydalo na Nikósii. Cestou tam se střetlo s Filangieriho 

mnohem početnější armádou v bitvě u Agridi. Po rozhodném vítězství Jan z Ibelinu oblehl 
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legáta v hradu Kyrenia.93 Hrad se vzdal po 10 měsících obléhání, Filangierimu se ovšem 

podařilo uprchnout, nejdříve do Arménie, poté do Tyru a konečně za Fridrichem do Itálie. 

V roce 1233 se Fridrich pokusil usmířit si barony jmenováním nového správce, místního 

šlechtice Filipa z Maugastelu. Ten byl pro svůj skandální život ovšem nepřijatelný. Situaci 

nevyřešil ani papežský legát arcibiskup z Ravenny na své misi v roce 1235, ani Řehořův list 

z roku 1236. Jejich podmínky byly pro barony, přesvědčené o své pravdě, jednoduše 

nepřijatelné. Jan z Ibelinu tak v podstatě vládl království (s výjimkou Tyru) až do své smrti 

v roce 1236. 

I po jeho skonu pak vláda zůstávala pevně v rukou jeho početné rodiny a jejích 

spojenců. Příznivá situace pro křižáky nastala v roce 1238. Sultánovi al-Kámilovi, který byl 

od roku 1229 nepopiratelným pánem Ajjubovské říše, se sice podařilo potlačit rebelii svých 

příbuzných a udržet tak jednotu, ale své vítězství dlouho nepřežil. Zemřel 8. března 1238. 

Mezi jeho příbuznými došlo k válce o ajjúbovské dědictví. Trůnu v Egyptě se postupně 

zmocnil as-Salih Ajjúb, al-Kámilův syn, a panství v Damašku získal jeho strýc as-Salih 

Ismail. Další Ajjúbovci drželi menší územní celky. Války mezi nimi trvaly po další desetiletí. 

Navíc ještě 1. září 1239 dorazila do Palestiny křížová výprava vedená Tibaldem 

z Champagne, které se účastnilo mnoho významných šlechticů z Francie. Po poradě o 

nejlepším využití posil bylo rozhodnuto pochodovat k egyptské hranici a po jejím zajištění 

směrem na Damašek. Armáda vyrazila z Akkonu 2. listopadu. Utábořila se před Askalonem, 

kde se část křižáků rozhodla vytáhnout směrem na Gazu a napadnout nepřítele, jehož vojsko 

se přesunulo právě k tomuto městu. Tito muži byli při svém nepromyšleném útoku obklíčeni 

egyptskou armádou a většina byla velkou přesilou pobita. Na rady místních baronů se Tibald 

neochotně stáhl od Askalonu zpátky do Akkonu. V odvetném útoku za napadení muslimské 

karavany byl dobyt Jeruzalém a jeho opevnění pobořeno, načež se muslimské jednotky stáhli 

z města. Válka, která vypukla mezi Ajjúbem a Ismailem, se pro křižáky stala skvělou 

záminkou k obratné diplomacii. Ismail z Damašku jim za spojenectví slíbil hrady Beaufort a 

Safed, což bylo křižáky přijato a hrady obsazeny. Safed byl obsazen Templáři a rivalita mezi 

nimi a Johanity vedla k tomu, že ti zahájili tajná jednání s Ajjúbem. Ten křižákům nabídl 

propuštění zajatců od Gazy a město Askalon k tomu, výměnou za jejich neutralitu. Tibald se 

nechal zlákat a nabídku přijal, nicméně většina jeruzalémské šlechty byla pobouřena 

porušením spojenectví s Damaškem. Tibald byl rozzuřen a rozhodl se vrátit do Evropy, což 

                                                            
93 Pro vnitřní konflikt mezi šlechtou a císařovými stoupenci 1230 – 1233 viz: PRAWER, Joshua. Histoire de 
royaume Latin de Jérusalem: Tome II, Les Croisades et le Second Royaume Latin. s. 229–251.
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učinil v září roku 1240. Za cenu pošramocené pověsti křesťanům získal tři významné 

pevnosti. Chvíli poté dorazil do Svaté země bratr anglického krále Jindřicha III. Richard, 

vévoda z Cornwallu. Obratná diplomacie, kterou projevil, udělala velký dojem. Podařilo se 

mu získat pro křižáky další pevnosti v Galileji a nastolit v království aspoň nějaký pořádek.94

Když opustil Svatou zemi v květnu 1241, spory mezi frakcemi se rozhořely nanovo. Mezi 

Templáři a Johanity probíhal v podstatě otevřený konflikt, řádoví bratři bojovali v ulicích 

Akkonu. Baroni se stáhli na svá panství a vládli zde po svém. Přiležitosti se pokusil využít 

Filangieri, který se mezitím vrátil z Evropy a vládl císařovým jménem v Tyru. Nepozorovaně 

s podporou Johanitů vklouzl do Akkonu, ale než se mohl pokusit o převrat, byl odhalen a 

musel uprchnout zpět do Tyru. Dne 5. dubna 1243 dosáhl plnoletosti král Konrád a v Akkonu 

se sešel sněm, který v jeho jménu jmenoval regentkou království jeho nejbližší dědičku, 

princeznu Alici, společně s jejím manželem Ralfem ze Soissons. Nato baroni táhli na Tyros, 

kde mezitím vzrůstala nespokojenost s vládou Filangieriho a jeho bratra Lothara. Spojenci 

uvnitř města jim otevřeli brány a Lothar byl obklíčen v citadele. Richard Filangieri, který byl 

v Evropě u císaře, se vrátil do Palestiny nevěda, že Tyros je obsazen a padl obléhatelům do 

rukou. Pod hrozbou jeho popravy, Lothar otevřel brány citadely a oběma bratrův byl povolen 

odchod z království. Tyros se navrátil do rukou regentů, nicméně když Ralf ze Soissons žádal 

jeho vydání, baroni mu odpověděli, že se musí ještě rozhodnout komu bude náležet. Ralf poté 

rezignoval na záležitosti Zámoří a vrátil se zpět do Francie. 

Politika království se poté přiklonila ke spojenectví s Damaškem. Muslimové po 

podepsání smlouvy vyklidili Chrámový okrsek v Jeruzalémě a Templáři začali opevňovat 

město. Ale ani sultán Ajjúb nezahálel. Spojil se s chorézmskými žoldáky, kteří se po porážce 

své říše Mongoly (viz kap. 3.5) usadili v severní Sýrii, a odtud podnikali loupeživé nájezdy. 

Tito žoldáci překvapivě v červenci 1244 zaútočili na Jeruzalém, dobyli ho a definitivně ho tak 

na dlouhá staletí získali pro islám.95 Poté vytáhli na jih, kde se setkali s Ajjúbovou armádou. 

Křižáci se spojili s Ismailovou armádou, vojsky Keraku a dalších spojenců, a vytáhli směrem 

na Egypt. Obě vojska se setkala u vesničky La Forbie.96 Muslimští spojenci radili vyčkat, ale 

křižáci prosadili svou a byla zahájena bitva, která pro ně dopadla katastrofálně. Zatímco 

muslimským spojencům se podařilo z bitvy uniknout, křesťanská armáda byla prakticky 

zničena. Jednalo se o největší pohromu od Hattínu. Již nikdy Zámoří nepostavilo do pole tak 

                                                            
94 Výpravy Tibalda z Champagne a Richarda z Cornwallu viz: SETTON, Kenneth M. (editor-in-chief), 
HAZARD, Harry W.(editor), WOLFF, Robert Lee (editor). A History of the Crusades:Volume II, The Later 
Crusades 1189 – 1311. s. 463 – 487.
95

TREECE, Henry. The Crusade. s. 190
96

DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy, s. 192.
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velkou a bojeschopnou armádu a po celý zbytek své existence se potýkalo s nedostatkem 

mužů. Egyptská armáda poté oblehla Askalon, který se ovšem ubránil. V tuto chvíli křesťany 

zachránil pouze fakt, že Ajjúb se nejdříve potřeboval vypořádat s Damaškem. Opět bylo zcela 

zřejmé, že bez pomoci z Evropy se panství křesťanů v Palestině nedá udržet.

3.5 Výpravy sv. Ludvíka, Mongolové v Sýrii a vzestup 

Mameluků (1244–1270)

Ludvík IX. Francouzský (vládl v letech 1228–1270) v prosinci 1244 těžce 

onemocněl. Jako zbožný muž přislíbil bohu, že v případě svého uzdravení se vydá na 

křížovou výpravu, již 7. v pořadí. Ludvík se opravdu zázračně uzdravil a začal vše 

připravovat pro svoji cestu do Palestiny. Jeho přípravy trvaly tři roky. 

Mezitím se v Zámoří situace komplikovala. Žoldáci z Chorézmu, majíce pocit, že 

nedostali dobře zaplaceno od Ajjúba, po obsazení Damašku v listopadu 1245 nabídli své 

služby Ismailovi, který se v roce 1246 pokusil získat město zpět. Nenávist vůči Chorézmské 

hordě přivedla do Ajjúbova tábora mnohé velmože z oblasti Sýrie a v rozhodující bitvě 

nedaleko města Homs se Ajjúbovi podařilo porazit Ismaila a rozprášit hordu. Jeho pozornost 

se opět obrátila ke křižákům. Obsadil Tiberiadu, hrad Belvoir a poté oblehl Askalon, který byl 

dobyt 15. října 1247. V roce 1246 zemřela regentka Alice a regentem se stal její syn Jindřich 

I. Kyperský. 

12. srpna 1248 Ludvík vyrazil z Aigues-Mortes a 17. září přistál v Limassolu, kde se 

postupně sešla výprava, složená primárně z jeho vazalů, ale také z několika anglických 

velmožů, baronů Kypru a Jeruzaléma, a dalších spojenců. Bylo rozhodnuto, že cílem výpravy 

musí být Egypt. Ludvík využil zimní měsíce snahou o spojeneckou smlouvu s novým velkým 

hráčem na Blízkém východě, s Mongoly. 

Mongolská říše založená Čingischánem na počátku 12. století zahájila postupně 

mohutnou expanzi všemi směry. V letech 1218–1221 proběhlo jejich tažení na Blízkém 

východě a Kavkazu, při kterém byl poražen Chorézm a v té době velmi silná Gruzínská říše. 

Po obnovení Chorézmu se Mongolové vrátili a obsadili celou Persii v roce 1231. 
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V následujících letech se vazaly mongolského chána stala Arménie i Gruzie. Neporažení 

Mongolové se stali pro křesťany žádanými spojenci a jejich vliv v oblasti byl patrný.97

Po problémech se sháněním lodí výprava konečně vyplula do Egypta v květnu 1249. 

Lodě byly rozehnány bouřkou, takže k cíli, Damiettě, armáda dorazila rozdělená. Ludvík se 

vylodil v Egyptě 5. června.98 Muslimové, kteří se pokusili vylodění zabránit, byli zahnáni zpět 

do Damietty, kterou ihned poté vyklidili. Dne 6. června 1249 Ludvík vítězně vstoupil do 

města.99 Osud 5. křížové výpravy poučil Ludvíka a ten se rozhodl zůstat v Damiettě, než 

přejde období záplav. Také vyčkával dalších posil. Mezitím se Ajjúb, ležící na smrtelné 

posteli, přesunul do města Mansúry. Když opadly záplavy, Ludvíkovo vojsko, posílené oddíly 

jeho bratra Alfonse, hraběte z Poitou, se vydalo směrem k Mansúře 20. listopadu, poté, co 

Ludvík ve městě zanechal silnou posádku. O tři dny později těžce nemocný sultán Ajjúb 

skonal. Velení armády převzal generál Fakr ad-Din, který povolal Ajjúbova syna Turanshaha 

do Egypta, aby převzal dědictví po otci. Křižáci postupovali vpřed obtěžováni muslimskou 

jízdou a 21. prosince se utábořili naproti Mansúře. Až do února 1250 obě armády stály proti 

sobě přes jeden z nilských kanálů. Křesťané poté nalezli brod, který králův bratr Robert 

z Artois v čele předvoje překročil a přes přísný rozkaz počkat na celou armádu zaútočil na 

muslimský tábor. Překvapení bylo dokonalé, muslimská armáda v panice utekla do Mansúry. 

Fakr ad-Dín byl zajat, ale přední z mameluckých generálů, Bajbars se chopil velení. Robert 

místo, aby vyčkal příchodu bratra, zaútočil na Mansúru. Otevřenou branou vjel do města, 

ovšem neuvědomil si, že se jedná o past. Prakticky celý předvoj byl zmasakrován, pouze 

několik mužů uprchlo a varovalo Ludvíka, který mezitím také překročil brod. Ludvík se 

připravil na muslimský útok, který se mu podařilo odrazit, a poté nařídil postavit tábor. Další 

egyptský útok přišel 11. února a byl odražen pouze s vypětím všech sil. Ludvík vyčkával 

v táboře až do začátku dubna, kdy začalo být jasně, že se musí stáhnout k Damiettě, neboť 

sultánem se mezitím stal Turanshah a jeho flotila zajala tu křesťanskou, vezoucí zásoby do 

tábora. Dne 5. dubna křesťanská armáda opustila tábor a 6. dubna byla obklíčena. Ludvík 

odmítl opustit své muže. Hladoví a nemocní vojáci nekladli muslimům odpor. Křižácké 

                                                            
97 Mongolové v Persii a Sýrii viz: SETTON, Kenneth M. (editor-in-chief), HAZARD, Harry W.(editor), 
WOLFF, Robert Lee (editor). A History of the Crusades:Volume II, The Later Crusades 1189 – 1311. s. 715–
734 nebo RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 3, The Kingdom of Acre and the Later 
Crusades. s. 237-254.
98 TYERMAN, Christopher. God’s War: A New History of the Crusades. Cambridge: Harvard University Press, 
2006, s. 787.
99 „Že Turci odtáhli z Damietty, byla čirá neuvážlivost, neboť nestrhli ani most postavený z lodí, což by nám bylo 
způsobilo velikou nesnáz.“ JOINVILLE, Jean de. Paměti křižákovy, přeložil V. Černý, Praha 1965, s. 45-47.
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vojsko padlo do zajetí. Mírové podmínky byly tvrdé.100 Armáda měla být vykoupena za 

milion zlatých a Ludvík za Damiettu,101 jejíž obranu zachránila svým jednáním Ludvíkova 

manželka Markéta, když s novorozeným synem Janem Tristanem v náručí požádala posádku, 

aby bránila město. Vítězný Turanshah se cítil dost silný na to, aby se postavil Mamelukům.102

Byla to chyba, mamelučtí důstojníci vedení Bajbarsem ho zavraždili 2. května 1250. Jeho 

nástupcem se stal jeho malý bratranec al-Ashraf Musa, za kterého vládl jako regent 

mamelucký generál Aibek. Nicméně dohoda s Ludvíkem platila i nadále. Dne 6. května byla 

muslimům předána Damietta a po sehnání půlky výkupného byl Ludvík propuštěn. Společně 

se svými vazaly odplul do Akkonu. 7. výprava přes počáteční úspěchy skončila katastrofou.103

Většina francouzských křižáků poté opustila Svatou zemi, ale Ludvík zůstal. Cítil, že 

je potřeba, aby se zde pokusil dát věci do pořádku. Okamžitě byl přijat jako de facto vládce 

království. Mamelucký převrat v Egyptě vyvolal válku s Ajjúbovci ze Sýrie. Aibekovi se 

podařilo zvítězit nad syrskou armádou u Abbasy. Obratnou diplomacií mezi Egyptem a 

Damaškem se Ludvíkovi podařilo dosáhnout propuštění všech zajatců v březnu roku 1252. 

Nicméně slíbené zisky z aliance s Egyptem se neuskutečnily, neboť kalifa al-Mustasim 

usmířil Mameluky s Damaškem. Dále řešil nástupnictví na Kypru, kde zemřel král Jindřich I. 

a jeho nástupcem se stal jeho syn Hugo II., stár pouze několik měsíců. Regentkou za něj se 

stala jeho matka, královna vdova Plaisance. Jedním z hlavních Ludvíkových cílů bylo 

uzavření spojenectví s Mongoly. Když se tyto snahy minuly účinkem, přestože přátelské 

kontakty byly navázány, neboť chán vyžadoval okamžité uznání za Ludvíkova suveréna, a 

přišla zpráva o smrti jeho matky, královny regentky Blanky, Ludvík se rozhodl odjet domů. 

Svatou zemi opustil 24. května 1254. Přesto, že jeho výprava byla z vojenského hlediska 

velkým neúspěchem, jeho čtyřletý pobyt v Palestině byl vcelku úspěšný a podařilo se mu 

uspořádat záležitosti království. 

                                                            
100 TYERMAN, Christopher. God’s War: A New History of the Crusades. s. 798.
101„Dohodli se s emíry v tom smyslu, že jakmile bude těmto odevzdána Damietta, propustí krále i ostatní 
přítomné urozené lidi.; co se drobného lidu týče, sultán jej dal odvést k Babylónu, kromě těch, které dal porubat. 
Této věci se dopustil navzdor dohodám, které s králem uzavřel. Proto se opravdu zdá, že i nás by byl dal pobít, 
jakmile by byl měl Damiettu. A král jim musil také přísahat, že jim vyplatí dvě stě tisíc liber, než opustí řeku, a 
dvě stě tisíc liber, až dorazí do Akru.“ JOINVILLE, Jean de. Paměti křižákovy. s. 102–103.
102 Mamelukové byli speciální kastou otroků přeměněných ve vojáky v muslimském světě. Postupem času rostl 
jejich význam jako profesionálních vojáků, kteří se často dostali k moci, např. v Egyptě v roce 1250.  Viz: 
SETTON, Kenneth M. (editor-in-chief), HAZARD, Harry W.(editor), WOLFF, Robert Lee (editor). A History of 
the Crusades:Volume II, The Later Crusades 1189 – 1311. s. 735 -758.
103 Detailní popis tažení viz.: JOINVILLE, Jean de. Paměti křižákovy, přeložil V. Černý.
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Po králově odchodu spravovali obě království Ibelinové. V květnu roku 1254 zemřel 

král Konrád a jeho nástupcem se stal jeho dvouletý syn Konradin. Byly uzavřeny mírové 

smlouvy jak s Damaškem, tak i s Egyptem. 

V roce 1256 muslimský svět začal čelit svému největšímu nebezpečí. Po letech klidu 

se mongolská armáda v Persii, pod vedením chána Hulagu, dala na pochod. Jeho prvním 

cílem bylo hlavní sídlo sekty Asasínů. Po vypořádání se s nimi v roce 1257 se armáda 

pohnula směrem na Bagdád. Ve dnech 11. – 12. ledna 1258 Hulagu rozdrtil vojsko kalifátu 

v bitvě u Anbary nedaleko Bagdádu. Dne 18. ledna jeho jednotky dorazily k městu a začalo 

obléhání, které trvalo do 10. února, kdy mongolská armáda vnikla do města a začal strašlivý 

masakr. Jednou z jeho obětí se stal i poslední bagdádský kalifa al-Mustasim. Muslimský svět 

byl otřesen a jeho jednota, reprezentovaná osobou kalify, byla zničena. Po uspořádání situace 

vytáhl Hulagu do Sýrie. Mnozí místní vládci se mu přijeli poklonit. V září táhl severní Sýrií, 

v lednu 1260 obsadil Aleppo, 1. března mu otevřel brány Damašek, mnohá další města 

následovala. Křesťanská panství byla nyní obklopena Mongoly. Smrt velkochána Mongkeho 

v roce 1259 donutila chána Hulagu, aby se stáhl na východní hranice své říše. Mongolové 

svým postupem do Sýrie vyvolali konflikt s poslední velkou muslimskou silou, mameluckým 

sultanátem v Egyptě. Sultán Aibek vládl do roku 1257, kdy byl zavražděn z popudu své 

manželky. Jeho 15letý syn Nur ad-dín Ali byl po dvou letech sesazen mameluckým 

generálem Kutuzem, který se prohlásil sultánem. V roce 1260, kdy byl Hulagu zaměstnán na 

východě, vytáhl Kutuz do Sýrie a v bitvě u Ain Jalutu 3. září 1260 rozdrtil mongolské vojsko 

pod generálem Kitbuqou. Bitva rozhodla o záchraně muslimského světa a o znovuobsazení 

Sýrie. Následkem událostí na Dálném východě se Mongolové nezmohli na protiakci. Kutuz 

táhl zpátky do Egypta jako oslavovaný vítěz, ale 23. října 1260 byl zavražděn Bajbarsem, 

který se zmocnil trůnu. Právě z tohoto muže se v následujících letech stal největší nepřítel 

křesťanů.       

Mezitím se v království rozhořel další vnitřní konflikt.104 Do původního sporu mezi 

Janovany a Benátčany se brzy zapojila většina šlechty království. Regentka Plaisance se 

marně snažila zastavit boje. Výsledek příměří, kterého se podařilo dosáhnout novému správci 

království v roce 1261, Ludvíkovu zástupci, Geoffreymu ze Sargines, bylo celkové uklidnění 

vnitřní situace. Šlechta přestala bojovat, Janované se z Akkonu, kde spor začal, přesunuli do 

Tyru, a ačkoliv se spor mezi italskými republikami rozhořel po chvíli znovu naplno, šlechta 
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DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy, s. 201
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již tentokrát zůstala stranou.105 Nicméně mezi Ibeliny a jejich příbuznými Montforty, další 

významnou rodinou Zámoří, vzniklo nepřátelství. Regentka Plaisance zemřela v září 1261. 

Regentkou Jeruzaléma a Kypru se stala sestra Jindřicha I., Isabela, která jmenovala novým 

správcem svého manžela Jindřicha Antiochijského. V roce 1263 byl Akkon napaden 

Bajbarsem, který mezitím upevnil svou pozici v Sýrii, město se ovšem podařilo ubránit. 

Isabela zemřela roku 1264 a regentem obou království se stal její nejstarší syn Hugo 

z Antiochie. Tomu se postupně podařilo usmířit rozhádanou šlechtu. Bylo tomu rozhodně 

zapotřebí, neboť se blížily těžké časy. V roce 1265 přitáhl Bajbars nečekaně k Caesaree a dne 

27. února ji dobyl a srovnal se zemí. Poté vytáhl na hrad Athlit a když se mu ho nepodařilo 

obsadit, vyrazil na Arsuf, který dobyl 26. dubna 1265. Následně táhl k Akkonu, ale včasný 

příjezd regenta Huga zachránil město. Bajbars toho roku přišel o nejvážnějšího protivníka, 

když chán Hulagu zemřel v únoru roku 1265. Novým ilchánem, jak se mongolský vládce 

Persie nazýval, se stal jeho syn Abaga. Další Bajbarsovo tažení v roce 1266 dobylo hrady 

Safed a Toron, a jeho nejschopnější generál Qalawun porazil Armény a vyplenil jejich 

království tak, že již nikdy nehrálo významnou roli v Palestině ani v Sýrii. Roku 1267 zemřel 

mladičký kyperský král Hugo a jeho nástupcem se stal jeho stejnojmenný bratranec (regentem 

1267 – 1268). Když byl poté mladý král Konradin popraven v roce 1268 při snaze vyrvat své 

sicilské dědictví z rukou Karla z Anjou, stal se Hugo i králem Jeruzaléma jako Hugo I. (1268–

1284). Jeho nárok na trůn byl zpochybněn jeho bratrancem Hugem z Brienne106 a jeho tetou 

Marií107, ale Nejvyšší sněm, pravděpodobně z praktických důvodů, rozhodl v jeho prospěch. 

Jeho korunovace proběhla v září roku 1269. V roce 1268 podnikl Bajbars další tažení. Dne 7. 

března dobyla jeho vojska Jaffu a srovnala ji se zemí a 15. dubna se mu vzdal hrad Beaufort.  

Po neúspěšném útoku na Tripolis se 14. května objevil před Antiochií a 18. května jeho vojáci 

prolomili hradby. Poté následoval strašný masakr a krveprolití. Knížectví Antiochijské 

zaniklo po 170 letech své existence a město samo již nikdy nedosáhlo své předchozí 

velikosti.108 Král Hugo v roce 1269 pomocí dobře promyšlené sňatkové politiky usmířil 

většinu šlechty v království. Zdaleka tak úspěšný nebyl v případě rytířských řádů a italských 

republik, rozbroje mezi nimi pokračovaly i nadále. Ve stejném roce do Zámoří dorazila tzv. 

Křížová výprava aragonských infantů. Jejich nepromyšlený útok na Bajbarsův tábor před 

Akkonem vedl pouze ke ztrátě většiny mužů a jejich následnému odjezdu z Palestiny.

                                                            
105 Více k tzv. „Válce sv. Sávy“ mezi frakcemi  italských republik a šlechty království viz: RUNCIMAN, Steven. 
A History of the Crusades: Volume 3, The Kingdom of Acre and the Later Crusades. s. 282-287.
106 Hugo z Brienne byl synem královy tety Marie Kyperské (sestry jeho matky Isabely) z jejího manželství 
s Walterem z Brienne.
107 Marie byla dcerou princezny Melisendy, dcery královny Isabely a jejího čtvrtého manžela Amalrica II.
108 EDBURY, Peter. The kingdom of Cyprus and the crusades 1191-1374. s. 90.
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Na svou další křížovou výpravu, v pořadí již 8., se chystal taktéž Ludvík IX. Dne 1. 

Čer vence1270 vyrazil z Aigues-Mortes. Jeho cílem se ovšem nestala Palestina, ale na žádost 

Karla z Anjou, Tunis. I tato křížová výprava ztroskotala, a to v momentě, kdy budoucí svatý 

král Ludvík IX. 25. srpna zemřel v Tunisu v důsledku nemoci, která propukla v křesťanském 

táboře. Karel z Anjou poté odvedl výpravu zpět do Evropy. 

3.6 Pád Akkonu a zánik Zámoří (1270 – 1291)

V roce 1270 se Bajbars zaměřil na zbylé křesťanské pevnosti ve vnitrozemí. Obsadil 

postupně Safitu (únor), Krak des Chevaliers (8.dubna), Akkar (1.května), a konečně Montfort

(12.června). Zámoří tak bylo omezeno na přístavy a hrady při pobřeží. Poté se stáhl do 

Egypta. Důvodem byly informace o nové křížové výpravě, která dorazila do Palestiny. Dne 9. 

května skutečně v Akkonu přistál následník anglického trůnu Edward. Edward byl schopným 

politikem a vynikajícím vojevůdcem, což už dokázal při vzpouře anglických baronů proti jeho 

otci. Nicméně jeho armáda byla nepočetná, neboť původním úmyslem bylo spojit se 

s Ludvíkem IX. v Tunisu. Po přistání ve Svaté zemi si postupně uvědomil, že zde ztrácí čas. 

Po marném ročním přesvědčování kyperských baronů a italských republik k akci na pevnině, 

a po nezdařené alianci s Mongoly, dospěl k názoru, že panství v Palestině je odsouzeno 

k zániku.109 Jediné, čeho mohl docílit, bylo uzavřít mír s Bajbarsem. Bajbars, jehož hlavním 

problémem stále byli Mongolové, a mohl prakticky kdykoliv zničit zbytek království, nebyl 

proti, spíše naopak. Mír byl podepsán 22.května 1272. Na prince byl poté spáchán atentát, 

kterému sice unikl, ale byl několik měsíců upoután na lůžko. Edward 22.září nastoupil na loď 

v Akkonu a vydal se na zpáteční cestu do Anglie. Udělal, co bylo v jeho silách, aby zdejší 

křesťanské panství zachránil, ale s nedostatkem mužů toho bylo zoufale málo.110

Velkou snahu vyvinul v letech 1272 – 1276 papež Řehoř X., vlastním jménem 

Tedaldo Visconti, účastník Edwardova tažení. Svolal koncil do Lyonu, který měl řešit 

poklesky v církvi, církevní unii s obnovenou Byzantskou říší a hlavně novou křížovou 

výpravu. Svojí účast na ní přislíbilo mnoho panovníků, ale po Řehořově skonu v roce 1276 

z výpravy sešlo. 

                                                            
109

DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy, s. 204-205.
110 Pro tzv. 9. křížovou výpravu viz: RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 3, The Kingdom 
of Acre and the Later Crusades. s. .334 – 338. 
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Králi Hugovi mezitím vyvstaly další problémy. Umírající manžel dědičky Bejrútu, 

Isabely z Ibelinu, ji poručil do ochrany sultána Bajbarse. Veškerá králova snaha o nápravu 

situace se minula účinkem, neboť Nejvyšší sněm odmítl zbavit Isabelu jejího dědictví, a 

v Bejrútu se tak na její ochranu usadila mamelucká stráž. Tato situace trvala až do Isabeliny 

smrti v roce 1282, kdy Bejrút zdědila její sestra Eschiva, věrná stoupenkyně krále Huga. 

Dalším problémem bylo regentství v Tripolisu, kde se po smrti hraběte Bohemonda VI., ujala 

regentství hraběnka vdova Lucienne ve jménu svého syna Bohemonda VII. Hugo doufal, že 

se jako další dospělý dědic pořadí stane regentem, ale Tripolis zůstal věrný regentce až do 

návratu jejího syna z Arménie v roce 1277. Jeho jediným úspěchem byla záchrana Latakie 

mírovou smlouvou se sultánem Bajbarsem. V říjnu roku 1276 se dostal do roztržky 

s Templáři, a poté, co ho nikdo nepodpořil, se rozhodl opustit království a vrátit se na Kypr. 

Po prosbě předních šlechticů alespoň jmenoval správcem království Jana z Ibelinu. Ten musel 

čelit problémům jiného rázu. Roku 1277 prodala princezna Marie svůj nárok na Jeruzalém 

Karlovi z Anjou. Ten vyslal do Akkonu jako svého správce Rogera ze San Severina 

s vojskem. Roger obsadil Akkon a donutil šlechtu, aby přísahala věrnost Karlovi. Hugo ztratil 

o království zájem do té míry, že ani neprotestoval.111 Ve stejném roce po nevydařené 

kampani v Anatolii zemřel 1.července sultán Bajbars.112 Byl velkým nepřítelem křižáků a 

jejich panství zmenšil na zlomek původního rozsahu. Zůstala jim pouze města Akkon, Tyros, 

Sidon, Bejrút, Jebail, Tripolis, Tortosa a Latakie a dva hrady, Athlit a Marqab. 

Jeho nástupcem se stal jeho syn Baraqa, který na tak velký úkol nestačil a po dvou 

letech byl v srpnu 1279 sesazen, stejně jako o čtyři měsíce později jeho mladší bratr, 

Bajbarsovým generálem Qalawunem, který se prohlásil sultánem. Tomu se podařilo zajistit si 

celé dědictví obsazením Damašku v roce 1280. 

V hrabství Tripolis probíhal od roku 1277 do roku 1282 ozbrojený konflikt mezi 

hrabětem Bohemondem VII. a jeho největším vazalem Guyem Embriacem z Jebailu. Do 

konfliktu se postupně zapojila velká část Zámoří a skončil až Guyovou smrtí v Tripolisu roku 

1282. Mezitím se opět schylovalo k válce mezi Mongoly a Mameluky. Qalawun nabídl 

podpis desetiletého příměří, pokud křižáci nepodpoří mongolský útok. Nabídka byla přijata a 

smlouva podepsána 3. května (respektive 16. července pro Tripolis). Dne 30. října1281 se 

Qalawun nedaleko Homsu utkal s mongolskou armádou pod velením Abaqova bratra Mangu 

                                                            
111 HROCH, Miroslav, HROCHOVÁ, Věra. Křižáci ve Svaté zemi. s. 252-253.
112 Více k osobě mameluckého sultána Bajbarse viz: ZIADA, Mustafa M. The mamluk sultans to 1293. v 
SETTON, Kenneth M. (editor-in-chief), HAZARD, Harry W.(editor), WOLFF, Robert Lee (editor). A History of 
the Crusades:Volume II, The Later Crusades 1189 – 1311. s. 735-758.
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Timura. Bitva skončila nerozhodně, Mongolové sice ustoupili zpět do Ilchanátu, ale 

Qalawunova armáda utrpěla těžké ztráty. 

Sicilské nešpory 30. března 1282 znamenaly konec Anjouovským snům o velké říši 

kolem Středozemního moře. Roger ze San Severina se v Akkonu ocitl bez podpory a byl 

nucen ho opustit koncem roku. Qalawunovi, který Karla z Anjou respektoval a navázal s ním 

četné styky, již nic nestálo v cestě obsadit Zámoří a nahnat křižáky do moře. Roku 1283 se 

Hugo vrátil z Kypru a pokusil se získat království zpět. Nicméně Akkon preferoval vládu 

Karlových zástupců, tak se Hugo vrátil do Tyru, kde 4. března 1284 zemřel. Snažil se udělat, 

co mohl pro záchranu Palestiny, ale jeho snaha narážela na nepochopení a odmítání ze strany 

řádů a italských republik, které preferovaly vládu vzdáleného Karla v Itálii. Jeho dědicem se 

na rok stal jeho nejstarší syn Jan II. (1284 – 1285) a po jeho brzké smrti jeho mladší bratr 

Jindřich II. (1285 – 1291, titulárně až do smrti v roce 1324), poslední král, který vládl 

v Zámoří. V roce jeho nástupu na trůn Qalawun dobyl 25.května hrad Marqab. Smrt Karla 

z Anjou ve stejném roce otevřela Jindřichovi brány Akkonu a jeho korunovace 15.srpna 1286 

v Tyru byla poslední velkou slavností drženou křižáky v Palestině. Slibná situace se pro 

křesťany otevřela v Ilchanátě, kde po Abaqově smrti v roce 1282 sice vládl muslimský Ilchán 

Ahmed, ale roku 1284 byl sesazen Abaqovým synem Arghunem, který, ač budhista, byl 

křesťanům příznivě nakloněn. Ilchán vyslal do Evropy několik poselstev, která měla projednat 

možnosti aliance mezi Ilchanátem a západním křesťanstvím proti Mamelukům. Odezva 

z Evropy ovšem byla nulová a tak tato poslední šance na záchranu Zámoří zhasla.113 Po 

Arghunově smrti v roce 1291 se do pěti let stal Ilchanát muslimským státem.114

V roce 1287 Qalawun 20. dubna obsadil Latakii, poslední část knížectví Antiochie 

v držení křižáků. Ve stejném roce zemřel její poslední pán Bohemond VII. a dědičkou 

Tripolisu se stala jeho sestra Lucie. Ta přijela z Itálie v roce 1288 a po určitých komplikacích 

s ostatními zájemci o dědictví byla prohlášena hraběnkou. Jedna ze stran ovšem pozvala 

Qalawuna, aby zakročil. Ten uvítal možnost zaútočit na Tripolis bez porušení příměří a 

v březnu 1289 se objevil před hradbami města. Dne 26. dubna jeho vojáci prorazili hradby, 

pobili všechny muže, které našli. Sultán rozkázal město zničit. Poté obsadil Botrun a Nephin, 

Petr Embriaco z Jebailu se mu podřídil a bylo mu umožněno vládnout ve svém městě po 

dalších deset let. Sultán prodloužil mír s Akkonem o dalších deset let. Nicméně následujícího 

                                                            
113 TREECE, Henry. The Crusades. s. 206.
114 Více ke snaze o mongolskou alianci v 80. letech 13. století viz: RUNCIMAN, Steven. A History of the 
Crusades: Volume 3, The Kingdom of Acre and the Later Crusades. s. 397-402.
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roku, jako reakce na pád Tripolisu, do Palestiny dorazila výprava lombardské chudiny. Když 

ve městě narazila na muslimské kupce, začal masakr. Když se o tom Qalawun dozvěděl, 

rozhodl se, že je čas vyhnat Franky z Palestiny jednou a provždy. Uprostřed příprav na tažení 

Qalawun zemřel 10. listopadu 1290. Na smrtelné posteli donutil svého syna a nástupce al-

Ashrafa Khalila přísahat, že v tažení bude pokračovat. Z důvodu spiknutí, které musel al-

Ashraf potlačit, se tažení odložilo na jaro příštího roku. Qalawun byl stejně jako Bajbars 

velkým sultánem, navíc lidštějším a s větším smyslem pro čest. Dne 6. dubna 1291 armáda 

jeho syna stanula před hradbami Akkonu. 

Křesťané stáli proti obrovské přesile. Nakonec byli, jako vždy, schopní 

spolupracovat až v momentě ohrožení. Na hradbách stála většina baronů království společně 

s rytíři z Kypru, řádovými rytíři, Angličany, Francouzi, Benátčany, Pisánci, všichni pod 

velením králova bratra Amalrica. Jejich flotila ovládala moře a z Kypru doplouvaly každý den 

lodě se zásobami, které na zpáteční cestě odvážely z města ženy a děti. Akkon byla jedna 

velká pevnost, opevněná dvojitým pásem hradeb, ale muslimské ostřelování neustávalo. 

V pátek 18. května nařídil al-Ashraf generální útok na město. Vnější linie hradeb se nedala 

proti muslimskému útoku déle udržet. Muslimové poté soustředili svůj útok na Prokletou věž 

v centrálním úseku vnitřní obranné linie. Brzy bylo jasné, že Akkon padne. Po prolomení 

obrany se ještě Templáři a Johanité pokusili o protiútok, který selhal. Muslimské vojsko 

proudilo do města. Akkon již nemohlo nic zachránit. Začal zuřivý útěk z města. Lodí ale bylo 

málo a byli přeplněné. Všichni se snažili uprchnout.115 Králi, který dorazil v průběhu 

obléhání, se podařilo uniknout společně s bratrem Amalricem. Většina obyvatel takové štěstí 

neměla a skončila buď mrtvá, nebo na trzích s otroky po celém muslimském světě. Zahynul 

velmistr Templářů Vilém z Beaujeau, maršál Johanitů Matěj z Clermontu a mnoho dalších 

vynikajících křesťanských bojovníků. 

                                                            
115 Zoufalství obyvatel během prolomení obrany popisuje více než barvitě Ludolf ze Suchemu „More than five 
hundred most noble ladies and maidens, the daughters of kings and princes, came down to the seashore, when 
the city was about to fall, carrying with them all their jewels and ornaments of gold and precious stones, of 
priceless value, in their bosoms, and cried aloud, whether there were any sailor there who would take all their 
jewels and take whichever of them he chose to wife, if only he would take them, even naked, to some safe land or 
island.“ SUCHEM, Ludolph of. Description of the Holy Land and of the Way Thither. in BRUNDAGE, J. The 
Crusades: A Documentary History. Milwaukee: Marquette University Press, 1962, s. 272.
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Al-Ašraf byl vítězem. Kořist z města byla ohromná, zajatců nespočet.116 Sultán poté 

nařídil systematické zboření celého města, aby se již nikdy nemohlo stát základnou pro 

křesťanský protiútok.117

Osud Akkonu v následujících měsících sdílela i další města na palestinském pobřeží, 

Tyros, Sidon, Bejrút. Templáři vyklidili Tortosu a Athlit.118 Jediné, co ve východním 

Středomoří křesťanům zbylo, byl, kromě Kypru, malý ostrov Ruad, který Templáři drželi až 

do roku 1303. Stejně jako pád Jeruzaléma v roce 1187, i pád Akkonu šokoval západní 

křesťanstvo, přestože pro jeho záchranu neudělalo zhola nic. Ovšem na rozdíl od roku 1187 

tentokrát nepřišla žádná velká výprava západních panovníků na záchranu Zámoří. Diskuze o 

nové výpravě brzy vyšuměla do ztracena, a poté, co její největší zastánci Templáři byli 

zrušeni, umlkla docela. Křesťané ztratili Palestinu nadobro a éra křižáckých států skončila. 

Pouze Kypr zůstal v křesťanských rukou po dalších skoro 300 let. Myšlenka křížových 

výprav ovšem nezanikla. Byly pouze vedeny jinam a proti jiným cílům než byla Svatá země.

                                                            
116 Více než přehnaný počet zajatců udává Ludolf ze Suchemu. „In Acre and the other places nearly a hundred 
and six thousand men were slain or taken, and more than two hundred thousand escaped from thence. Of the
Saracens more than three hundred thousand were slain, as is well known even to this day.“ SUCHEM, Ludolph 
of. Description of the Holy Land and of the Way Thither. in BRUNDAGE, J. The Crusades: A Documentary 
History. s. 271.
117 Popis al-Ašrafova vítězství viz: RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades: Volume 3, The Kingdom of 
Acre and the Later Crusades. s. 412 – 421.
118 EDBURY, Peter. The kingdom of Cyprus and the crusades 1191-1374. s. 98-99.
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Závěr

Shrnutí a zhodnocení celého období Akkonského království v letech 1187 – 1291 je 

velmi komplikovanou záležitostí. Mojí hlavní snahou bylo vyzdvihnout významné události a 

osoby, které se podepsali na jeho osudu. Sledoval jsem malé království Evropanů daleko od 

Evropy, obklopené nepřáteli, jak hájí svou existenci. Přes znovu vzkříšení za 3. křížové 

výpravy, kdy se Svatou zemi vydali zachránit nejmocnější panovnici tehdejší Evropy, přes 

časy zneužití křížové myšlenky, období míru a prosperity. Ale také nepovedené výpravy, 

bratrovražedné spory mezi lidmi, kteří měli být spojenci, a nakonec i období definitivního 

pádu. Také jsem sledoval vývoj vztahů mezi panovníkem a mocnými feudály království, 

v mnoha aspektech komplikovanější než ve zbytku Evropy. Šlechta, vládnoucí si po čtyřicet 

let absence panovníků sama a hájící svá práva proti jejich zásahům, se stala do velké míry 

jedním z hlavních bodů mého zájmu. 

Je až zvláštní jak málo je u nás známa tato zajímavá historická epizoda o soužití a 

spojení dvou světů, přesto rozdělených vzájemnými odlišnostmi. Zámoří se naprosto vymyká 

všemu ostatnímu, co se odehrávalo ve zbytku západního světa. V době autoritářských 

panovníků zde máme šlechtu, která se výrazně podílí na běhu státu. Úroveň vzdělanosti byla 

vysoko nad evropským průměrem. Kontakt s muslimským světem přinesl nové poznatky na 

mnoha polích lidské činnosti. 

Bohužel musím říct, že na poli práce tohoto rozsahu se není možné celému problému 

věnovat do podrobnějších detailů. Výsledek mé snahy by měl být spíše „odrazovým 

můstkem“ pro další práci se získanými materiály, diplomovou práci a v budoucnu možná 

samostatnou publikaci. Pokusil jsem se postihnout politický vývoj, vnitřní utváření vztahů 

královské a šlechtické moci či poměr k muslimskému světu. Největší prostor k dalšímu 

výzkumu pak zůstává na poli vnitřních záležitostí království. Jeho existence a křížové 

výpravy tvoří bezpochyby jeden neoddělitelný celek, ale často bývá v publikacích věnován 

výpravám větší prostor, což považuji za nesprávné. Někdy mám dokonce pocit, že většina 

autorů se tomuto tématu vyhýbá a jejich popis tohoto období se pak soustředí na pouze 

výpravy samotné, království věnují minimální pozornost, a to přesto, že všechny tažení 

dohromady v součtu tvoří jen něco přes jednu dekádu více než stoleté existence Akkonského 

království. Pro historiky éry kolonialismu v 19. století a první poloviny 20. století bylo toto 

období problematické, neboť se nehodilo do jejich obrazu vítězné Evropy. V době rozpadu 

koloniálních říší po konci 2. světové války přichází kritika celého křížového hnutí jako 
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prvního projevu evropského imperialismu. Křížové výpravy jsou odsouzeny a kritizovány 

jako ničivá vlna, útočící na vyspělý muslimsky svět, jako náboženský fanatismus dohnaný do 

extrému. Byly označovány jako náboženské zdůvodnění zištných cílů. Jako důkaz byla 

uváděna 4. křížová výprava, nebo výpravy proti Albigenským. Revize toho to názoru přichází 

až s koncem 20. století, kdy nová vlna historiků hodnotí kruciáty častěji z kulturního hlediska, 

navíc se objevuje teze o „obraně útokem“. Tato teorie ohledně křížových výprav je považuje 

za obranu politicky rozděleného křesťanského světa, který byl po pět staletí terčem arabských 

a později tureckých výbojů. Jako pokus o společnou obranu, o přenesení války na území 

nepřítele. Faktem zůstává, že málokdo dnes obhajuje romantickou představu o výpravách 

z per středověkých a romantických autorů.119

Největší přínos vidím v elementárním popsání daného problému, v českém prostředí 

rozhodně nedostatečně zkoumaného. Myslím, že je čas, aby na toto téma vznikla vědecká 

publikace, která českému historikovi a případně i pouhému čtenáři se zájmem o toto období 

dostatečně osvětlí všechny nezodpovězené otázky. Práce může být výchozím bodem pro další 

zkoumání křižáckých států v Palestině. Také jsem se pokusil o popsání postupné emancipace 

feudálů jako panovníkových spoluvládců, což by mohlo býti předmětem samostatné studie, a 

o proniknutí do společenské situace v Zámoří. Dalším přínosem bezpochyby může být pokus 

o ucelení základní literatury a pramenné základny vztahující se k tématu. 

                                                            
119 CONSTABLE, Giles. The historiography of the Crusades. in LAIOU, Angeliki E. The crusades from the 
Perspective of Byzantium and the Muslim World. Dumbarton Oaks: 2001.
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