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Anontace: 

 Tato diplomová práce se věnuje životu a činům Isabely 

Kastilské. Snaží se na ní hledět z pozice člověka, který se 

snaží osvětlit, jak mohla jediná žena za poměrně krátkou dobu 

dokázat tak velké věci. Celkovou představu o jejím životě 

dokreslují i pasáže věnované politické a hospodářské situaci 

tehdejšího iberského poloostrova a potažmo i celé Evropy. 

Nakonec se věnuji jejím fanatickým sklonům, na které se dívám 

především z pozice dosahování cílů. Jakožto student teologie a 

religionistiky vycházím z knih zabývajících se především 

historií a z interdisciplinárního hlediska - sociální 

psychologií. 

Klíčová slova: Isabela I. Kastilská, Ferdinand II. Aragonský, 

Jiménez de Cisneros, Fundamentalismus, Fanatismus, Historie, 

Reconquista, Víra, Španělská inkvizice 

 

Annontation: 

 This thesis is devoted to the life and deeds of Isabel 

Castile. It seeks to look at her from the position of a person 

who tries to explain how one woman could manage such great 

things in a relatively short period of time. The overall 

presentation of her life is presented in the passages devoted 

to political and economic situation of the former Iberian 

peninsula and by extension, Europe. Finally, I pay attention 

to her fanatical tendencies that are looked at primarily from 

the position of achieving goals. As a student of theology and 

religions, I am proceeding from historical books and from 

inter-disciplinary and social psychology perspectives. 

Key words: Isabella I. Of Castille, Ferdinand II. of Aragon, 

Jiménez de Cisneros, Fundamentalism, Fanaticism, History, 

Reconquista, Faith, Spanish inquisition 
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ÚVOD  

 

 Isabela I. Kastilská (Katolická, 1451 - 1504) byla právem 

jednou z největších panovnic světa. Z historie se dozvídáme o 

ambiciózní ženě, které se podařilo svými skutky ovlivnit 

historii nejen Evropy, ale díky zámořským objevům i celého 

světa. Kdo ale doopravdy tato žena byla? Historie nám ji 

předkládá jako člověka, který dosáhl všeho, co si zamanul, ale 

byly to opravdu Isabeliny cíle? Nakolik Isabela byla 

neomezenou panovnicí? Byla veškerá její rozhodnutí svobodná, 

nebo se musela podřídit dalším lidem, svému národu, 

náboženskému smýšlení? Byla šťastná? Je právě víra a pevné 

přesvědčení ve zdar cílů ta hlavní složka pro dosažení 

Isabeliných plánů? Existovala pro Isabelu nějaká pravidla 

úspěchu, kterými se vědomky či nevědomky řídila? 

 

 Pokusím se o vytvoření co nejkompletnějšího obrazu života 

této ženy, která je vskutku vzorem pro cílevědomost, 

rozhodnost, pevnou víru, silnou vůli, neústupnost aj. A zda 

může být nazývána vzorem i pro další ctnosti, možná i 

nectnosti, to se pokusím předložit v textu. Budu se snažit na 

ni dívat z pohledu dnešního člověka, z pohledu toho, kdo se 

ptá, jak vysoká cena musí být zaplacena za nesmrtelnost 

v historii a zdali existovaly i jiné cesty. Hlavními tezemi 

jsou: „Isabela jako jediná v historii svého rodu byla schopná 

fakticky dokončit reconquistu, k čemuž jí silně dopomohl její 

náboženský fanatismus, spojený s neobvykle silnou vnitřní 

energií vycházející z víry, kterou ztratila po smrti svého 

syna Jana.“ 

 

 Bohužel mi jazyková vybavenost nedovoluje číst ve 

Španělštině (kde je tato tématika nejlépe a nejpodrobněji 

popsána) tak jako v anglickém jazyce. Proto v případě 

cizojazyčné literatury budu vycházet především z anglických 
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materiálů. Prvních pět kapitol slouží jako nezbytný historický 

základ. Za zásadní knihy v této části práce považuji 

„Španělsko katolických králů“
1
 od Miguela Quesady a „Isabel of 

Spain: The Catholic Queen“
2
 od Warrena H. Carrola. Tato 

historická část slouží jako východisko mých tvrzení v druhé 

polovině šesté kapitoly a v konečném závěru. Druhá část 

diplomové práce vychází z psychologie osobnosti, psychologie 

náboženství a sociální psychologie. Zde jsou hlavními knihami 

„Fanatismus“
3
 od Güntera Holeho a „Psychologie osobnosti“

4
 od 

Milana Nakonečného.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1  QUESADA,L., A., Miguel. Španělsko Katolických Králů. Brno: L. Marek, 

2003. 318 s. 
2  CARROL, Warren. Isabel of Spain: The catholic queen. Christendom 

Press, 1991. 385 s. 
3  HOLE, Günter. Fanatismus. Praha: Portál, 1998. 147 s. 
4  NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2009. 620 

s. 
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1. IBERSKÝ POLOOSTROV V 15. A 16. STOLETÍ 

 

 Isabela I. Kastilská (dále jen Isabela) se narodila roku 

1451, tedy v přesné polovině „přechodu“ mezi středověkým a 

moderním státem. I vícero dat, která označují konec 

středověku, nám dává najevo, že je velmi těžké určit přesný 

čas, místo a událost, který je tím správným mezníkem. Nicméně 

již samotná skutečnost, že rok 1492, kdy byla Krištofem 

Kolumbem objevena Amerika, je zřejmě tím nejvíce jmenovaným 

mezním datem a je v tom nejtěsnějším sepětí s vládou kastilské 

královny Isabely, naznačuje tedy výjimečné události, které se 

na Pyrenejském poloostrově v té době děly. 

 

1.1. Politická situace  

 

 Celý Pyrenejský poloostrov byl v té době zachvácen 

vzájemnými boji mezi jednotlivými rody.  Zároveň již po 

několik staletí docházelo k vzájemným sňatkům mezi blízkými 

příbuznými, z toho důvodů španělské dějiny spatřily mnoho 

šílených panovníků. Šílenstvím trpěla i Isabelina matka, 

Isabela Portugalská (1428 – 1496). Tyto skutečnosti vedly k 

velkému chaosu a destabilizaci těchto území. Právě potlačení 

moci kastilské a aragonské šlechty bylo jedním z důležitých 

momentů pro budoucí možné sjednocení Pyrenejského poloostrova. 

 Bohužel situace mezi šlechtou nebyla tím nejhorším. 

Poddaný lid, který byl tvrdě přikován k panské půdě, se bouřil 

proti podmínkám, ve kterých byl nucen žít. Propukaly vzpoury 

po celém území iberského poloostrova i na přilehlých 

ostrovech. Zároveň se začala vzmáhat silná nenávist vůči jiným 

náboženstvím. Zejména Židé
5
 byli obviňováni z veškerých pohrom, 

které španělský lid potkaly. Persekuci neunikli ani muslimové, 

                                                           
5  ARTETA, Ubieto, Antonio et al. Dějiny Španělska. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2007. s. 188. 

 Z důležitých dat připomeňme rok 1478 – založení španělské inkvizice, 

1492 – hromadné vypovězení židů, ‚1502 – mudéjarové (maurové) dostali 

hromadný příkaz k přestupu na katolickou víru. 
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kteří například museli nosit jasně odlišené oblečení. Tato 

rasová nesnášenlivost vyvrcholila zřízením inkvizice (1485) a 

dobytím muslimského státu (1492). 

 Chaos byl natolik obrovský, že spravedlnost začal do rukou 

brát obyčejný lid. Začaly se tvořit tzv. hermandades 

(bratrstva), která v pronásledování nezákonných činů nedělala 

rozdílu mezi krádeží chleba nebo vraždou šlechtice.  

   

 V době vlády Jana II. Kastilského (1405 – 1454), otce 

Isabely, se v Kastilii začala rodit absolutní monarchie. V 

Aragonu tyto tendence vidíme již od nástupu Ferdinanda I. 

(1380 – 1416), dědečka Isabelina manžela Ferdinanda II., ale 

především za doby Jana II. Aragonského (1397 – 1479). Tyto 

absolutistické tendence byly mimo jiné spojeny s vojenskými 

výpravami proti muslimům se snahami dobýt co největší kus 

jejich území. Reconquistu poté dokončila až „Katolická 

veličenstva“
6
. K absolutistickým snahám zároveň patřila snaha o 

hegemonii na Pyrenejském poloostrově, o kterou jak Aragonie, 

tak i Kastilie vždy soupeřily s Portugalskem. Poslední válka s 

Portugalskem skončila roku 1479 – tedy již za vlády Isabely a 

Ferdinanda. Politika iberského poloostrova byla vždy spojena s 

vývojem ve Francii, proto se střídala období, kdy jednotlivá 

území udržovala s Francií lepší či horší vztahy.  

 Situace mezi Kastilií a Aragonií byla (až na výjimku 

mocenského boje mezi Jindřichem IV. Kastilským (1425 – 1474) a 

Janem II. Aragonským) vyvážená, podporovaná vzájemnými sňatky. 

Oba rody měly společného předka - Jana I., krále kastilsko-

leónského (1358-1390). 

 Územně významné pro Aragonské království bylo v roce 1412 

připojení Sicílie, kterou roku 1417 následovala Sardinie. Král 

Alfonso V. (1416 – 1458) taktéž k Aragonii připojil neapolské 

království a byl jakýmsi protektorem v Miláně, což podstatně 

změnilo rozložení sil na poloostrově a Aragonské království se 

                                                           
6
  Oficiální označení manželů Isabely I. Kastilské a Ferdinanda II. 

Aragonského. 
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tak stalo důstojným soupeřem vedlejší Kastilie i Portugalska.

 Všechny tyto události přímo dopomohly k tomu, že byla roku 

1469
7
 obě království spojena sňatkem Isabely I. Kastilské a 

Ferdinanda II. Aragonského. Historikové se shodují v tom, že 

jejich společná vláda dala počátek moderní španělské 

monarchii, která se v době vlády jejich potomků stala, díky 

zámořským objevům (z kastilské strany) a zahraničním vlivům 

aragonské koruny v Itálii, na sto let nejmocnějším státem 

světa. Zároveň označení „jejich Katolická veličenstva“ neslo 

předzvěst toho, že Španělsko se stane největším obráncem 

římskokatolické víry v Evropě, což trvá až do dnešní doby. 

1.2. Hospodářská situace  

 

 Západní Evropa se vzpamatovávala z hospodářské krize, 

která trvala od poloviny 15. století. Tato krize, především 

díky přílivů drahých kovů ze zámořských držav, postupně přešla 

v renesanční rozkvět 16. století.  

   

  Kastilie byla orientována na vývoz a to především vlny do 

Flander, což jí vyneslo obrovské bohatství a tím uchránilo 

před krizí, která silně zasáhla celou západní Evropu a 

probíhala od druhé poloviny 14. století až do první poloviny 

15. století. To, co zprvu dostalo Kastilii na výsluní, zároveň 

díky své jednostrannosti později zapříčinilo její ekonomický 

pád. Zároveň se projevil nedostatek zlata na jihu poloostrova 

v Granadě (od muslimů) díky přerušení arabského obchodu a 

epidemii moru. Tato krize byla řešena nově vznikajícím 

obchodem s kořením a otroky, což vyvolalo rivalitu mezi 

Portugalskem a Aragonií. To byl pravý důvod pro potřeby 

objevení nových obchodních cest a to především do Indie, 

protože obchod s kořením na západě ovládlo Portugalsko, které 

objevilo „zlatou cestu“. Tato situace se změnila až po 

                                                           
7  Od roku 1469 byl již králem sicilským a na aragonský trůn nastoupil 

po smrti Jana II. Aragonského v roce 1479. 



12 
 

objevení Ameriky Krištofem Kolumbem (1451 – 1506)
8
.  Kastilie 

byla skutečným hegemonem, což se jasně projevilo i 

v předmanželských smlouvách Isabely a Ferdinanda. Postupně se 

finančním centrem říše Katolických veličenstev stala Valencie, 

která později navázala čilé styky s italskou renesancí a stála 

v čele rozvoje katalánské kultury. Její význam zastínila až 

Amerika, z které pocházela majoritní většina bohatství 

Katolických veličenstev. 

 Vnitřní hospodářství říše se pak řídilo trendem investovat 

svůj kapitál do koupě pozemků spjaté s chovem dobytka (základ 

vývozu vlny), což mělo přímý důsledek v Kastilii. Na konci 

Isabelina života poklesla rostlinná výroba natolik, že nebyla 

schopná uživit obyvatelstvo. Byť byla Aragonie z počátku 

spojení obou království ve velmi špatné ekonomické situaci, 

toto rozložení „hospodářských sil“ měla poněkud příznivější. 

Vzkvétala taktéž řemeslná výroba, zpracovávaly se nejrůznější 

kovy, tkalo se kvalitní sukno a hedvábí – to vše se stalo 

hlavním předmětem zahraničního obchodu.  

 Rozkvět hospodářství následovala i měnová reforma, kdy byl 

roku 1481 zaveden valencijský excelent, roku 1493 katalánský 

principat a 1497 granadský excelent (kastilský dukát). Tyto 

mince byly zlaté a měly naprosto stejnou hodnotu, stříbrná 

mince se nazývala real. 

1.3.  Obyvatelstvo  

 

 Dle dobových materiálů víme, že v druhé polovině 

patnáctého století zhruba 7 miliónů z celkového počtu 

obyvatelstva žilo na venkově a k tomu připočítáváme zhruba 1 

milion duší, které byly řemeslníky (včetně židů a konvertitů). 

                                                           
8  ARTETA, Ubieto, Antonio et al. Dějiny Španělska. Praha, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s.191 

 Byla uzavřena smlouva mezi Krištofem Kolumbem a Katolickými 

veličenstvy. Tato dohoda obsahuje ve třetí klauzuli domluvu, že Kolumbus 

dostane desetinu všech zisků v „perlách, drahokamech, zlatě, stříbře, 

koření a jakýchkoli dalších předmětech nebo zboží“. Jeho funkce se nazývala 

„admirál všech ostrovů a zemí“. První cesta nepřinesla z bohatství nic, 

teprve druhá byla kolonizační.  
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Střední vrstvu (duchovenstvo, obchodníci a měšťané) 

představovalo cca 250 000 lidí. Šlechta čítala 500 grandů a 

dalších 120 000 rytířů, patricijů a hidalgů. (viz. příloha č. 

1) 

 Právě zhruba tři procenta nejbohatší vrstvy postupně 

vlastnila cca 98 procent veškeré půdy. V případě příjmů byla 

třetina příjmů země krále, třetina patřila šlechtě a třetina 

církvi.  Průměrný roční příjem šlechtice odpovídal ročnímu 

příjmu zhruba 420 kvalifikovaných sil.
9
 Majetkové rozdělení v 

rámci šlechty proběhlo za doby občanské války krále Jindřicha 

IV. Kastilského (dále jen Jindřich) a Jana II. Aragonského 

(1397 – 1479). Z tohoto důvodu většina z nejvýše urozených 

rodin pocházela z okolí vládnoucího rodu, proto jejich stáří 

nebylo nijak vysoké. Ke konci Isabelina života vidíme snahu 

znovu vydat dědické zákony v případě primogenitury.
10
 V době 

vlády Katolických veličenstev však veškerá síla šlechty byla 

zastíněna významem panovníků.  

 Duchovenstvo mělo tzv. korporativní rysy – ve vedoucích 

pozicích se střídali druhorození synové vysoké šlechty. Vysoké 

duchovenstvo bylo zároveň velmi vzdělané. Jako střední 

duchovenstvo (biskupy, opaty, kanovníky a církevní hodnostáře) 

vidíme vrstvu obyvatel, která nejvíce zarytě obhajovala stará 

privilegia církve. Nejnižší duchovenstvo bylo jak hluboce 

zbožné, tak trpělo různými nedostatky. V případě moci nehrálo 

téměř žádnou roli a navíc mezi léty 1496 – 1497 prošlo 

důraznou reformou, které mnohé nedostatky vykořenila.  

 Velice zajímavou vrstvou obyvatel byli židé a noví 

křesťané (konvertité). Právě oni často spravovali 

nejdůležitější odvětví – finance. Zároveň zastávali klíčové 

pozice u dvora a patřili mezi nejlepší řemeslníky. Máme 

doklady o tom, že v roce 1479 bylo evidováno na 200 000 Židů.

  

                                                           
9 ARTETA, Ubieto, Antonio et al. Dějiny Španělska. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2007. s. 202. 
10  Zákony z Toro – rok 1504. 
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 Jak se změnila demografie obyvatelstva po vládě 

Katolických králů, je možné se podívat do přílohy č. 2, která 

se nachází v poslední kapitole. 

1.3.1. Historické vymezení držav Katolických králů 

 

 V době nástupu Isabely na kastilský trůn se země 

Katolických králů na iberském poloostrově rozdělovaly na 

několik samostatných celků, které samy o sobě měly ještě 

složitější členění, avšak spadaly pod správu jednoho 

panovníka. Byly jimi: Koruna kastilská, Koruna aragonská a 

Navarra. Quesada k tomuto rozdělení navíc dodává, že „se zdá 

jisté, že tento dynastický svazek (Isabely a Ferdinanda) 

přetrval i přes různé zvraty především proto, že byl založen 

na dostatečně silných pocitech soudržnosti zainteresovaných 

stran, jež se pak upevňovaly na dřívějších základech.“
11
 

Spojením Kastilie a Aragonie teprve započal proces vytváření 

budoucího národního Španělského státu.  

A. Koruna Kastilská 

 Toto území čítalo několik menších autonomních celků. 

Nejvýznamnější z nich byla Galicie s hlavním městem Santiago 

de Compostela. Tato severozápadní část království se 

vyznačovala silnou církevní převahou (v rámci Kastilie jako 

celku), vlastním jazykem a žilo v ní zhruba 7% kastilského 

obyvatelstva. Nepřekvapí nás, že se zároveň jednalo o 

konzervativní obyvatelstvo, které lpělo na tradicích, zároveň 

však byli zdatní mořeplavci a jednalo se o velmi bohatou 

oblast, která hrála důležitou roli v kastilském hospodářství. 

 Dalším územím byla Asturie, která čítala zhruba 2,2% 

obyvatel kastilského království. Tento region byl roku 1388 

vyhlášen knížectvím a náležel následníkovi kastilského trůnu. 

V této oblasti taktéž převažoval námořní obchod, ne však tak 

silně jako v Galicii.  

                                                           
11  QUESADA, L., A., Miguel. Španělsko Katolických Králů. Brno: L. Marek, 

2003. s. 11. 
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 Odjakživa neklidné Baskicko se rozkládalo na severu 

Kastilie, nejvýznamnějším přístavem byl Burgos a Bilbao. Tyto 

oblasti byly schopny produkovat velké množství lodí, proto 

byly místem pro mezinárodní obchod. Na tomto území žilo zhruba 

3,9% obyvatelstva. Všude se silně prohluboval rozdíl mezi 

měšťany a venkovským obyvatelstvem, jelikož převážná většina 

severu žila na venkově a nebyla příliš gramotná.  

 Další dvě území se nazývala Kastilie a León. V Isabelině 

době mělo její obyvatelstvo za sebou už staletí změn a vývoje 

a proto bylo nutné rozlišovat oblasti severně od řeky Duero, 

jejíž osídlení bylo staršího data a jižními oblastmi, které 

byly opětovně osídleny až zase ve 12 století. „Svým osídlením, 

pozemkovým bohatstvím a intenzivním městským životem byly 

kastilské a leónské oblasti srdcem Koruny, nejobvyklejším 

sídlem králů, správních orgánů a velké části vysoké šlechty.“
12
 

 Nová Kastilie se začala konsolidovat cca ve 12. století 

kolem Toleda, které bylo vydobyto roku 1085 křesťanskými králi 

na Maurech při jejich zatlačování na jih. Moc v těchto 

oblastech se dělila mezi velké královské obce a silnou 

církevní organizací, která měla v čele toledského arcibiskupa. 

Taktéž tu postupně vznikaly silné vojenské řády (Calatrava, 

sv. Jakuba, Alcántara aj.), které se značně zasloužily o 

organizaci kolonizace na území La Manchy a Extremadury. Své 

silné postavení jako spojnice mezi kolonizovanými územími, 

která sahala až ke cordóbskému emirátu, si udržely několik set 

let.  

 Problémy s vymezením hranice mezi Aragonem a Kastílií v 

průběhu 12 a 13. století měly za následek vznik území 

jednotlivých států, které však prakticky ležela na území toho 

druhého (např. panství Albarracín aj.). 

 Posledními územími, která byla vytvořena až po roce 1212, 

což umožnilo křesťanské dobývání a expanze, byla Murcie a 

Andalusie. V těchto oblastech se postupně vytvořila tři 

                                                           
12  QUESADA, L., A., Miguel. Španělsko Katolických Králů. Brno: L. Marek, 

2003. s. 15. 
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království: Sevilla, Córdóba a Jaén. Andalusie byla velmi 

bohatá a patřila mezi nejlidnatější oblasti (cca 20,3%), 

zároveň zahrnovala i Granadské království, které bylo až do 

roku 1492 v moci Maurů, a neustálé napětí mezi nimi a křesťany 

od konce 13. století bylo důvodem i určité „strnulosti“ ve 

vývoji. 

A. Království navarrské 

 Rozkládalo se mezi Pyrenejemi a břehem Ebra a jeho hranice 

byly v nezměněné formě zachovány od 12. století až do roku 

1512, kdy jej dobyl Ferdinand, Isabelin manžel. V téže době se 

od tohoto území odtrhla malá část, která se dnes nazývá 

francouzská Navarra. Ferdinand, skrze svého otce, měl s tímto 

územím vážné problémy už v mládí, kdy se na něm strhla válka 

mezi dvěma rody – Agramonteses a Beamonteses. Agramonťané 

stáli na straně Ferdinandova otce Jana II. pod vedením Pedra 

de Navarra a Beamonťané podporovali Janova prvorozeného syna 

Carlose a tato frakce byla vedena Luisem de Beaumont. Tento 

svár nakonec vyhrál Jan II, protože Carlos náhle zemřel. 

Navarra byla osídlena především Basky. Taktéž sever byl více 

obydlen venkovským obyvatelstvem a větší města se nacházela v 

jižní části království (Estella, Tudela aj.) 

B. Koruna aragonská 

 Koruna aragonská zahrnovala vlastní Království aragonské, 

katalánské knížectví, valencijské království a Baleárské 

ostrovy. Tyto celky si zachovávaly vlastní instituce a 

uspořádání, avšak trvale je spojovala hlava panovníka. 

Dohromady představovaly asi 18,4% veškerého obyvatelstva.  

 Aragonské království bylo na severu tvořeno pyrenejskými a 

předpyrenejskými masivy a největšími středisky byla města Jaca 

a Huesca. Jižněji u řeky Ebro se rozkládaly nížiny, vrchoviny 

a stepi, kde zůstalo ještě madéjarské obyvatelstvo, které mělo 

v podstatě postavení otroků patřících koruně, velkým panstvím 

nebo vojenským řádům. Nacházelo se tam i hlavní město 

království – Zaragoza, která byla hospodářsky nejrozvinutější 
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ze všech aragonských měst. Mezi další významná města pařila 

např. Borja, Calatyud nebo Tarazona. Iberské masivy a 

hornatiny tvořily spojnici s valencijským královstvím a Dolní 

Aragonií, kde nejvýznamnějším městem byl Alcaniz. 

 Katalánské království leželo mezi Pyrenejemi, Středozemním 

mořem a řekami Noguera Ribagorzana, Segre a Llobregatu. 

Nejvýznamějším městem byla bezpochyby Barcelona, kde sídlilo 

bohaté měšťanstvo, které v 13. a 14. století kooperovalo spolu 

s katalánskou šlechtou v expanzi do středomoří. Velkou moc 

měly taktéž i vojenské řády. 

 Valencie měla na svém severu několik panství náležící 

vojenským řádům, ve střední části taktéž zůstalo muslimské 

obyvatelstvo. 
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2. ISABELA - POČÁTKY A VZESTUP (narození – 

1476) 

 

2.1. Isabelin život před sňatkem – boj o nezávislost 

(narození – 1469) 

  

 Isabela byla dcerou Isabely Portugalské a Jana II. 

Kastilského, vnučkou Jindřicha III. Kastilského (1379 – 1406) 

a Kateřiny Lancasterské (1373 – 1418). Narodila se 22. dubna 

roku 1451 v Madrigalu de las Altas Torres v Ávile. Pocházela z 

druhého Janova manželství a z téhož svazku vzešel i její bratr 

Alfonso (1453 – 1468). Z prvního Janova manželství pocházel 

její nevlastní bratr Jindřich IV. Kastilský. 

 Král Jan II. zemřel roku 1454 a na trůn nastoupil Isabelin 

bratr Jindřich IV. Jeho éra z počátku vypadala nadějně, 

protože v mladické energii chtěl napravit škody vlády svého 

otce. Bohužel se brzy ukázalo, že tak jako jeho otec měl i on 

sklony k tomu, přenechávat své povinnosti druhým. V případě 

Jana II. Kastilského, kterému se přezdívalo „král Filosof“
13
, 

byl jeho „pravou rukou“  Alavaro de Luna (1388 – 1453), který 

ve jménu krále tvrdě vystupoval proti šlechtě, za což „skončil 

na popravišti“.  Postupem času se Jindřich nechával stále více 

ovlivňovat a obírat o moc. Jeho dva nejvýznamnější rádci byli 

Juan Pacheco,(1419 – 1474) markýz z Villeny a jeho strýc 

kardinál Alfonso Carilla (1410 – 1482), který se později 

postaral o vzestup Isabely.   

 Kvůli neshodám Isabeliny matky a Jindřicha byla Isabela 

záhy po smrti otce, ve svých třech letech, s matkou i malým 

bratrem přesunuta na hrad Arévalo, kde rodina žila velice 

zbožný, až asketický život. Tuto situaci, i přes finanční 

opatření v závěti Jana II, si pravděpodobně vyžádal nedostatek 

                                                           
13  POBEROVÁ, Slávka; DENKOVÁ Melita. Nejmocnější ženy Evropy.  Frýdek 

Místek: Alpress, 2010. s. 61. 
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peněz, který měl na svědomí jejich bratr Jindřich, jenž se 

záměrně staral o to, aby jeho sourozenci a tedy i rivalové 

byli co nejméně vzdělaní. Tím byli zcela minimálně připraveni 

na možné převzetí vlády.
14

 O Isabelino vzdělání se začal 

Jindřich starat až v době, kdy očekával narození své dcery 

Jany.  

 Isabelino dětství bylo prodchnuto vzmáhající se matčinou 

chorobou a přísnou náboženskou výchovou, která ji (jako 

jediná) měla připravit na možnou roli budoucí královny. Od 

útlého věku byla velmi inteligentní, a když se začala plně 

projevovat matčina choroba, snažila se co nejvíce věnovat 

výchově svého bratra Alfonsa, který nikdy nevynikal Isabelinou 

důstojnou disciplínou a vnitřní silou. Isabela byla velmi 

tiché a vážné dítě, které si však dobře uvědomovalo, že 

trpělivost, ochota vyčkávat a poslouchat je nástroj moci. Od 

malička jí byla vštěpována přísná španělská etiketa, která se 

v budoucnu projevila jako silná zbraň – jak v schopnosti 

ovládat své emoce, tak v rámci vnějšího dojmu pro lid, který v 

ní viděl zosobnění královské důstojnosti, tolik nepodobný 

zhýralosti předchozích králů a jejich chotí. Tomu všemu ještě 

silněji domohla Isabelina oddanost katolické víře.   

 Zpráva o zasnoubení s Ferdinandem II. Aragonským ji 

zastihla ještě ve velmi nízkém věku – tedy v jejích šesti 

letech. K této dohodě došlo mezi Jindřichem IV. Kastilským a 

Janem II. Aragonským, avšak tato úmluva nevydržela dlouho. 

Roku 1458 zemřel Alfonso V. Aragonský a veškerá španělská 

území včetně Sardinie a Sicílie přešla na jeho bratra Jana II. 

Aragonského. V jediném okamžiku Janova síla několikanásobně 

vzrostla, a proto se Jindřich IV. začal dívat po vhodnějším 

spojenectví, kterým by upevnil svou pozici a vsadil na Janova 

                                                           
14 PRESCOT, William. History of the reign of Ferdinand and Isabela the 

Catholic. JB Lippincott & Co, 1860. s. 28. 
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prvorozeného syna Carlose z Navarry (1421 – 1461).
15

 Mezi 

Carlosem a Janem II vypukl spor, který skončil Carlosovým 

uvězněním a obviněním ze spiknutí proti svému otci a králi. 

Carlos zemřel roku 1461.
16
 

 Roku 1455 se Jindřich IV. po druhé oženil, jeho manželkou 

se stala Jana Portugalská (1439 – 1475), sestra Alfonse V., 

krále Portugalska. Důvodem rozluky manželství s jeho první 

manželkou Blankou Navarrskou (1424 – 1464) byla její údajná 

neplodnost, kdy po dvanáctiletém manželství neměli potomka. 

Již v té době kolovaly zvěsti, které se pak téměř naplno 

potvrdily po narození Jindřichovy dcery Jany, kterou měl 

zplodit s Janou Portugalskou. Jelikož dítě bylo oficiálně 

přezdíváno „La Beltraneja“ (1462 – 1530), jejím otcem byl 

nejspíš dlouholetý Janin milenec Beltrán de la Cueva (1435 – 

1492). Tato záležitost znovu poukázala na pravděpodobnou 

Jindřichovu neplodnost, což dokazuje i Jindřichovo přízvisko 

„Enrique el impotente“.
17
 

                                                           
15  Carlos pocházel z Janova prvního manželství s Blankou Navarrskou. 

Ferdinand byl Janovým synem až z druhého manželství, které uzavřel 

s Juannou Enriquez. Jan II. svou druhou ženu velmi miloval, proto nebylo 

překvapením, že natolik silně upřednostňoval i Ferdinanda, jemuž dal zcela 

přednost před všemi svými dětmi. 
16  Podíváme-li se na tehdejší situaci, byl pro Isabeliny plány Ferdinand 

tím nejlepším chotěm a spojencem. Po celý život usilovala o myšlenku 

spojení iberského poloostrova pod silnou vládou jednoho panovníka a o 

konečné řešení v případě Maurů na jihu poloostrova. Ferdinand byl jen o rok 

mladší než ona, což bylo pro představy mladé dívky jistě příznivé, avšak 

daleko důležitější byla „otázka času“ jako taková. Isabela logicky 

potřebovala (v rámci možností) co nejmladšího muže pro uskutečnění svých 

plánů. Tato kalkulace se začala projevovat v průběhu jejich vlády, kdy 

„staří“ potupně umírali a nastupovala nová generace na cestě k budoucímu 

jednotnému Španělsku, kde hlavní moc držela Katolická Veličenstva.  Avšak 

než došlo ke spojení Isabely a Ferdinanda, uběhlo ještě několik let. V té 

době bylo možné dívku provdat v jejich dvanácti letech a chlapce ve 

čtrnácti. Jelikož byly tyto věky velmi nízké, většinou se čekalo na sňatek 

o něco déle. Isabela se vdala až ve svých osmnácti letech a hlavními důvody 

tohoto otálení byly mocenské boje, které v Kastilii zuřily. Výběr se 

v budoucnu ukázal za správný i z jiných hledisek. Ferdinand byl velmi dobrý 

vojenský taktik i obratný diplomat, což se projevilo v manželské politice, 

kterou rozvíjel u svých dětí. Diskutovat bychom však mohli o výběru 

partnerů pro infanty, který nebyl mnohdy příliš šťastný. 
17 [online][cit. 16. 5. 2013] Dostupné z: 

˂http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_IV_de_Castilla˃ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_IV_de_Castilla
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 Těsně před narozením dcery Jany byla Isabela spolu 

s bratrem a matkou povolána zpět ke královskému dvoru. Alfonso 

dostal vychovatele a Isabela byla začleněna do královské 

rodiny. Právě z tohoto důvodu šla Isabela malé Janě roku 1462 

za kmotru. V paláci v Segovii se její životní standard 

neporovnatelně zlepšil a její výuka v té době zahrnovala 

čtení, pravopis, gramatiku, matematiku, šachy, tanec, 

vyšívání, hudbu a náboženství. Avšak výuka, která by se 

vztahovala k vladařským povinnostem, jí byla zapovězena, 

s čímž souvisela i snaha o to, aby Isabela neměla přísun 

informací o politickém dění v zemi. Avšak nepřekvapuje nás, že 

realita byla opakem – Isabela byla velmi dobře informována o 

tom, co se pod vládou jejího bratra v zemi děje a především o 

tom, jakou v politické hře hraje roli. 

 Isabela zastávala důležitou pozici v plánech šlechticů, 

kteří na slabé Jindřichově vládě profitovali. Právě vznik 

silné aragonsko-kastilské unie v čele s Janovým synem, o 

kterém se proslýchalo, že pravděpodobně zdědil otcovy geny, by 

znamenal konec jejich moci. Poprvé si šlechtici uvědomili, že 

pravé „nebezpečí“ z pozice silného panovníka bude pocházet od 

samotné Isabely v roce 1465, když za pomoci generála 

Enríqueze, dědečka Ferdinanda II. Aragonského, se velmi 

diplomaticky vyhnula domlouvanému sňatku s portugalským králem 

Alfonsem V.
18
 V té době jí bylo šestnáct let a svou ledovou 

duchapřítomností dokázala poprvé zvrátit politickou hru ve 

svůj prospěch.  

 V této době se rozhořel spor mezi Jindřichem a odbojnou 

frakcí, do jejíhož čela se postavili dosavadní Jindřichovi 

favorité Juan Pacheco a Alfonso Carilla, kteří se rozhodli 

dosadit Alfonsa (Isabelina bratra) za krále. Tento spor 

vyvrcholil roku 1467, v pořadí druhou, bitvou u Olmeda, která 

skončila nerozhodně. Jindřich tehdy nabídl Alfonsovi ruku své 

                                                           
18

  Kortesy – zemské sněmy. 
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dcery Jany a udělil mu titul náležící následníkům Kastilie a 

Leonu – princ z Asturie. Součástí mírových dohod měl být i 

sňatek Isabely a Pedra Giróna, velmistra vojenského řádu 

Calatrava (bratra Juanna Pacheca, markýze z Villeny, v té době 

znovu Jindřichova favorita). Odměnou za tento sňatek měla být 

slušná suma peněz, která měla naplnit královskou pokladnici. 

K sňatku však nedošlo, protože Pedro Girón při cestě za 

snoubenkou náhle onemocněl a zemřel. Tuto událost Isabela 

považovala za boží zázrak, protože z tohoto spojení byla zcela 

zděšená.
19
 Bohužel taktéž i její bratr Alfonso velmi náhle nato 

zemřel – pravděpodobně na mor.  

 Povstalci obvinili Jindřichovy stoupence z vraždy a 

nabídli svou podporu Isabele. Ta však odmítla
20

 a veřejně 

prohlašovala, že toto jednání není správné a je proti Boží 

spravedlnosti, protože její bratr Jindřich je stále naživu. 

Pravým důvodem tohoto prohlášení byla však slábnoucí moc 

protiJindřichovské frakce a proto další válčení nepřipadalo 

v úvahu. Důkazem toho bylo i opětovné navrácení Juanna Pacheca 

do Jindřichových služeb. Isabela se, na popud kardinála 

Carrily
21
, který jí všemožně podporoval v nárocích na kastilský 

trůn, tedy rozhodla pro diplomatickou cestu, kterou i značně 

oslabený Jindřich rád uvítal. Jednalo se o chladnou kalkulaci, 

nebo si Isabela uvědomila, že pokud chce provést svůj plán o 

sjednocení, nikdy se jí to nepodaří jen silou a nátlakem – 

naopak, že jedinou možností je cesta přes lásku a respekt lidu 

k silné panovnici a přes lásku k Bohu, která byla všem 

Španělům společná? To těžko soudit, nicméně z historie víme, 

že se setkala s Jindřichem v Toros de Guisando (1468) kde ji 

                                                           
19  PLUNKETT, Ierne. Isabel of Castile. Knickerbocker Press, 1915. s. 62-

63 In [online] [cit. 17.4.2014] 

˂http://en.wikipedia.org/wiki/Isabella_I_of_Castile˃. 
20  PRESCOTT, William. History of the reign of Ferdinand and Isabela the 

Catholic. JB Lippincott & CO, 1860. s. 93-94. 
21  Markýz z Villeny a jeho strýc Alfonso Carilla se rozhodli, 

z mocenských důvodů, dosadit na trůn místo Jindřicha teprve třináctiletého 

Alfonsa. Po tom, co Alfonso v roce 1468 zemřel, se markýz z Villeny 

navrátil zpět k Jindřichovi, avšak kardinál de Carilla se rozhodl obrátit 

k Isabele a jí dopomoci k vládě. 
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její bratr jmenoval zákonnou dědičkou na místo dcery Jany. 

Zároveň došlo k úmluvě, že Isabela nesmí vstoupit do svazku 

manželského bez Jindřichova souhlasu a zároveň Jindřich ji 

nesmí k žádnému sňatku nutit. Tato úmluva byla reakcí na 

machinace a několikeré pokusy o její provdání, když byla ještě 

součástí královského dvora. Tato smlouva byla porušena už roku 

1468, kdy Jindřich opětovně zahájil jednání o Isabelině 

spojení (již po druhé) s Alfonsem V. Portugalským, 

Jindřichovým švagrem, které však proběhlo neúspěšně a proto se 

Jindřich ještě pokusil Isabelu zasnoubit s francouzským králem 

Ludvíkem XI, vévodou z Barry.
22

 Na základě těchto událostí 

Isabela započala konečná jednání s Janem II. Aragonským o 

dávno domluveném sňatku mezi ní a jeho synem Ferdinandem. 

2.2. Boj o získání pevných základů královské moci 

(1469 - 1476) 

 

 Jan II. Aragonský se rozhodl, v rámci myšlenky spojení 

celého iberského poloostrova a především kvůli posílení 

aragonských pozic vůči Francii
23
, oženit svého syna a nástupce 

Ferdinanda II. Aragonského s Isabelou I. Kastilskou -  sestrou 

Jindřicha IV. Kastilského. Jan II. byl velmi zdatný státník, 

navíc jeho druhá manželka, kterou hluboce miloval, celý život 

usilovala o zajištění trůnu pro syna Ferdinanda, který byl 

však v případě následnictví až několikátý na řadě. Jan II. 

z lásky ke své ženě, ale i z chladného rozumu, učinil vše, aby 

se Ferdinand stal jeho nástupcem. Zároveň spojení s Kastilií 

bylo více než výhodné v případě vyřešení svízelné ekonomické 

situace i celkového politického vlivu Aragonského království 

                                                           
22  PLUNKETT, Ierne. Isabel of Castile. Knickerbocker Press, 1915. s. 72 

In [online] [cit. 17.4.2014] 

˂http://en.wikipedia.org/wiki/Isabella_I_of_Castile˃. 
23  Jan II. Aragonský roku 1472 ukončil občanskou válku v Katalánsku, 

která trvala deset let. Zároveň mu však hrozilo nebezpečí ze strany 

francouzského krále Ludvíka XI., který se rozhodl obsadit katalánská 

hrabství Rousillon a Cerdagne. Spojení aragonského království s Kastilií 

velmi posílilo Janovy pozice, což se samozřejmě Ludvíkovi XI. nelíbilo a 

rozhodl se proti Isabele a Ferdinandovi vojensky zasáhnout. 



24 
 

na iberském poloostrově. Avšak Jindřich IV. Kastilský se 

v rámci stejných myšlenek s touto situací nechtěl smířit. 

Jindřichovo řešení bylo, obrátit se na Alfonsa V. krále 

portugalského a nabídnout mu svou dceru Janu - „La Batraneju“, 

která byla stále oficiálně jeho nástupnicí. Tento krok měl 

vyrovnat síly na poloostrově.  

 Isabela po celou dobu sledovala politické dění a snažila 

se prosazovat své vlastní zájmy. Ke konečnému řešení své 

situace – tedy k sňatku, přistoupila poté, co zjistila, že 

Jindřich na popud svých rádců v čele s Juanem Pachekem (za 

nímž stáli nejmocnější muži Španělska)
 24

, je odhodlán 

překročit ujednání z Quisandy a prohlásit svou dceru Janu 

znovu za právoplatnou dědičku (kterou v té době měl 

v opatrování mocný rod Mendózů) a započal nová jednání o 

Isabelině sňatku s Alfonsem V. 

 Celá Isabelina snaha se odvíjela od jediné nutnosti – 

omezit vliv Juana Pacheka, jehož plány jasně směřovaly 

k vlastní nepřímé vládě v Kastilii. Dle Pacheka měla být 

Isabela buď „zpacifikována“ silným manželem v podobě Alfonsa 

V. nebo zcela zbavena účinného výkonu moci díky sňatku 

s Karlem z Guyenne, bratrem Ludvíka XI.  

 Isabela se vzepřela nejen Pachekově vůli (což jí přineslo 

mnohé sympatie z řad významných španělských šlechticů), ale 

především sama tajně vyjednala veškeré záležitosti ohledně 

kastilsko-aragonského spojení. Před sňatkem byly uzavřeny 

úmluvy z Cervera (7. Března 1469), které princezně zaručovaly 

zcela svobodný výkon její budoucí moci po nástupu na trůn. A 

tak ke sňatku nakonec došlo 19. října roku 1469 v paláci Juana 

de Vivera ve Valladolidu, kde Isabela s Ferdinandem i po 

několik dalších let žili.  

                                                           
24  Pacheka podporoval další mocný šlechtic – hrabě z Alby z rodu 

Álvarezů de Toledo a sevillský arcibiskup Alfonso de Fonseca. 
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 Hned po svém sňatku dostali titul sicilských králů, což 

bohužel z praktického (především finančního) hlediska příliš 

neznamenalo. Z počátku svého manželství byli ve velké míře 

„vydržováni“ sympatizanty (mezi nimi Juan de Vivera, 

arcibiskup Carillo, rodina Enríquézů či mocný rod Manriqueů), 

kteří to však brali jako velmi výhodnou investici do budoucna, 

protože Isabelino postavení bylo den ode dne silnější.
25
 

Z právního hlediska proti tomuto sňatku stálo nařízení církve 

o tom, že nesmějí být uzavírány sňatky příbuzných do čtvrtého 

stupně. Z tohoto důvodu se předpokládá, že Isabele byl 

v prvopočátku předložen zfalšovaný dispens Pia II. (1405-1362) 

26
. Jejich sňatek byl oficiálně povolen až papežem Sixtem IV. 

roku 1471, kdy v této záležitosti hrál podstatnou roli 

valencijský kardinál Rodrigo Borja, (budoucí Alexandr VI)
27
, 

jenž byl mezi léty 1472 a 1473 španělským legátem. Borja byl 

již delší dobu zahrnován přízní Jana II. Aragonského, což se 

do budoucna ukázalo jako moudré rozhodnutí a započalo tak 

silné politické spojení. Neméně významný je i jeho zásah ve 

prospěch Isabely, kde přispěl k tomu, aby kardinálský klobouk 

získal Pedro González de Mendoza, biskup v Siguenze a tím 

zajistil bezvýhradnou loajalitu celého rodu Mendózů, kteří se 

od roku 1474 přidali na princezninu stranu.  

                                                           
25 Jedněmi z nejstarších a nejvěrnějších přátel, kterým Isabela zcela 

důvěřovala, byla její důvěrnice Beatriz de Bobadilla (pozdější manželka 

Andrése de Cabrera – správce Alcazáru), Gonzalo Chacón a jeho synovec 

Guitierre de Cárdenas. Andrés de Cabrera měl z počátku velmi těžkou pozici, 

protože byl ze svého úřadu zcela věrný králi Jindřichovi. Tato situace se 

však změnila, když byl Juanem Pachecem roku 1473 svého úřadu zbaven. Od té 

chvíle patřil k neúnavným bojovníkům za Isabelina práva. 
26 CAROLL, H. Warren. Isabel of Spain: The Catholic Queen.  Christendom 

Press,1991. s. 58. 

 Dle Warrena Carrolla byl autorem zfalšovaného dispensu tehdejší 

papežský legát biskup Antonio de Veneris z Leónu. Tento papežský legát byl 

přítomen již při prvním smíření Jindřicha a Isabely v Toros ge Guisando. 

Právě tento muž povolal Rodriga Borju do Španělska najít stoupence pro 

novou krusádu proti Turkům. Při této příležitosti budoucí papež Alexandr 

VI. navázal velmi důležité styky s královským dvorem. 
27  PLUNKETT, Ierne. Isabel of Castile. Knickerbocker Press, 1915. s. 78 

In [online] [cit. 17.4.2014]  

˂http://en.wikipedia.org/wiki/Isabella_I_of_Castile˃ 
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 Byť byly události předcházející spojení Ferdinanda a 

Isabely jakékoliv, jejich sňatek znamenal faktické porušení 

ujednání z Guisandy. Jindřich nejdříve váhal, avšak na popud 

Juana Pacheka de Villena v říjnu 1470 ve Val de Lozoya znovu 

uznal Janu za svou dědičku, což odpřísáhli jak přítomní 

šlechtici, tak i zástupci kortesů, oddaní markýzovi de 

Villena. Toto jednání Isabela zcela logicky odmítla, 

považovala totiž jednání z roku 1468 za právoplatná, navíc se 

v té době začala prosazovat fáma o Janině nelegitimitě. Síla 

manželů byla již velmi zjevná – nabízeli konec znesvářených 

skupin a úplné obnovení královské moci
28

, což znamenalo 

politickou a zejména hospodářskou stabilitu (do té doby 

zatíženou bojem šlechtických frakcí).  

 Rok 1474 se stal zcela přelomovým z hlediska „střídání 

generací“, protože umírá markýz z Villeny – v té době již 

vévoda z Escalony a na Isabelinu stranu se přidávají další 

šlechtici (hrabě z Hara, Pedro de Velasco či hrabě 

z Benavente), přesto frakce pod Pachekovým vedením byla stále 

silná (mimo jiné zahrnovala rod Zúnigů, markýze z Cádizu a 

Alfonsa Fernándeze de Córdoba, pána z Aquilaru)
29
 Zároveň téhož 

roku umírá Jindřich IV. a Isabela se stává o dva dny později 

v Segovii královnou. 

 Roku 1475 se část šlechty pod vedením nového markýze z 

Villeny spojila proti Isabele s portugalským králem Alfonsem 

V. z důvodu „hájení práv“ Jindřichovy dcery Jany. Hlavním 

politickým cílem bylo spíše zabránit „izolaci“, ve které by se 

Portugalsko na poloostrově ocitlo po spojení Aragonského a 

Kastilského království. Povstalci zároveň navázali jednání o 

vzájemné vojenské podpoře s francouzským králem Ludvíkem IX., 

který v něm viděl další šanci pro získání katalánských území. 

                                                           
28  Důležité pro další vývoj se ukázalo i ukončení války v Katalánsku 

Janem II., která trvala od roku 1462. Tím měl Ferdinand zajištěn důležitý 

klid ve své části království a rod Trastámarů se znovu po desítkách let 

přímo podílel na kastilské politice. 
29 QUESADA, L., A., Miguel. Španělsko Katolických králů. Brno: L. Marek, 

2003, s. 28. 
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Zároveň Arcibiskup Carilla, který již nehrál primární roli 

v Isabelině táboře, přešel ještě předchozího roku na stranu 

povstalců, což byla pro královnu rána nejen osobního rázu, ale 

především mocenského, protože ti šlechtici, kteří nebyli zcela 

rozhodnuti v tom postavit se proti Isabele, začali jednat. 

 Královský pár však navzdory všemu potvrdil svou sílu 

vítězstvím u Tora v roce 1476, kdy jejich vojska porazila 

spojené síly francouzského krále Ludvíka XI., portugalského 

krále a stoupenců infantky Jany v Kastilii. V těchto válečných 

událostech Ferdinand projevil svůj talent coby vojenský 

velitel a předznamenal tak události vedoucí k dobytí Granady. 

Poražení odbojné frakce bylo však dosaženo především bitvou na 

politickém poli. Těmito událostmi započala reorganizace 

vládních institucí a především snaha o absolutní panovnickou 

moc nezávislou na šlechtě. Významnou událostí těchto snah byly 

určitě opatření přijatá kortesy
30
 roku 1476, kdy města a mnoho 

šlechticů „přísahalo Isabele věrnost jako dědičce trůnu, 

/čímž/ jí tím byla poskytnuta peněžní služba (servicio) ve 

výši 162 000 000 maravedí a byla přijata opatření o správě 

financí, izolování Židů a mudéjarů a vytvoření bratrstva 

(Hermandad) … „/Toto rozhodnutí/ bylo nejdůležitějším ze všech 

opatření, protože znamenalo silnou vojenskou a finanční 

podporu královským manželům a větší sepětí měst s jejich 

mocí…“
31
 Zároveň od roku 1474 byly opětovně navázány přátelské 

styky s papežským stolcem, což přineslo právo na jmenování 

církevních hodnostářů, ale především povolení zřízení 

španělské inkvizice (1478). Jediným stínem úspěchu byl mír 

s Francií, který byl uzavřen za cenu ztráty katalánských území 

Rousillon a Cerdagnu. Problémy s Francií však pokračovaly i 

nadále, jejích důvodem bylo spojenectví Kastilie a Navarry, 

která byla fakticky připojena roku 1512. 

                                                           
30  Zástupci měst. 
31

  QUESADA, L., A., Miguel. Španělsko Katolických králů. Brno: L. Marek, 

2003, s. 30. 
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3. SLAVNÁ ÉRA - BUDOVÁNÍ SPOJENÝCH KRÁLOVSTVÍ 

KASTILIE A ARAGONU (1476 – 1497)  

 

3.1. Budování systému a podpory 
 

 Následující roky byly věnovány cestování královského páru 

po územích Kastilie, hledání podpory a utužování věrnosti. 

Roku 1477 – 78 si Isabela zajistila zástupce u šlechty 

v Andalusii, kde vystupovala jako tvrdá a nesmiřitelná 

panovnice. Velmi známá jsou její soudní přelíčení v sevillském 

Alcázaru spojená se zavedením inkvizice. Sevilla byla velmi 

strategickým městem v oblasti portugalsko-kastilské rivality. 

Zároveň byly ze Sevilly organizovány první objevné výpravy ve 

jménu Katolických králů. Téhož roku se začala měnit situace 

v samotném Portugalsku - Alfonso podnikl neúspěšnou cestu do 

Francie a zároveň se jeho syn Jan začal stavět proti válce 

s Kastilií. Poslední Janini zastánci se nacházeli již jen 

v Extremaduře (komtesa Medellína a Alfons de Monroy) a byli 

poraženi v bitvě u La Albuery v únoru 1479. V té době bylo 

Isabele 28 let a porodila své druhé dítě – budoucího 

následníka trůnu Jana (1477/8 – 1497). 

 Roku 1479 (po smrti Jana II. Aragonského) došlo 

k oficiálnímu spojení Aragonu a Kastilie pod vládou 

Katolických veličenstev Isabely I. Kastilské a Ferdinanda II. 

Aragonského. Zároveň byl uzavřen mír s Portugalskem a do smluv 

bylo zaneseno uznání úplného začlenění Kanárských ostrovů do 

Koruny kastilské. Jednalo se však o spojení formálního rázu, 

protože technicky si obě území zachovávala autonomii. Jednalo 

se o federaci, která měla společné nezbytné úřady monarchie a 

pak také inkvizici. Rozhodující pro toto uskupení byl rok 

1475, kdy v Segovii proběhlo smírčí řízení o účasti na 

faktické moci Ferdinanda v Kastilii. Již v předmanželské 

smlouvě měla Isabela zajištěné výsadní postavení v tomto 

svazku, díky již několikrát zmiňované hegemonii Kastilie, 
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avšak těmito řízeními si Isabela zajistila bezvýhradnou a 

nikým již znova nezpochybnitelnou moc v Kastilii. Zato její 

manžel ji učinil spoluregentkou v Aragonu. 
32
 Z těchto důvodu 

panovníci budoucího Španělska od počátku Ferdinandova a 

Isabelina sňatku sídlili v Kastilii a v Aragonu byli pouze 

místokrálové. 

 Velmi důležitým krokem pro budoucnost obou králů bylo 

Ferdinandovo spojení se „Sancta Hermandad“ z roku 1476.
33
 

Jednalo se o symbolický akt, protože zásluha toho, že 

Hermandad přešlo pod královskou správu, patřila Isabele. Tímto 

manželé oslabili nejvyšší šlechtu a zajistili si vojenskou i 

finanční podporu jednoho z nejmocnějších uskupení v Kastilii. 

Toto svaté bratrstvo mělo právo okamžitě ztrestat smrtí 

každého, kdo by se protivil proti zákonu (krádež, vražda aj.). 

Zároveň vládlo značnou vojenskou silou (cca 2000 jezdců + 

pěší).
34
 Právě oni napomohli Isabele s navrácením královských 

statků, které odbojná šlechta získala na jejím bratrovi i 

otci. Záminkou ke znovunavrácení statků byla změna zákona, 

který nařizoval, že každý šlechtic, který je spojen 

s královským majetkem, musí být také znalý zemských zákonů. 

Proto grandům nezbylo nic jiného než se buď učit, nebo se 

vzdát svého místodržitelského postavení. Tak jako všechny 

silné instituce i Hermandada začala být po nějaké době 

nepohodlná, a proto jí Isabela postupně zbavila soudní i 

výkonné moci. Nakonec z bratrstva vytvořila jen uskupení 

veřejných strážných.  

                                                           
32 ARTETA, Ubieto, Antonio et al. Dějiny Španělska. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2007. s. 207. 

 Antonio de la Torre mluvil o spoluregentství čistě na základě 

myšlenky o spojení obou zemí, tak jak to vnímali samotní panovníci. 

Profesor J. Vicense Vivese toto privilegium považoval za příležitostný akt 

nutný ke spojení obou zemí. 
33  HRNČÍŘ, František. Dějiny Španělska a Portugalska. Nymburk, 1909. s. 

23. 
34  Ibid. 

 Bylo ustanoveno, že vždy 100 měšťanů vydržuje jednoho jezdce.  



30 
 

 Obtížnější situace však byla v případě řádových rytířů, 

kteří patřili k nejbohatším uskupením v říši. Velmistr řádu 

sv. Jakuba pobíral roční důchod 980 000 dukátů, velmistr 

alkantarský měl 45 000 dukátů ročně a velmistr kalatravský 40 

000 ročně. Taktéž řády držely značný počet vojska. Ferdinand 

si proto na papeži vymohl nařízení, které jej opravňovalo stát 

se velmistrem všech řádů, což trvá dodnes.   

3.2. Způsob vlády 
 

 Isabela v Kastilii „soustřeďovala veškerou moc do 

instituce monarchie. Tyto tendence byly homogenní po celém 

jejím území“.
35
 Její snaha jasně směřovala k absolutistické 

monarchii. V závislosti na její moci byla složka obecní moci a 

pak moci panské, na rozdíl od Aragonu, kde moc kortesů byla 

mnohem větší a obce a panství měly větší autonomii.  

 Isabela se zaměřila na sebrání právních spisů, protože 

právo zákonodárné, ale i výkonné bylo výhradně v jejich rukou 

(na rozdíl od Aragonu, kde se o tyto pravomoci dělil král 

s kortesy). Veškeré úřady nasměrovala tzv. do „královského 

domu“, který se tak stal jádrem organizace. V tomto prostředí 

nabýval na významu úřad „královských sekretářů“. Změnila se i 

funkce Královské rady, „jež přestávala být poradním orgánem 

nebo dějištěm bojů mezi skupinami a dostávala řádnou a 

technicky vyjádřenou jurisdikci a vládní moc, třebaže si její 

činnost zachovávala velkou plastičnost.“
36
 

 Důležitou oporou absolutistické vlády byla úřad kancléře, 

který byl především soudním orgánem. Posílen byl i vrchní úřad 

pro revizi financí a účtů (Contadurías Mayores), pod nímž 

stáli výběrčí daní. Právě posílení funkčnosti daňového systému 

a jeho provázání s dalšími finančními zdroji v rámci 

vojenských mobilizačních prostředků, napomohlo tomu, že 

                                                           
35  QUESADA, L., A., Miguel. Španělsko Katolických králů. Brno: L. Marek, 

2003. s. 134 – 135. 
36  Ibid. s. 134. 
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Isabela měla první i poslední slovo v případě formování vojsk 

(na rozdíl od Ferdinanda, který tato rozhodnutí musel 

diskutovat s Kortesy).  

 Isabela ponechala obcím i panstvím poměrně široké správní 

pravomoci, avšak jejich politická podřízenost monarchii byla 

v Kastilii intenzivnější než v Aragonu. To dokazuje především 

instituce rychtářů a silná pozice Hermandad.  

 Kastilie a Aragon tedy více připomínali pevné uskupení 

federace než jednolitý stát. Avšak právě kastilský systém 

napomohl k vytvoření silného postavení panovníka a dal tak 

základ budoucímu Španělsku.  
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4. SLAVNÁ ÉRA - DOKONČENÍ RECONQUISTY A NOVÝ 

SVĚT (1477 – 1492) 

 

4.1. Příprava (1477 – 1481) 
 

 Stručně jsme se seznámili s dějinnými událostmi, které 

předcházely Isabelině faktické vládě. Do roku 1479, za svůj 

poměrně krátký činný život, se jí podařilo přesvědčit celý 

iberský poloostrov o legitimitě svého nástupnictví, vymanit se 

z pozice loutky v politické hře nejbohatších šlechticů a 

vybrat si dle svého uvážení manžela. Dále zlikvidovala odbojné 

šlechtické frakce a především sjednotila pod svou vládou 

kastilské obyvatelstvo a až na pár malých výjimek zajistila 

vnitřní mír ve španělské společnosti. Ten byl nezbytný k 

jejímu největšímu životnímu triumfu – dokončení reconquisty a 

připojení držav v Novém světě. Těmito kroky vytvořila základ 

říše, o které její potomci (především Filip II) právem 

prohlašovali, že nad ní slunce nezapadá. 

 Dle Warrena H. Carola byly pro nejslavnější etapu 

Isabeliny vlády rozhodující dvě okolnosti. První z nich byla 

naprostá stabilizace královské moci a tím umožnění 

hospodářského rozkvětu a druhou byla náboženská reforma 

církve, která z pozice duchovní znovu utužovala jednotu v 

zemi. Právě v jednotě se skrývala síla víry, která Isabele 

dopomohla k dokončení toho, o čem se jejím předkům mohlo jen 

zdát.  

 „Konečné řešení muslimské otázky“ započalo již roku 1477 

samotným muslimským vojskem, které se pátého dubna zmocnilo 

města Ciera v provincii Murcia a povraždilo její obyvatele.
37
 

Pro Katolická veličenstva to byla nepříjemná situace, jelikož 

nebyli ještě dostatečně silní na vojenskou odpověď, protože na 

                                                           
37  PIDAL, Menéndez. Historia de Espaňa. X VII (1).  French & European 
Pubns, 1992. s. 424 – 425. 
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jihu se bouřila Extramadura a hrozilo propuknutí války 

s Portugalskem. V této situaci se ukázalo, že největší silou 

Katolických veličenstev do budoucna bude jejich názorová 

jednota – Ferdinand odjel hájit hranice s Portugalskem a 

Isabela se vydala do Toleda získat přátele v konfliktu s 

Extramadurou. V té době bylo Isabele 26 let, byla v plném 

rozkvětu ženství, zdravá, silná, plná energie a odhodlání 

dojít svých cílů nebo položit život.  

 Již v červnu téhož roku se jí podařilo s navázáním 

přátelství prosadit i reorganizaci práva a systému správy v 

Toledu. Poté se vydala do paláce Alcáraz do Sevilly, kde 

nastolila jako samosoudkyně „znovuobnovení spravedlnosti“. 

Naprosto největší vítězství na politickém poli se jí dostalo 

při spojení odvěkých rivalů Enrigua de Guzmán (vévody z Mediny 

Sidonia) a Rodrigua Ponce de León (Markýze z Cádizu), kteří 

čile obchodovali s Portugalci, avšak zároveň byli i největšími 

rivaly a nepřáteli. Isabela potřebovala naprostou loajalitu 

obou těchto mužů v nadcházejících bojích s Maury. Mír mezi 

oběma muži a uznání Isabeliny autority byl podepsán v říjnu 

roku 1477, měsíc po Isabelině druhém porodu, a to syna Jana.

  

 Téhož roku (1477) Isabela udělala další velmi významné 

strategické rozhodnutí – zbavila arcibiskupa Carrilu občanství 

a jeho statky získal Goméz Manrique. Carrilovou odpovědí byl 

pokus o spojení se s portugalským krále Afonsem a pokus o 

vraždu Goméze Manriqueze. Tento čin byl však ve špatném 

utajení a Isabela spolu s Manriquesem včas zasáhla. Tento 

moment je velmi důležitý pro pochopení Isabeliny povahy, 

protože navzdory obrovskému nebezpečí, které znepřátelený 

Carrila představoval, nechala jej žít. Nejpravděpodobnější 

vysvětlení dle Warrena H. Carola je to, že královna nemohla 

arcibiskupovi zapomenout, jak významnou roli hrál na počátku 

jejího boje o následnická práva. Tento čin pravděpodobně 

zapůsobil i na starého muže, který v pokoji bez jakýchkoli 
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pokusů o pomstu dožil s nejnutnější rentou, kterou mu královna 

nechala. Carrila umírá roku 1482.  

4.1.1. Arabové a Reconquista 

 

 Lubomír Bartoš pojem reconquista vysvětluje jako: „…dlouhé 

období bojů španělských křesťanů proti Maurům za znovudobytí 

Pyrenejského poloostrova. Reconquista nebyla ovšem neustálou 

válkou, ale historickou epochou, v níž docházelo ke střídavému 

prosazování politických aspirací a ekonomických zájmů té či 

oné strany. Proti sobě stojí dvě Španělska, která se vzájemně 

prolínají: Španělsko křesťanské a Španělsko musulmanské. V 

tomto dlouhém časovém období, které trvá od r. 718 do r. 1492, 

byla období klidného vývoje, mírového soužití.“
38
 

 Díky tomu, že Mauři, kteří přišli do Španělska v osmém 

století, s sebou neměli ženy (jednalo se totiž původně o 

dobyvačnou výpravu), začali se ženit s Hispánkami, a tak se po 

několika staletích cítili stejně doma jako Hispánci na severu. 

Na pozadí znovu dobytí poloostrova je vidět postupné sílení a 

spojování se jednotlivých křesťanských území, jejichž 

sjednocení završí Isabela a Ferdinand. 

 Dle španělského historika Juana Verneta lze rychlost, 

jakou Arabové obsadili iberský poloostrov, vysvětlit dvojím 

způsobem. Buď měli dobyvatelé větší vojenskou převahu (což dle 

autora neměli), nebo jejich víra byla rychle osvojitelná či se 

nedostávala tolik do konfliktu s vírou obyvatel obsazených 

území. V té době vizigótské Španělsko bylo z větší části 

pohanské a tak nový „politický“ režim, který dával porobenému 

obyvatelstvu velmi širokou autonomii a nižší daně, než na jaké 

byli zvyklí, brzy oslabil odpor a mnozí začali konvertovat k 

islámu, který představoval velký společenský pokrok oproti 

                                                           
38  BARTOŠ, Lubomír. Dějiny a kultura Španělska. Brno, 1998. s. 40. 
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tomu, co znali. Mezi konvertity se začali počítat i křesťané a 

židé.
39
 

 Américo Castro, další ze španělských historiků, poukazoval 

na to, že „náboženství je jedním ze základních prvků existence 

národa a proto tvrdil, že Španělsko – jako národ – začalo 

existovat až v důsledku muslimského záboru, když se v reakci 

na něj mezi opětovnými dobyvateli upevnilo křesťanství.“
40
 

K témuž tématu se přidal další historik španělského původu – 

Sánchez Albornoz s teorií o „trojím vylodění“, jež měla 

formovat španělské dějiny.
41
 První z nich bylo muslimské v 

osmém století, které zároveň otevřelo cestu k největšímu 

vědeckému rozvoji v 10 – 13. století, druhé bylo Kolumbovo 

vylodění, které pro Španělsko znamenalo vytvoření zámořské 

říše v 15. století a nakonec „vylodění Karla V. (1500 – 1558) 

ve Villaviciose, jež zavedlo zemi do římskoněmecké říše a 

vyústilo ve vyvrácení Španělska…“
42

 Dle všech těchto 

španělských historiků se zdá, že by nikdy španělští křesťané 

nedosáhli v rámci kultury, věd, průmyslu či zemědělství ve 

středověku takového rozvoje, kdyby nebylo arabských 

uchvatitelů.  Zároveň nám tato fakta ukazují, že tím, komu se 

doopravdy podařilo dokončit reconquistu, byla Isabela, protože 

ona byla duší celé náboženské reformy a ona spojila ve víře 

všechny křesťany na iberském poloostrově a pak je jako jednoho 

člověka vrhla proti Arabům, kteří se sice co do pevnosti víry 

svým protivníkům vyrovnali, ale tentokrát byli křesťanské 

počty o tolik vyšší a již je nic nerozdělovalo. To byl důvod, 

proč byla reconquista dokončena až po sedmi dlouhých 

stoletích.  

                                                           
39  VERNET, Juan. Arabské Španělsko a evropská vzdělanost. Brno, 2007. s. 

23-24. 
40 CASTRO, Américo. La realidad histérica de Espaňa. México, 1954 in 

Vernet, Juan. Arabské Španělsko a evropská vzdělanost. Brno, 2007. s. 24. 
41 ALBORNOZ, Sánchez. Espaňa, un enigma histérico, Buenos Aires, 1962 in 

Vernet, Juan. Arabské Španělsko a evropská vzdělanost. Brno, 2007. s. 24. 
42  Ibid. 
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Dějiny reconquisty je možno rozdělit na několik etap:
43
 

 Počátky – Jednalo se o tažení Musovo a obsazení 

poloostrova. Zbytky poražené armády po těchto událostech 

odchází do hor, vznikají dvě centra – východní Pyreneje a 

západní astursko-kantaberský odboj (Isabelini přímí předci). 

 Období velkých expanzí křesťanských států – Došlo 

k rozpadu córdobského kalifátu a křesťanské státy započaly 

ofenzivu. Arabové se rozpadli do 23 drobných knížectví 

(taifas) a centrum moci se přesunulo do Sevilly. Taifas sama o 

sobě se zmítala ve vnitřních nepokojích a musela čas od času 

platit křesťanským králům vysoké daně.  Nicméně v této době se 

podařilo zatlačit muslimy až do jižní části poloostrova. Toto 

období trvalo až do poloviny 13. století. Království se 

zformovala do podoby, kterou známe z Isabeliny doby – 

Kastilie, Aragon, Portugalsko a Navarra.  

 Stagnace reconquisty a její zakončení – Kastilie se od 

poloviny 13. století zmítala v nástupnických sporech. Aragonci 

se snažili dobývat nová území (Sicílie aj.), čímž si 

znepřátelili Francii a s nástupnickými boji měli také své 

zkušenosti. Celou epochu završilo spojenectví těchto zemí 

v osobě Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského. 

 

 Důvodem příchodu Arabů na pyrenejský poloostrov v osmém 

století našeho letopočtu byla nástupnická půtka mezi syny 

zemřelého krále Witizy (700 – 710) a mezi nově zvoleným králem 

Roderichem (Rodrigem, 710 -711). Nespokojení potomci 

předchozího krále požádali o pomoc arabského krále Moghrebu, 

který tuto pomoc pojal jako dobyvačné tažení s cílem získat 

celou Hispánii. Arabům se tak podařilo získat skoro celý 

poloostrov s výjimkou severních částí, kde malá ohniska odboje 

rozdmýchala reconquistu, která trvala až do roku 1492. 

                                                           
43 BARTOŠ, Lubomír. Dějiny a kultura Španělska. Brno, 1998. s. 38 – 47. 
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Příchodem Arabů končí římská kultura a poloostrov se rozděluje 

na dvě části – islámskou jižní a křesťanskou. 

 Jak píše Eduard Krč, reconquista se rozvíjela postupně a 

měla formu guerillového válčení. Střediskem bylo Asturské 

království, později Leónské. V devátém století také nabral na 

významu kult apoštola Jakuba a údajné nalezení jeho hrobu v 

Santiago de Compostella hnutí odporu ještě posílilo. Postupem 

staletí Astuřané stále více posouvali hranice svého panství 

směrem na jih poloostrova. Roku 1037 vzniká samostatné 

Portugalsko a 1137 Kastilie. Hispánci se snažili okamžitě 

dobytá území osídlovat novými malými vlastníky a tak vznikala 

drobná hospodářství, která byla opevněna a v lepším případě 

byla posílena i výstavbou hradu (castillo – hrad).
44
 

 Arabové na jihu v roce 756 (princ Abdur-Rahmán, umajjovec) 

vytvořili emirát, který byl provincií východního kalifátu se 

sídlem v Damašku. Tento španělský emirát byl však v podstatě 

nezávislý a snaha panovníka směřovala k uklidnění situace mezi 

jednotlivými religiózními skupinami. Skutečné nezávislosti 

však dosáhl až Abdur-Rahmán III. (912-961), který dokázal 

ustát velká muslimská povstání uvnitř emirátu. Tentýž emír na 

čas i vybíral poplatky od křesťanských království, roku 929 se 

prohlásil chalífou a včetně některých území v severní Africe 

tímto vznikl Córdobský chalífát. Opětovně dobyl některá území 

(Santiago de Compostela, Barcelona, Zaragoza aj.). Tato 

jednota byla však tvořena pouze jeho osobou. Po jeho smrti v 

roce 1002 došlo k rozpadu chalífátu na jednotlivé provincie a 

poměr sil se znovu otočil. Roku 1246 granadský emirát uznal 

své vazalské postavení Kastilii, jejíž panovník Ferdinand III. 

dobyl údolí Guadalquiviru a začlenil jej tak do křesťanského 

politického prostoru. Od té chvíle se Granada stala opravdovým 

útočištěm všech Arabů na iberském poloostrově, avšak díky 

podpoře severoafrických přátel a nastalé kastilské krizi v 

                                                           
44  KRČ, Eduard. Dějiny a kultura Španělska (úvod). Liberec: Technická 

univerzita v Liberci, 2008. s. 20. 
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roce 1272 vydržela další dvě století. Další nebezpečná doba 

pro granadské Araby přichází v roce 1344, kdy bylo město 

obsazeno křesťany za krále Alfonse XI (1311 – 1350) a 

severoafrická pomoc výrazně oslabila. Poté přicházejí skoro 

pravidelné výpravy kastilských králů, které jsou střídány 

dynastickými boji – tedy arabskými „roky nabírání nových sil a 

stabilizace“. Signál pro přechod z defensivy do ofensivy pro 

Araby udává rok 1453, kdy Osmanská říše dobývá Konstantinopol. 

Od té chvíle se po celé jižní Evropě Od té chvíle se po celé 

jižní Evropě začíná vzmáhat arabský bojovný duch a závěrečné 

střetnutí o iberský poloostrov je na spadnutí. 

 Dějiny Arabů a křesťanů se až do Isabeliny doby nesly v 

duchu poměřování sil a přetahování se o dobytá území. Jak 

křesťanští, tak i arabští vládci na tuto situaci reagovali 

zákony a kultura obou národů v sobě hluboce zakořenila nevoli 

k druhému náboženství. V obou případech byla po staletí 

„kamenem úrazu“ jednota. To byla ta nezbytná esence pro 

dokončení plánů na obou stranách. Nakonec zvítězili křesťané – 

skoro jako by tuto esenci mohla získat jen a pouze žena. 

 Arabská společnost zahrnovala nejrůznější vrstvy – 

nejbohatšími byli Arabové a Syřané, kteří měli nejlepší půdu. 

Berbeři byli pastevci a usadili se na okrajových územích. 

Konvertité k islámu a děti ze smíšených manželství se nazývali 

muladíové. Křesťané, kteří nepřestoupili, museli platit daně a 

jmenovali se mazarabové. Na křesťanských územích pak žili 

Mudéjarové (Arabové) a Ladinos, tedy Maurové žijící na 

křesťanském území, kteří přestali vyznávat islámskou víru.
45
 

Tuto pestrou směsici doplňovali samozřejmě Židé. 

 V čele chalífátu byl první ministr (hayib) a tomu 

podléhali vezírové. V příslušných provinciích byli guvernéři. 

Taktéž města měla velké pravomoci a to jak v muslimském světě, 

                                                           
45  KRČ, Eduard. Dějiny a kultura Španělska (úvod). Liberec, 2008. s. 24. 
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tak i v tom křesťanském. Jednalo se o obdobu absolutistické 

monarchie, ke které dospěli křesťanské státy až později.
46
 

4.1.2. Židé 

 

 Pravděpodobně osídlili jižní část již v době 

předkřesťanské. Jejich dějiny se znovu odvíjí v podobě 

tolerance či pronásledování. V době vizigótské byli králi 

tolerováni a tvořili samostatné obce, avšak s nástupem 

křesťanského krále Rekkaroda přichází doba persekuce. Začínají 

žít odděleně jako „conventus judaeorum“. 
47
 

 Až do počátku 14. století bylo jižní Španělsko pro Židy 

jedním z nejbezpečnějších latinských států, kdy se jednalo 

spíše o ojedinělé šarvátky, akademické disputace a klasické 

mezispolečenské a mezináboženské konflikty, které nevykazovaly 

výraznější četnost než mezi jinými skupinami v témže soužití.
48
  

 Židé si vždy zachovali svou svébytnost, byť žili mezi 

křesťany nebo mezi muslimy. Centrem jejich kultury i 

náboženství byla synagoga. Muslimové je z počátku přijali 

vcelku vlídně, protože napomohli při získání poloostrova. Poté 

však přichází doba pronásledování až do doby vzniku emirátu. 

Tam jsou připouštěni k vysokým úřadům. Abder Rahman III. si 

z jejich řad vybral rádce a vyjednavače s křesťany. Stejnou 

vážnost požívají Židé i v době po rozpadu kalifátu. Dochází-li 

k perzekucím, tak jen v případě židovských zásahů do 

muslimských válek. Nové pronásledování přichází v době 

příchodu nové vládnoucí dynastie – Almohadů. V té době mnoho 

Židů emigrovalo do křesťanských království. Z této doby známe 

Salamóna Ibn Gabirola (Avicebrón) či filozofa rabína 

Maimónida. Tito uprchlíci nalezli velmi dobré přijetí 

především na dvorech krále Alfonsa IX a Alfonsa X. (moudrého) 

s nímž se podíleli i na vzniku některých zákonů. Vznikly tak 

                                                           
46  BARTOŠ, Lubomír. Dějiny a kultura Španělska. Brno, 1998. s. 35. 
47  Ibid. s. 56-57 
48  JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Rozmluvy, 1995. s. 211. 
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židovské obce „aljamas“ s vlastní samosprávou, které byly od 

11. do 13. století v plném rozkvětu. Centrem se stalo Toledo, 

kde žilo 20 000 Židů. Tyto obce byly sice zatíženy velkými 

daněmi, ale mohly si je rozdělovat dle své vůle 

prostřednictvím svých zástupců. Od 14. století se znovu začíná 

střídat doba ochrany a pronásledování. Bohužel roku 1391 došlo 

k velkému pogromu na Židy v Toledu, na kterém se podíleli jak 

muslimové, tak i křesťané. Od té chvíle začíná být situace 

Židů stále horší. Vrcholí vznikem inkvizice a dokončením 

reconquisty. Nejčastější profesí Židů i zde bylo finančnictví 

(např. výběrčí daní), umělecká tvorba, ale i lékařství.  

 V případě židovsko-křesťanského soužití docházelo k 

„vlnám“, které (jak již bylo výše uvedeno) vrcholily od 

poloviny 14. století. V této době byli Židé díky událostem 

doby nuceni konverze ke křesťanské víře, to je však bohužel 

nezachránilo, protože nenávist k nim již nenesla náboženské 

podoby, ale rasové. Náboženství byl jediný spolehlivý faktor, 

dle kterého byli identifikovatelní (tak jako pro nacisty ve 

20. století). První známky budoucího antisemitismu pocházejí 

již z doby kastilského krále Alfonsa VII. (1105 – 1157), který 

dle historika Paula Johnsona měl údajně nařídit: „Žádný 

conversos židovského původu nesmí zastávat veřejný úřad nebo 

používat jakékoli důchody v Toledu a v oblasti spadající pod 

jeho soudní pravomoc, neboť je nám podezřelá jejich věrnost 

Kristu.“
49
 Tento výrok předcházel staletím událostí, které se 

nesly v duchu reconquisty. Pro Židy znamenala totéž co pro 

Araby – nucený přestup na křesťanskou víru nebo emigraci, 

protože v opačném případě je čekalo pronásledování, perzekuce, 

konfiskace majetku, ztráta veškerého postavení či degradace 

celé rodiny na několik generací dopředu a v poslední části 

boje za pokřesťanštění iberského poloostrova – smrt. 
50
 Avšak 

tento národ, který je již po staletí stigmatizován, byl díky 

                                                           
49  JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Rozmluvy, 1995. s. 217 – 

218. 
50  JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Rozmluvy, 1995. s. 218 - 224 
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předchozím zkušenostem poměrně dlouhou dobu schopen včas 

odhalit blížící se nebezpečí. Z tohoto důvodu se Židé vždy 

snažili o vstup do nejvyšších vrstev, protože pouze tak mohli 

svůj národ chránit. K tomu byl potřebný intelekt, který se 

nesl ruku v ruce s přínosem na poli kulturním, filosofickém i 

vědeckém. Tento národ ve své obrovské touze žít spojené s 

hlubokou vírou v Boha Otce Stvořitele je opravdovým archetypem 

člověka. Avšak v konečném důsledku byl v těchto dobách zkoušen 

stejně jako národ arabský, jehož víra i houževnatost byla 

stejně silná. Všichni jsme obrazem božím… 

4.2. Dobytí Granady (1482 – 1492) 
 

4.2.1. Financování 

 

 Miguel Quesada nám dává nahlédnout do financování 

jednotlivých tažení, čímž nám ukazuje, jak důležitá byla 

jednota celého Španělska, protože vytvoření vojska byla velmi 

nákladná záležitost, kterou by samotná koruna nemohla nikdy 

financovat. Hlavní finanční tíži nesla Kastilie, kterou musela 

Isabela doslova zmobilizovat, protože v průběhu třech velkých 

tažení (1487, 1489, 1491) bylo dosaženo: „…6 000 – 10 000 

jezdců a 10 000 – 16 000 pěšáků při počátečních taženích, 11 

000 a 25 000 v roce 1485, 12 000 a 40 000 v roce 1486 … stejný 

nárůst je možné pozorovat u dělostřelectva, protože od 

několika málo děl při prvních výpravách přesáhl jejich počet 

200 při obléhání Málagy (1487) a tento počet se udržel až do 

konce války, protože tato zbraň hrála rozhodující úlohu při 

obléhání a rychlém ničení obrany hradů a opevněných měst, jež 

předtím byly prakticky nedobytné kromě vyhladovění nebo 

vyjednávání.“
51

 K profesionálnímu vojsku se přidávaly masy 

pěšáků (bratrstva, městské rady aj.). Ti plenili a vytvářeli 

                                                           
51  QUESADA, L., A., Miguel. Španělsko Katolických králů. Brno: L. Marek, 

2003, s. 209. 
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blokády, protože jízda byla určena jen k bitvě na otevřeném 

poli, kde poskytovala hlavní ochranu.  

 Pro takto velká vojska muselo být vytvořeno dokonalé 

zásobování a pravidelný žold
52
, což měla na starosti právě 

Koruna. Zásobování znamenalo najmout tažná zvířata, vozy i s 

vozatajstvem, bylo nutné nakoupit velké množství obilí a to 

vše přemístit z výchozích základen do vojenských táborů. 

Veškeré počty se pohybovaly v tisících dopravních prostředků a 

lidí, kteří je obsluhovali. Jednalo se o tuny zásob a vody, 

které se přepravily přes desítky kilometrů. Isabeliny pokladny 

sloužily k vyplacení jen malé části vojska, proto nechala 

vyhlásit celkově pět křižáckých tažení, která se uskutečnila v 

letech 1482 – 1492. Právě almužny z odpustků jí přinesly 650 

miliónů maravedí, což byla zhruba 85% celkového výnosu. K 

těmto penězům přispěl klérus asi 160 miliónů maravedí ze svých 

soukromých důchodů. Taktéž kastilská menšina (Židé a 

mudejárové) museli zaplatit zvláštní peněžní službu – 

„kastilské zlaté“, které znamenaly cca 50 miliónů. Zde se 

ukázalo, jak důležitý krok bylo, když koruna na svou stranu 

přivedla Hermandad – Bratrstvo, protože to pro válku přineslo 

dalších 300 miliónů, což znamenalo, že Isabela nemusela 

svolávat mimořádná sezení kortesů a tak vypisovat další daně. 

K tomu všemu se počítal i výnos z plenění a prodeje zajatců, z 

čehož šla pětina královně. Dobytí Malagy tak pro Isabelu 

znamenalo asi 50 miliónů maravedí. Samotné náklady šlechticů a 

městských rad není možné odhadnout. Je pro nás skoro 

nepředstavitelné, že i s těmito financemi byla koruna nucena 

sáhnout k půjčkám (především po tažení na Bazu). Věřiteli byla 

vysoká šlechta, která za to dostávala nově dobytá území, avšak 

peníze půjčovali i kupci za veřejné dluhopisy, které Isabela 

                                                           
52  QUESADA, L., A., Miguel. Španělsko Katolických králů. Brno: L. Marek, 

2003, s. 209. 

Průměrný žold byl 1 reál denně pro jezdce a půl reálu pro pěšáka, avšak 

většina měla žold od svého pána či městské rady. 
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nechala vydat. Quesada píše, že se jednalo zhruba o 300 

milionů.
53
 

4.2.2. Boj o Granadský emirát 

 

 Rozhodující bylo obsazení Zahary granadským emírem v 

prosinci roku 1481, což bylo porušení příměří mezi oběma 

stranami. Odpovědí ze strany křesťanů bylo napadení Alhamy 

(významného města uvnitř emirátu) markýzem z Cádizu, které 

proběhlo v únoru 1482. Tímto oficiálně oba manželé vyhlásili 

ukončení příměří s granadským emirátem a začala válka, která 

se více méně do roku 1484 soustředila na udržení Alhamy, jež 

znamenala výchozí bod pro plenění srdce Granady a narušovala 

tak spojení mezi Granadou a Málagou. V téže době započal boj 

uvnitř emírovy rodiny, kdy se proti dosavadnímu vládci Abú – l 

– Hasanovi Alímu postavil jeho syn, kterého křesťané nazývali 

Boabdil. Emír se proto více opřel o svého bratra Muhammada ibn 

Sa´da, zvaného el Zagal (mladík). Boabdil se na protest 

prohlásil taktéž za emíra pod jménem Muhammad XI. Obě 

znesvářené strany sice bojovaly proti křesťanům, ale osamoceně 

byly dosti oslabeny. 

 Probíhaly jednotlivé útoky, které vedli především 

křesťané, avšak ukázalo se, že ani křesťanská strana není 

mnohdy jednotná. Největší rivalové Markýz z Cádizu – Ponce de 

León a Alonso de Cardenas – pán ze Santiaga sice našli 

společnou řeč a uzavřeli dočasné příměří na žádost Isabely, 

avšak v průběhu války se stále názorově střetávali. Toto 

názorové soupeření bylo smrtelně nebezpečné a mohlo zapříčinit 

nezdar celé války. Jasným dokladem toho byly události v tažení 

na Loju a Ajarquíu.  

 V červnu 1482 Alonso de Cardenas přesvědčil Ferdinanda, 

aby podnikli útok na Loju. Ponce de León tuto akci považoval 
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za sebevražednou a navrhoval zaútočit na Malagu, která byla 

jeho soudu hůře opevněna.  Po čtyřech dnech obléhání Loji 

Ferdinand uznal, že měl markýz z Cádizu pravdu, avšak boje již 

nešlo zastavit. V závěrečném střetnutí přišel Ferdinand o 

svého koně a byl v přímém ohrožení života, nebýt Markýze z 

Cádizu, Isabela by se stala vdovou. V této době se Isabela 

nacházela v Cordóbě, kde se narodila dcera Marie. Porod trval 

přes 40 hodin a v Isabelině lůně se nacházely dvě děti. 

Mariino dvojče však pár hodin po porodu zemřelo.  

 Názorové neshody měly za následek také naprostou decimaci 

křesťanského vojska v útoku na Ajarquíu v roce 1483. Z arabské 

strany přišel přeběhlík, který se jmenoval Bernaldino de Osuna 

a chtěl spolupracovat s křesťany na dobytí Ajarquíi. Základem 

úspěchu byl bleskový útok a moment překvapení, kterého si byl 

nejvíce vědom právě Ponce de León. Bohužel jeho hlas nebyl 

dostatečně slyšen. Křesťanské vojsko se doslova pomátlo při 

průjezdu úrodným a bohatým krajem a začalo drancovat. Díky 

tomu se zpráva o útoku donesla až k emírovi, který vyslal 

svého bratra el-Zagala, aby vojsko zlikvidoval. Ke střetu 

došlo v malagských horách, kde byl arabský útok natolik silný, 

že křesťané začali ustupovat. Avšak díky velmi těžkému terénu 

nemohli rychle jet a proto je v horách zastihl soumrak. V tu 

chvíli přišel hlavní úder el Zagala. Začal křesťany 

bombardovat kameny z vrcholků kopců a tím, jak začala padat 

tma, v křesťanském vojsku nastala panika. Vojáci se začali 

sekat mezi sebou navzájem. Muži se snažili šplhat do kopců, 

kde je buď smetly kameny, nebo je posekali Arabové. V této 

vřavě neztratil Markýz z Cádizu hlavu a asi s padesáti muži se 

mu podařilo vyšplhat na kopec a utéci do bezpečí, totéž se 

podařilo i Alonsovi de Santiago. Ztráty však byly nesmírné – 

na křesťanské straně bylo asi 800 mrtvých, a kolem 1400 

zajatých, z čehož jednu čtvrtinu tvořili šlechtici. Pokud za 

ně rodiny nezaplatily výkupné, byli prodáni do otroctví. V 

celé Kastilii nebyla rodina, které by se tato situace 
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netýkala. Jednalo se tak o největší arabské vítězství za celou 

válku
54
. Je s podivem, že nemáme bližší informace, jak tyto 

události přijala či řešila Isabela. Z dochovaných materiálů 

víme, že cestovala po celé zemi, sháněla podporu a snažila se 

budovat jednotu. Tyto cesty podnikala i ve vysokých stupních 

těhotenství a na cestu se vydávala vždy zanedlouho po porodu a 

po většinou se snažila cestovat i se všemi svými dětmi. Zřejmě 

se zpočátku ve vojenské taktice příliš neangažovala a tuto 

odpovědnost nechávala na svém manželovi. Avšak čím déle boje 

pokračovaly, stále více se objevovala na místech, kde 

docházelo ke střetům. Vyzývala vojáky k útoku a očištění 

jejich země od nevěřících. 

 Boabdil se nechtěl nechat zahanbit, a proto v reakci na 

vítězství svého strýce vedl v dubnu útok v bitvě u Luceny, kde 

byl však poražen a zajat. Jednalo se o velký obrat, protože 

Isabela s Ferdinandem výměnou za smír uznali Boabdila za emíra 

a propustili ho, avšak jako rukojmí musel manželům nechat 

svého syna. Došlo tedy k rozdělení Granaďanů, protože Boabdil 

od této chvíle bojoval proti svému lidu. Vše směřovalo k 

hlavním útokům. V roce 1485 se vzdala Ronda, v té době byla 

Isabela zpět v Alcalá de Honores a porodila svou poslední 

dceru Kateřinu. Téhož roku padlo mnoho dalších měst, včetně 

nešťastné Loji.  

 Během těchto událostí probíhaly v Granadě nástupnické 

spory. Boabdil tvrdě bojoval se svým otcem o nadvládu nad 

Granadou. Měl za sebou dohodu s Isabelou a Ferdinandem, která 

říkala, že pokud křesťané zvítězí, Boabdil bude vládnout na 

jihu.
55
 Roku 1457 křesťané tři měsíce obléhali Malagu, kterou 

držel Muhammad ibn Sa´d, který nakonec podlehl. Tím došlo k 

zajetí 12 000 – 15 000 Arabů. Po tomto vítězství se obrátily 

boje na západní část království. Mnohá z menších měst 

                                                           
54  CAROLL, H., Warren. Isabel of Spain: The catholic queen. Christendom 

Press, Front Royal, 1991. s. 152 – 153. 
55  QUESADA, L., A. Miguel. Španělsko Katolických králů. Brno: L. Marek, 
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kapitulovala bez odporu, avšak opačným způsobem se zachovala 

Baza, kde se stoupenci al-Zagala opevnili na 6 měsíců a značně 

tak finančně vysáli Isabelinu pokladnu. Nebýt nápadu s 

půjčkami a vydání dluhopisů (které se událo vůbec poprvé ve 

španělských dějinách), historie by se možná psala jinak. Tato 

vojenská akce velmi demoralizovala vojsko, a tak Isabela byla 

poslední dva měsíce přítomna přímo v táboře, aby svou 

přítomností dodala odvahu a posílila tak víru.  Nakonec Baza 

na konci roku 1489 padla a el Zagal se vzdal a emigroval do 

Magrebu. 

 Teď už zbývala jen Granada, kde vládl Boabdil. Isabela s 

Ferdinandem chtěla, aby splnil svou dohodu z roku 1487, avšak 

obyvatelé města jej donutili pokračovat v odporu, protože 

křesťané byli po obléhání Bazy značně vyčerpáni. Za několik 

měsíců se však Isabele a Ferdinandovi podařilo díky půjčkám 

vojsko zmobilizovat natolik, že město bylo zcela odříznuto, 

lidé uvnitř hladověli a mrtvé nebylo kam pohřbívat. Boabdil 

proto, i přes odpor lidí ve městě, začal tajně vyjednávat, což 

pravděpodobně předešlo mnohem krutějšímu a tragičtějšímu osudu 

granadských obyvatel.
56
 A tak 2. ledna roku 1492 vydal Boabdil 

Alhambru a Isabela s Ferdinandem do města vstoupili 6. ledna. 

Město bylo již bezbranné a jeho obyvatelé se pomalu začali 

chystat na odchod do exilu. Boabdil se svými lidmi nejdříve 

odjel do Las Alpujarras, kde neprobíhaly vojenské akce, ale 

pak roku 1493 přijal odškodnění a s šesti tisíci stoupenci 

odešel do severoafrického Tlemcenu.
57
 Tím skončila jedna velká 

epocha španělských dějin, ale další začala. Dobytím Granady a 

získáním arabských území došla Isabela velkého vítězství, 

avšak hlavní práce započala. Bylo nutné dobytá území osídlit a 

opětovně spojit s Kastilií. Propojením jí měla být katolická 

víra. 
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4.2.3. Osídlení  

 

 Dobytí arabského jihu považovala Isabela za největší 

úspěch svého života. Pro ni to bylo naplnění tužeb všech 

křesťanských generací, které svou krev prolily při znovu 

získání ztracených území. Z pozice víry to bylo umožnění spásy 

pro statisíce žijících a bezpočtu těch, kteří přijdou. Z 

politického hlediska se jednalo o záchranu vlastního národa a 

vytvoření dostatečně pevné pozice, aby její rodina mohla 

pokračovat v tom, co ona započala. Isabele bylo 41 let a byla 

na vrcholu svých sil i své vlády. Dobytím Granady a objevením 

Nového světa vrcholil Isabelin „zlatý věk“. Byla matkou pěti 

dětí, z nichž jeden byl syn a zároveň následník trůnu. Čekala 

ji doba stabilizace, doba, kdy si její národ bude chtít 

oddychnout od bojů. Přicházela doba, kdy začínala uvažovat o 

budoucích spojenectvích pro své děti.  

 Avšak hlavní práce v bývalém arabském Španělsku právě 

započala. Většina porobeného obyvatelstva se stala mujarvédy a 

jejich život byl silně regulován, avšak stále byl zachován 

respekt k jejich náboženství, majetku i tradicím. Jednalo se o 

výsledek staletí soužití obou skupin a zároveň o snahu o co 

nejrychlejší ukončení války. Muslimští utečenci zanechali 

mnoho opuštěných domů, kde se začali usídlovat křesťané. 

Taktéž na místech, která byla dobyta silou, docházelo k 

usídlování na arabských pozemcích. Přesto však byli Arabové v 

poníženém postavení a čas od času se s nimi zacházelo hůře 

(zákazy, daně aj.) Isabela vytvořila systém osídlování, který 

vedl ke vzniku středních a malých vlastníků půdy, avšak 

postupně se začalo toto území vyznačovat vznikem velkých 

oligarchií, což bylo následkem milostí a splácení dluhů 

Koruny. 

 V případě církve se systém v Granadě stal vzorem pro 

pozdější Nový svět. Isabela měla skrze své církevní zástupce 

na tomto území neomezenou moc. Z počátku to byl kardinál 
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Mendoza, pak Hernando de Talavera, který byl v misijní 

činnosti poněkud mírnějšího ražení než jeho nástupci, přesto 

však neochvějně trval na tom, aby většina kostelů byla 

zasvěcena Kristovu vtělení, což byl jeden z 

nejnepřijatelnějších dogmat pro muslimskou mentalitu. Ze 

stejných důvodů byla přivedena i inkvizice. Od roku 1499 si 

misijní činnost v porobeném území vzal na starosti Jiménes de 

Cisneros – toledský biskup. S násilnou rekatolizací byla 

spojena mnohá arabská povstání, která však nikdy netrvala 

dlouho. Docházelo dále k emigracím, povstalci byli trestání. 

Avšak veškeré tyto akce byly přirozenými dozvuky předchozích 

událostí. Přesto však měla arabská menšina lepší postavení než 

Židé – ti totiž dostali nakázáno v roce 1492 přestoupit na 

novou víru nebo vyhnání. Jelikož se Koruně nepodařilo 

dostatečně uklidnit zbylé muslimy, nařídila jim to samé jako 

Židům roku 1502. Zatímco většina Židů emigrovala, většina 

muslimů konvertovala a začali se nazývat Morickové. Nikdy se 

však zcela nezařadili do zbytku společnosti.  Po celou dobu 

války existovala silná propaganda, která vysvětlovala tyto 

události jako počátek cesty vítězství nad Islámem, a tak i 

opětovného získání svatého města – Jeruzaléma. Z tohoto důvodu 

Isabela podporovala tamní františkány, ze stejných – misijních 

důvodů – byly vedeny vojenské potyčky se severní Afrikou. 

Isabela tak postupně začala získávat nová území (Kanárské 

ostrovy aj.), jednalo se o předzvěst budoucích událostí.   

4.3. Nový svět 

 

 Celý svět zná příběh rodáka z Janova (1451 – 1506), který 

snil o tom, že nalezne novou cestu do Indie. V této kapitole 

se nebudeme příliš věnovat Kryštofu Kolumbovi, protože jeho 

význam pro tuto práci tkví především v neochvějné víře. 

Nicméně z pozice historických fakt je nemožné se o něm a jeho 

objevu na tomto místě nezmínit. 
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 Dle historika Quesady se Kolumbus již od narození 

pohyboval v námořním a obchodním světě, avšak teprve po sňatku 

(1476), kdy se usadil na Madeiře, začal promýšlet svůj 

velkolepý plán. Kryštof Kolumbus nenašel v Itálii nikoho, kdo 

by financoval jeho objevnou plavbu, proto svůj plán přednesl 

portugalskému králi, který však svou pomoc také zamítl. 

Hlavním důvodem bylo to, že Portugalci pracovali na záměru 

doplout do Asie podél afrického pobřeží. Po smrti své ženy se 

tedy roku 1479 vydal do Kastilie, kde začal usilovat o podporu 

tamější šlechty i samotných královských manželů. Poprvé se s 

Isabelou setkal v Alcalá de Henares roku 1486. Jeho plán byl 

zavrhnut, což ho vedlo k tomu, aby roku 1488 znovu nabídl svou 

vizi Portugalsku a nepřímo i Francii a Anglii. Kolumbův zázrak 

se uskutečnil na přelomu roku 1491 a 1492, kdy jej Isabela 

vyslyšela a rozhodla se financovat jeho výpravu. Nazpět se 

vrátil v dubnu roku 1493 a od té chvíle započal v roli 

místodržitele novou éru.
58
 

 Isabela začala okamžitě podnikat kroky k tomu, aby získala 

veškeré právní tituly na vládu v zemích, které byly již 

objeveny, i na ty, které měly být získány v budoucnu. Tato 

ustanovení byla důležitá především z důvodu vztahů s 

Portugalskem. Z těchto důvodů Alexander VI. již v květnu roku 

1493 vydal několik bul, kde bylo napsáno, že Kastilci mají 

výhradní právo na zábor území, která se budou nacházet cca 100 

mil východně od poledníku (tj. 550 km). S tímto rozdělením 

portugalský král nesouhlasil, a tak došlo k dohodě, kde dělící 

linie byla stanovena na 370 mil na západ od ostrovů zeleného 

mysu, avšak pod 27° severní šířky. Je možné, že v té době 

některá portugalská loď dosáhla břehů budoucí Brazílie a 

                                                           
58  QUESADA, L., A., Miguel. Španělsko Katolických králů. Brno: L. Marek, 

2003, s.226. 
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portugalský král Jan II. (1455 – 1495) to při sepisování dohod 

již věděl.
59
 

 Kolumbus podnikl celkem čtyři cesty, avšak postupem času 

začala jeho „hvězda“ blednout, až upadl v nemilost. Po tom, co 

jej nenechali při jeho poslední cestě vylodit na nových 

územích, se vrátil roku 1504 zpět do Španělska, kde za dva 

roky zemřel. Do poslední chvíle se snažil, aby mu byly 

obnoveny politické i finanční výsady, které během doby po 

„prvním objevu“ postupně ztratil. V téže době si již začali 

jiní mořeplavci uvědomovat, že se nejedná o Asii, a tak roku 

1507 dostal Nový svět po prvé svůj název Amerika. 

 Objevení Nového světa doslova katapultovalo spojené 

království Kastilie a Aragonu na výsluní tehdejší Evropy. 

Isabelini potomci vládli zemi, kde slunce nezapadalo. Na 100 

let se tak Španělsko stalo nejsilnějším státem světa, což byla 

zároveň i jeho zhouba, protože španělští grandi si příliš 

zvykli na bohatství z Ameriky a přestali ekonomicky fungovat. 

Pro španělského šlechtice 16. století byla práce ponižující a 

patřila jen chudým a bezvýznamným. Tuto šanci využila v 17. 

století Anglie… 

  

  

                                                           
59  QUESADA, L., A., Miguel. Španělsko Katolických králů. Brno: L. Marek, 

2003, s. 227. 
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5. ZÁVĚREČNÁ FÁZE SLAVNÉ ÉRY A SMRT (1497 - 

1504) 

 

5.1. Zlom událostí 

 

 Je až s podivem, že z historického hlediska nemá Isabelina 

éra, od příjezdu na dvůr svého bratra Jindřicha v roce 1462 až 

po události následující po objevení Ameriky, trhliny. První 

velká rána jak pro ni, tak i pro další politický vývoj nastala 

v roce 1497. Byla to smrt jejího syna Jana (1478 – 1497), 

následníka aragonsko-kastilského trůnu. Tato tragédie 

odstartovala sled událostí, které se pro Isabelu staly zlomem 

jejího života – byla zlomena její víra, její životní energie. 

Pouhé tři roky stačily k tomu, aby se třicet let stalo pouhým 

odleskem. Z neporazitelné královny se postupně stala nemocná, 

ztrápená žena.  

 Jan byl chloubou, nadějí i pýchou svých rodičů. Byl mírné 

a milé povahy. Isabela mu přezdívala „můj anděli“. Jan se ve 

svých osmnácti letech oženil s rakouskou princeznou, dcerou 

císaře Maxmiliána I., Markétou Habsburskou (1480 – 1530). 

Markéta byla o dva roky mladší, byla velmi vzdělaná a krásná, 

nebylo tedy překvapením, že se do sebe manželé zamilovali. Za 

necelých osm měsíců – 4. října 1497 – však Jan náhle zemřel. 

Pro Isabelu to byla obrovská rána. Jako matka ztratila svého 

milovaného syna, kterého jako panovnice celý život vychovávala 

k tomu, aby převzal a pokračoval v jejím díle. Jan byl v přímé 

nástupnické linii k usednutí na oba trůny, v Aragonii totiž 

nesměly vládnout ženy. Isabelin Anděl měl dokončit matčin sen 

– propojit celý iberský poloostrov pod vládou jedné koruny a 

jednoho Boha. V Isabelině smutku přispěchal na pomoc její 

zpovědník Jimenez de Cisneros a byl jí nejen přítelem 

utěšitelem, ale především přítelem rádcem. S jeho a 

Ferdinandovou pomocí se dokázala vzchopit natolik, aby jako 
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panovnice začala činit nezbytné kroky k zajištění nové 

situace.  

 První nadějí bylo Markétino těhotenství. Pokud by se 

narodil syn – pohrobek, mohl by nastoupit na Janovo místo. 

Milovaného syna by nahradil milovaný vnuk, který by mohl 

pokračovat pod vedením své matky, která byl ve Španělsku již 

doma, v práci svých předků. Pokud by se narodilo děvče, usedla 

by na kastilský trůn jako její babička. Bohužel však Markéta 

po dvou měsících potratila děvčátko a tak nástupnické právo 

přešlo na nejstarší dceru Isabelu, která v té době byla 

portugalskou královnou, manželkou Manuela I. Portugalského 

(1469-1521).  Sled událostí nabral neobyčejný spád. Jen šest 

měsíců dělilo šťastnou Isabelu (s vidinou budoucnosti v 

nástupnictví jejího silného syna, který byl původem i srdcem 

Španěl) od nejistoty a zklamání toho, že její třicetiletá 

práce připadne sousednímu království. Jako kdyby se znovu 

opakovala historie jejích předků. Vypadalo to, že jednotný 

stát Aragonců a Kastilčanů nemá právo na existenci.  

 Isabela Portugalská byla sice Isabelinou dcerou, ale byla 

taktéž portugalskou královnou a Portugalsko nebyla Kastilie 

ani Aragon. Tak jako Portugalci by nikdy nepřijali aragonského 

či kastilského krále, tak ani v zemi Isabely a Ferdinanda by 

nikdy neuznali Manuela a Isabelu za své. Přesto však Isabela 

se svým manželem dorazila 29. března roku 1498, aby Isabela 

přijala přísahu věrnosti kastilských kortesů. V té době byla 

Isabela Portugalská v šestém měsíci těhotenství. Z těchto 

důvodů na setkání s aragonskými cortesy v Zaragoze cestovaly 

oba páry odděleně. Tímto byla roku 1498 vytvořena kastilsko-

portugalská unie, která v těsném spojení vytrvala až do roku 

1580. Jednalo se v té době o ojedinělé propojení dvou 

autonomních států. Tato „spolupráce“ hrála nejdůležitější roli 

při kolonizaci Nového světa. Poněkud odlišný přístup kortesů 

se však ukázal v Aragonu, kde se Isabela představila 14. 

června roku 1480. Mladá Isabela však nikdy nebyla natolik 



53 
 

silná jako její matka – o tom svědčila i neúměrně dlouhá doba, 

kdy Isabela truchlila po svém prvním manželovi Alfonsovi 

Portugalském. K „duševní“ slabosti se navíc přidalo i 

vyčerpání z dlouhé cesty z Portugalska přes Kastilii do 

Aragonu a v neposlední řadě její vysoký stupeň těhotenství. 

Debaty v kortesech se táhly neúměrně dlouho, až Isabela 

ztratila trpělivost (což bylo v jejím případě velmi ojedinělé) 

a tvrdě požadovala ukončení jednání a prohlášení věrnosti pod 

pohrůžkou použití síly.
60
 Na její požadavky odpověděl Alonso 

Fonseca (1475–1534), aragonský kancléř slovy: „Aragoňané, má 

paní, právem diskutují o tom, co mají slíbit, protože tak jak 

moc jsou opatrní při posuzování toho, co slíbí, tak moc budou 

/pevní/ v tom, co slíbili“
61

 Rokování nakonec skončilo 

kompromisem – bylo rozhodnuto, že se počká na narození 

Isabelina a Ferdinandova vnoučete. Pokud by to byl syn a bylo-

li potřeba, Isabela mladší jako jeho matka mohla dočasně 

vládnout v jeho jménu. 

 K narození dítěte došlo koncem srpna roku 1498. Pro 

Isabelu Portugalskou byl bohužel porod nad její síly. Zemřela 

hodinu po tom, co poprvé viděla svého syna. Pro Isabelu to 

byla v tak krátkém čase nevýslovná rána. Již od smrti Jana se 

necítila nejlépe a nyní, jen co pochovala svou nejstarší 

dceru, ulehla vážně nemocná na lůžko znovu. Manuel ihned po 

křtu opustil zemi a vydal se na smutnou pouť do Portugalska. 

Jeho zármutek byl obrovský, protože svou ženu miloval již od 

první chvíle, kdy ji spatřil po boku svého zemřelého bratra. 

Svého syna Miguela de la Paz (1498 – 1500) nechal na vychování 

u Isabely a Ferdinanda, jemuž aragonské kortesy 22. září 

přísahaly věrnost jako svému následníkovi trůnu.  

                                                           
60  CAROLL, H., Warren. Isabel of Spain: The Catholic Queen. Christendom 

Press, 1991. s. 283  

„It would be more glourious and would cost me less to bring these people to 

the right by force of arms, either than to suffer their insolence!“. 
61  Ibid, s. 283  

„The Aragonese, my lady, are right to discuss what they promise, because as 

much as they are careful in examining what they swear to, they will be 

constant in that to which they swear.“.  
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 Pokud by se princ dožil plnoletosti, stal by se králem 

Portugalska, Kastilie a Aragonu. Byl by pánem indického 

oceánu, imperátor Nového světa. Pokud by však zemřel, 

nejbližším dědicem by se stala princezna Jana, která žila v 

Holandsku po boku svého manžela, francouzského Habsburka 

arcivévody Filipa I. V té době byla Jana poprvé těhotná a její 

následnictví by se v aragonském království potýkalo se 

stejnými překážkami jako u její sestry Isabely. Pokud by se 

stali španělskými králi Janini potomci, začala by převládat 

habsburská (německá, dánská a holandská) kultura, jazyk a 

zvyklosti. Španělsko by se stalo pouhou apendáží (přívěskem) 

jejich impéria. Připojíme-li k této skutečnosti španělský 

patriotismus po staletí živený bojem proti cizincům, bylo 

nebezpečí válečného konfliktu znovu velmi zřetelné. Není divu, 

že se Isabela – železná imperátorka – zhroutila pod tíhou 

důsledku, které ze smrti jejích dvou dětí plynuly.  

 Jen několik dní po Isabelině smrti dorazil dopis se 

zprávami o druhé dceři – Janě. Jana byla v té době ve 

Flandrech již druhý rok a za celou tu dobu poslala svým 

rodičům jen málo zpráv. Z tohoto důvodu Isabela vypravila 

Tomáse de Mantieza, sub-priora kláštera Santa Cruz v Segovii, 

aby Janu zpravil o následcích událostí, které se ve Španělsku 

staly a měly pro Janinu budoucnost přímé dopady. Jana se však 

k rodině ve Španělsku stavěla velmi odmítavě, jedinou rodinou 

jí byl její manžel Filip, do kterého byla „zamilovaná až 

k šílenství“.
62
 Na Janinu obranu je nutné dodat, že její nový 

život v Bruselu musel pro ni být skoro pohádkový, protože se 

nesl v duchu neustálých plesů a radovánek. Oproti tomu bylo 

Španělsko se svou katolickou přísností a bojem za jednotu 

nudné, upjaté a smysl života se ubíral jen ve směru povinností 

k rodině a státu.  

                                                           
62

  CAROLL, H., Warren. Isabel of Spain: The Catholic Queen. Christendom 

Press, 1991. s. 286 – 287. 
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 Skrze tyto události, ve Španělsku, Jiménez de Cisneros 

neúnavně pracoval na církevní reformě. Vytvářel nová pravidla, 

nařízení, psal katechismy a celkové přetvářel španělskou 

církev ke striktní a neúprosné představě o společenství co 

nejvíce možno očištěného od světských žádostivostí. Čtvrtého 

června roku 1497 papež Alexandr IV. na jeho přání povolil 

celkovou reformu františkánského řádu, čímž Cisneros technicky 

připojil španělskou církev (po pětašedesáti letech od velkého 

tridentského koncilu) k všeobecné světové církvi. V té době 

ztrácela inkvizice na síle, její generál Tomás de Torquemada 

byl těžce nemocný a roku 1498 zemřel. Na jeho místo nastoupil 

Diego de Deza, vychovatel prince Jana a ochránce Kryštofa 

Columba. Jeho úkolem mělo být nové vybudování inkvizice v 

Granadě.  

 Isabelin zájem na věcech spojených se znovuobnovením 

církevní jednoty a čistoty neochladl, avšak kvůli událostem 

okolo smrti jejích dětí dříve nevyčerpatelná energie a 

rozhodnost začala vyprchávat. Isabelin duch začal slábnout, 

čímž hlavní úlohu reformátora postupně přebírá Jiménez de 

Cisneros, který se začne více a více profilovat i jako 

ochránce pořádků, které Isabela za svou třicetiletou éru 

zavedla. Tento tradicionalistický přístup bude nejvíce vidět 

právě po Isabelině smrti, která silně destabilizuje zemi a 

právě Cisneros pomáhá situaci uklidnit a tak umožňuje nástup 

nové španělsko-habsburské generace. 

 Isabela znovu vážně onemocněla roku 1499, tentokrát byla 

nemoc natolik vážná, že cortesy v Kastilii přistoupili k 

provolání věrnosti malému princi Miguelovi, jakožto 

následníkovi trůnu. V té době se taktéž s konečnou platností 

potvrdily fámy, které se začaly srocovat kolem Jany ve 

Flandrách o tom, že pravděpodobně podědila babiččinu nemoc - 

šílenství. O to více stoupla Miguelova důležitost, což Isabelu 

donutilo se znovu vzchopit a uzdravit se natolik, aby se znovu 

ujala svých povinností a začala (mimo jiné) plánovat spojení 
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její dcery Kateřiny s anglickým následovníkem Arturem (1499) a 

tím vytvoření silné portugalsko-kastilsko-anglické aliance. 

Byl učiněn slib, že Kateřina bude poslána do Anglie v době, 

kdy Arturovi bude čtrnáct let – tedy v roce 1501.  

 Čas pro Isabelu plynul v rámci jejích povinností uvnitř 

království i v mezinárodních otázkách, výchově jejího vnuka 

Miguela a událostech spojených s objevením Nového světa. 

Kryštof Kolumbus se opakovaně ukázal nezpůsobilý k tomu, aby 

řádně plnil povinnosti místodržitele v Novém světě. Tento muž 

byl skvělým objevitelem, ale mizerným politikem. Jako nový 

správce, který měl stabilizovat situaci v nově objevených 

zemích, byl určen Francisco Bobadilla
63
.  

 Isabela se toho brzkého léta (květen 1500) cítila již 

natolik dobře, že se svým manželem Ferdinandem vydala na další 

cestu napříč zemí, která měla triumfálně končit v Granadě. 

Granada, navzdory úspěchu z roku 1492, znamenala palčivý 

problém, protože v ní neustále bujely konflikty, které 

vygradovaly v otevřené muslimské povstání v prosinci 1499, jen 

nedlouho po tom, co se Isabela s Ferdinandem přesunula do 

Sevilly. Revolta byla však Korunou potlačena a potrestání 

provinilců dostal na starosti kardinál Cisneros, čímž se 

započala éra násilných masových křtů. 

 Zprávy od sub-priora Mantieza o princezně Janě byly stále 

horší. Její nemoc se začala pomalu projevovat, dvůr v Bruselu 

ji považoval za dětinsky výstřední a divokou, ale Isabela 

věděla, že její dceři není pomoci a že se její stavy budou 

zhoršovat. Janin fyzický stav byl však v nejlepším pořádku, 

24. února roku 1500 se narodil její první syn (v pořadí druhé 

dítě) Karel (1500 – 1558). Dítě bylo silné a porod proběhl bez 

komplikací, vše nasvědčovalo tomu, že Jana se bude těšit ještě 

mnoha těhotenstvím a dětem – tak jako její matka. Bohužel však 

Jana směrem k rodině ve Španělsku vykazovala stále větší chlad 

                                                           
63  Zemřel roku 1502. 
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a o Isabele se začala vyjadřovat téměř s nenávistí. Pro její 

matku to muselo být nesmírně skličující a pro Španělsko ještě 

více, protože pokud by malý Miguel zemřel, byla Jana tou, 

která měla převzít matčinu vládu v zemi. Fakticky by tedy 

vládl její manžel Filip a Ferdinand, Isabelin manžel, by 

zůstal pouhým aragonským králem. 

 Tato všemi obávaná událost se bohužel stala již za několik 

měsíců. Isabela měla malého Miguela neustále při sobě, tedy i 

při státních cestách po království. Bylo časné léto a cesta do 

Granady byla velmi náročná, když Isabela s průvodem dorazila 

3. června do města, malý Miguel se již necítil nejlépe. Nato 

za sedmnáct dní v náručí své babičky vydechl naposledy. Byla 

to poslední z velkých ran, které Isabelu za tak krátký čas 

potkaly. Dostavilo se opětovné fyzické zhroucení. Pokud se 

zdálo, že královna pomalu nacházela svou bývalou energii, 

touto tragédií byl její vnitřní síle navždy konec. Poslední 

čtyři roky toho byly dokladem.  

5.2. Poslední boj (1500 – 1504) 
 

 Již od počátku nastaly problémy, Jana (respektive její 

manžel Filip) odmítal „tak lehce“ přistoupit na přání svých 

tchánů. Ti především požadovali, aby Karel, pokud možno, 

vyrůstal ve Španělsku, aby poznal svůj lid a on jeho. Tato 

žádost byla odmítnuta, proto bylo dohodnuto, že Karel bude 

podnikat co nejčastější cesty za svými prarodiči, přesto však 

nikdy svou babičku Isabelu neviděl. Z těchto důvodů se Isabela 

rozhodla pro radikální krok – svou dceru Marii poslat do 

Portugalska, kde se měla vdát za ovdovělého Manuela a tím 

zmírnit dopad tragédií, které předchozí roky nastaly. K 

Mariinu odjezdu došlo 23. září roku 1500. Její manželství bylo 

plodné – první syn, korunní princ Jan Portugalský, se narodil 

již 6. června 1502. Tím zazářila naděje, protože pokud by 

Filip a Jana stále odmítali přijet do Španělska a tak přísahat 

věrnost novému dědici (Karlovi) a tím i kastilským zákonům, 
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mohl se Mariin syn stát novým nástupcem. K tomu však nikdy 

nedošlo. 

 Na začátku dubna roku 1501 psala Isabela Jindřichu VII., 

že Kateřina (Cattalina) již dosáhla svých patnácti let a je 

proto možné přistoupit ke sňatku s jeho synem Arturem. K 

sňatku došlo 14. listopadu téhož roku. Ve skoro stejnou dobu 

se Janě ve Flandrech narodilo již třetí dítě – holčička 

Isabel. Avšak ona ani její manžel stále oficiálně nevyhlásili, 

kdy se vydají do Španělska. Abmassador Fuensalida ve svých 

dopisech Isabele psal, že Filip i Jana říkají odlišné termíny 

jejich cesty, nevěří jim však, protože oba dva svorně lžou.
64
 

Filip a Jana byli v té době taktéž pozváni francouzským 

králem, Filipovým strýcem, Ludvíkem XII. Filipova matka 

pocházela z francouzského královského rodu a Flandry byly vždy 

velmi profrancouzsky orientovány. To byla příčina nepřátelství 

Ferdinanda k Filipovi, protože aragonské království bylo 

odjakživa v potyčce s Francií, která se snažila ukrojit co 

nejvíce z aragonských území nejen díky společným hranicím, ale 

i v italských državách. Hlavním důvodem Ludvíkova pozvání bylo 

domluvení sňatku Karla, Filipova a Janina syna s Ludvíkovou 

dcerou Klaudií (1499-1524). Na to konto Filip rozhodl, že 15. 

prosince roku 1502 se vydají s Janou z Francie rovnou do 

Španělska. Bylo překvapivé, že po tak dlouhém čekání se 

Isabela s Ferdinandem nerozhodli jet své dceři naproti. Čekali 

na ní na jihu v Seville, odkud nechali vypravit Columbovu 

čtvrtou výpravu.  

 22 dubna roku 1503 dorazila Isabela s Ferdinandem do 

Toleda, kde měla Jana s Filipem před kortesy přísahat svou 

věrnost.  Bylo to právě na Isabeliny padesáté prvé narozeniny. 

V Toledu se však nesešli, přišel dopis, že Filip onemocněl v 

městečku Olias, nedaleko Toleda. Isabel tedy zůstala v toledu 

a Ferdinand se vydal do Oliasu. Dle kronikáře Antoina de 

                                                           
64  CAROLL, H., Warren. Isabel of Spain: The Catholic Queen. Christendom 

Press, 1991. s. 316. 
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Lalainga
65
 bylo Fernandovo přivítání Janou více než vřelé, což 

je v dost velkém rozporu s informacemi o chladném chování ve 

Flandrách. Nebo to byl důkaz toho, že Janina zášť byla více 

namířena vůči matce? Nicméně sedmého května všichni tři 

společně vjeli do Toleda a 22. května 1502 Filip i Jana 

odříkali svou přísahu pro Kastilii. Opravdový triumf se konal 

27. října, kdy byla Jana prohlášena za „prvorozeného 

následníka“ pro aragonský trůn, avšak s podmínkou, že pokud by 

Isabela zemřela a Ferdinand by měl ze svého druhého manželství 

syna, měl vystřídat Janu na trůně. Zároveň Ferdinand kortesy 

žádal o peníze na válku s Francií, která vytvořila alianci s 

Cesarem Borjou (1476-1507), který se oženil se sestrou Jana 

III. Navarského - Charlotte de Albret (1480 – 1514) a 

uzurpoval si tak moc v Neapoli. 

 Tou dobou dorazila k Isabele zpráva, že její dcera 

Kateřina ovdověla. Spolu se svým manželem vážně onemocněli, 

avšak Kateřinino tělo bylo silnější než Arturovo. Isabela 

požadovala okamžitý návrat své dcery z takto nebezpečného 

prostředí, avšak po počátečním šoku se zrodil nový plán. 

Isabela s Ferdinandem navrhli Jindřichovi VII, aby se Kateřina 

znovu provdala za jeho mladšího syna Jindřicha VIII.  

 Filip se několik měsíců po přísaze v Toledu začal nudit, 

ale bohužel nebyl nikdo, kdo by ho s neznámou zemí seznámil – 

Isabel byla v té době znovu vážně nemocná a Ferdinand v 

Aragonu. Po tom, co Filipův mentor arcibiskup z Besancon náhle 

zemřel, pojal Filip podezření o na jeho otravu a chtěl se 

okamžitě vrátit domů. Byla zima a moře bylo rozbouřené, cesta 

po pevnině byla také nebezpečná, protože Aragonie byla ve 

válce s Francií, která by ráda uvítala ve svém zajetí 

následníky španělského trůnu. Jana byla v té době znovu 

těhotná, a proto byla pro ni a dítě cesta obzvlášť nebezpečná. 

Filip přesto, i přes protesty nemocné Isabely a své těhotné 
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Queen, Christendom Press, 1991. 
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ženy Jany, v lednu roku 1503 opustil Španělsko. Tím padly 

veškeré naděje Isabely a jejího manžela na to, že se jim 

podaří Filipa přivyknout španělské kultuře a zvykům proto, aby 

jej lidé lépe přijali. Isabela a Ferdinand začali své naděje 

projektovat do dvouletého Janina syna Karla, který zatím 

vyrůstal v Bruselu. Jana zůstala s matkou v Alcalá de Honores 

a očekávala narození druhého syna. Ten přišel na svět na jaře 

roku 1503 a od té chvíle neměla Jana stání, její stavy 

šílenství se neustále prohlubovaly a jediné, co celou duší 

chtěla, bylo vrátit se ke svému manželovi. Ferdinand nařídil, 

aby Jana byla za každou cenu držena ve Španělsku, ale sám 

musel odjet pryč, připravit válku o Roussillon, proto s 

nemocnou dcerou zůstala jen matka. Isabela tím byla nucena se 

navrátit do doby svého dětství, kdy se stejným způsobem 

chovala její matka. Záchvaty hněvu se střídaly s hodinami 

mlčení. Jana odmítala jíst a velmi špatně spala, její nebohá 

hlava nedokázala pochopit, proč jí její milovaný manžel 

opustil a matka s otcem jí od něho drží tak daleko. Její nemoc 

se velmi zhoršila, avšak Isabela dovolila její návrat zpět do 

Bruselu, kde došlo k několika incidentům a Filip nechal tehdy 

Janu připoutat v jejím pokoji k vlastní posteli a od té chvíle 

se k ní choval jako k nesvéprávnému člověku. 

 Poslední události Isabelina života byly protkány 

tragédiemi a její srdce už nebylo natolik silné, aby tyto 

situace zvládlo. Isabela si proto uvědomila, že je na čase, 

aby začala s konečnou platností uspořádávat své záležitosti. 

Ke konci roku 1504 napsala svou závěť, kde byl Ferdinand 

ustanoven vládcem Kastilie, pokud by se Jana nechtěla (spíše 

nemohla) ujmout svých regentských povinností. Karel se měl 

stát samostatným vládcem v době svých dvaceti let. V závěti 

ani v jejím dodatku z 23. listopadu 1504 nebyla o Filipovi 

žádná zmínka. Přesto po tom, co Isabela 26. listopadu 1504 v 

Medině del Campo zemřela, nešlo nástupnicko-politické krizi 

zabránit. Tato situace značně nahrávala veškerým 
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nespokojencům, jejichž rodiny měli stále na paměti sílu a moc, 

kterou za slabých králů měly.  

 Avšak tyto události již nebyly Isabelinou starostí. Byla 

slavně pochována v granadské katedrále a navždy se zapsala do 

historie jako neoblomná ve své víře i lásce. 

5.3. Potomci 

 

 Těžko označit sňatkovou politiku Isabeliných dětí za 

šťastnou nebo naopak. Její první dcera Isabela (1470 – 1498) 

byla provdána do Portugalska za budoucího následníka trůnu 

Alfonsa (1475-1491), který však rok po svatbě zemřel při lovu. 

Manželství bylo bezdětné. Isabela se navrátila na čas zpět do 

Kastilie, ale pak jí čekal druhý sňatek s novým portugalským 

následníkem trůnu – Manuelem I. Portugalským (1469 – 1521), 

kterého znala již ze svého prvního manželství. Sňatek proběhl 

roku 1497, krátce před smrtí bratra Jana. Po této události 

byla Isabela s manželem Manuelem prohlášena za dědičku 

kastilského trůn, bohužel však po dvou letech zemřela při 

porodu a její syn Miguel de la Paz (1498 – 1500), nový 

následník spojených království, se nedožil dospělosti.  

 Isabeliným jediným synem byl Jan (1478 – 1497), který se 

roku 1496 oženil s mladou Markétou Habsburskou (1480 – 1530). 

Oba dva byli přiměřeně stejného věku a velmi se do sebe 

zamilovali. Jan, následník španělského trůnu, však rok po 

svatbě náhle zemřel a zanechal po sobě těhotnou ženu. Markéta 

nedlouho po Janově smrti potratila a tak přešlo nástupnictví 

na Janovu nejstarší sestru Isabel. 

 Manželství, které přineslo své politické ovoce, pocházelo 

ze strany Isabeliny druhé dcery Jany, zvané Šílené (1479 – 

1555). Jana zdědila nemoc po své babičce a postupem let jí 

propadla natolik, že nebyla schopná zastávat své povinnosti 

jako královna regentka po smrti Ferdinanda Aragonského. Její 



62 
 

život byl kvůli nemoci protkán utrpením. Jejím mužem se stal 

Filip I. francouzský, zvaný Sličný, kterého celý život vášnivě 

milovala, avšak Filip nepatřil k mužům, kteří by brali ohled 

na nemocnou ženu. Díky Janě však na svět přišlo šest dětí, z 

nichž první syn Karel V. (1500 – 1558) vládl novému Španělsku 

a druhý syn Ferdinand I. Habsburský (1503 – 1564) se roku 1521 

(díky sňatku s českou a uherskou princeznou Annou Jagellonskou 

(1503–1547) stal arcivévodou rakouským, českým a uherským 

králem. Tímto se rodina definitivně rozštěpila na španělskou a 

rakouskou rodovou linii. 

 Čtvrté dítě v pořadí byla Marie (1482 – 1517), která se po 

smrti své sestry Isabely provdala za Manuela I., krále 

portugalského. Přátelské vztahy a nástupnické možnosti byly 

pro Kastilii a Aragon rozhodující, proto Isabela Portugalsku 

dala i svou třetí dceru. Marie se stala horlivou zastánkyní 

Manuelovy snahy o „očištění“ Portugalska od Židů a „tajných 

muslimů“, z tohoto důvodu vítala činnost portugalské 

inkvizice. Dokonce roku 1508 pro Manuela získala odpuštění od 

papeže Julia II. (1443 – 1513) za velký židovský pogrom, který 

proběhl v roce 1506. Marie porodila deset dětí, z nichž se osm 

dožilo dospělosti. Její druhé dítě – dcera Isabela Portugalská 

(1503 – 1539) se provdala za svého bratrance Karla V., stala 

se tak španělskou královnou a matkou budoucího španělského 

krále Filipa II. Španělského (1527 – 1598). 

 Posledním Isabeliným dítětem byla dcera Kateřina Aragonská 

(1485 – 1536), která se provdala za Artura Tudora (1486 – 

1502), následníka anglického trůnu. Po jeho smrti se stala 

manželkou jeho bratra Jindřicha VIII. Tudora. Právě z důvodu 

Jindřichovy žádosti o rozvedení manželství s Kateřinou (1533), 

kterou nechtěl papež Klement VII. (1478 – 1534) dovolit, 

Jindřich založil anglikánskou církev a nadobro vystoupil z 

lůna katolické církve. Kateřina prodělala šest těhotenství, 

avšak pouze jediné dítě přežilo – dcera Marie (1516 – 1558), 

která se stala manželkou Filipa II. Španělského. Dlouho se 
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historici domnívali, že byla otrávena, protože její srdce bylo 

balzamovači označeno za zčernalé. V dnešní době se však 

experti domnívají, že příčinou smrti byla spíše rakovina, na 

kterou pravděpodobně zemřela i její dcera Marie.
66
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6. ISABELINA NÁBOŽENSKÁ A CÍRKEVNÍ REORGANIZACE 
 

6.1. Stav náboženské a duchovní praxe ve „spojených 

královstvích“ na konci 15. století 

 

 Jak jsem již uvedla, Isabelina vláda se nacházela mezi 

dvěma věky. Tento předěl měl svůj nejsilnější projev ve změně 

náboženského myšlení. Dobytí Granady se událo jen dvacet pět 

let před vystoupením Luthera. Katoličtí králové svou aktivní 

církevní politikou nevědomky zamezili rozlití reformačních 

myšlenek na svých územích. V případě Isabely se její politické 

cíle silně prolínaly s osobní náboženskou zapáleností. Neméně 

silným aspektem byl i fakt, že Hispánci odjakživa svou 

křesťanskou víru stavěli proti muslimským cizincům. 

 Církev v Isabelině době již dávno opustila zásady 

evangelijního křesťanství chudoby. Církev byla podřízena 

králi, který jmenoval biskupy, svolával koncily a byl 

posledním instancí pro odvolání. Moc papeže byla tedy spíše 

formální, a proto došlo k velkému úpadku mravů a disciplíny 

kléru. První vlna církevní reformy přišla z kláštera v Cluny a 

zasáhla celou Evropu, nejen Španělsko. Díky tomu si kastilští 

králové zvykli více jednat v souladu s požadavky římské kurie. 

S touto reformou přichází nový ritus (římský), který nahrazuje 

gótský. Do Španělska tak přicházejí žebravé řády a spolu s 

nimi dochází k proměně i uvnitř benediktýnského a 

cisterciáckého řádu. Trochu odlišná situace byla v Aragonu, 

kde byl římský ritus zaveden již v jedenáctém století a 

blízkost Francie znamenala větší problémy s hnutím 

Albigenských a Katarů. Spolu s reformační vlnou z Cluny 

přichází i románská kultura. Cisterciácká náboženská obnova s 
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sebou pak přináší gotický sloh. Právě architektura je výrazem 

středověkého španělského umění. 
67
 

 Specifikem španělských řádů byly vojenské řády, které 

dodávaly do vojska rytíře – mnichy, kteří byli organizováni 

dle zásad klášterního života. Nejstaršími jsou řády Calatrava 

(1158) a Santiago (SV. Jakub de Compostela), které především 

chránily poutníky do města Santiago de Compostela a pak také 

řád Alcántara (1166). Spojení s těmito polovojenskými 

skupinami mělo pro Isabelu a Ferdinanda obrovský význam, 

protože vládly bohatstvím a také slušnou vojenskou silou. 

Ferdinand se stal postupně velmistrem všech tří těchto řádů. 
68
  

 Isabelina náboženská reforma se nesla v duchu vybraných 

silných a jí i království zcela oddaných postav. Avšak právě 

ona byla ta, která zaštitovala veškeré reformační kroky, které 

mnohdy vyvolávaly i protesty. Pouze její silná osobnost 

dokázala plně prosadit změny, které napomohly další 

stabilizaci poměrů v Kastilii a potažmo v celém spojeném 

království. Jedním z důležitých kroků bylo přestat dosazovat 

biskupy jen z pozice jejich původu. Výběr nejvyššího kléru byl 

pro rovnováhu v království rozhodující. Jelikož episkopát byl 

zároveň i součástí nejvyšší aristokracie, bylo pochopitelné, 

že její příslušníci byli propojeni pokrevně. Díky bohatství 

některých biskupství bylo běžné, že takto postavené 

duchovenstvo často zasahovalo i do světských věcí týkajících 

se vedení samotného státu. I král Ferdinand měl nemanželského 

syna, Alfonsa Aragonského, kterého v pouhých deseti letech 

ustanovil arcibiskupem v Zaragoze (1478), čímž se tak stal 

Ferdinandovým nejbližším spolupracovníkem a po otcově smrti 

(1516) i správcem aragonského království.  

                                                           
67  BARTOŠ, Lubomír. Dějiny a kultura Španělska. Brno, 1998. s. 59. 
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 Reformačním se ukázalo obsazení arcibiskupství v Seville, 

které svým bohatstvím následovalo hned za nejbohatším 

biskupským stolcem v Toledu. Tento post chtěl papež Inocenc 

VIII. dát kardinálovi Rodrigovi de Borja, avšak i přes 

přátelství mezi královskými manžely a Rodrigem tento úřad 

Isabela udělila Diegovi Hurtada de Mendoza, synovci kardinála 

Mendozy. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo Diegovo enormní 

nasazení v otázce rekatolizace. Tento případ poukazoval na 

běžnou praxi sporů mezi Španělskou korunou a papežem, který v 

případě ordinace biskupů vycházel z nařízení Martina V. (1368 

– 1431), jenž po kostnickém koncilu vydal konkordáty o volbě 

biskupů. Z nařízení vycházela tzv. tradiční volba, kdy nového 

biskupa vybíraly katedrální kapituly. Svatý Otec potvrzoval 

tento výběr či rovnou obsazoval prázdná místa, byl-li 

příslušný biskup v kurii. Isabela a Ferdinand tento postup 

obešli tím, že navrhovali kandidáty do kapitul a udělovali 

biskupům světská panství, jež patřila k jejich kostelům, a 

provozovali praxi suplikace papežům ve prospěch osob, jejichž 

jmenování si přáli.
69
  

 Po smrti kardinála Pedra Gonzáleze de Mendoza (1428-1495), 

toledského arcibiskupa, bylo nutné vybrat nového „primase 

španělských zemí“. Tím by jeho nástupce získal roční důchod 

přes 35 000 dukátů, vládu nad zhruba 19 000 „vazaly“, nad 

vojskem s 2000 muži a v neposlední řadě by získal v rámci 

svého území asi 21 hradů.  Isabela jako reformátorka, která se 

rozhodla do země vnést nové pořádky, uvažovala i o tom, tak 

veliké bohatství rozdělit, a to z důvodu strachu před 

přílišnou koncentrací moci (příkladem tomu byl předcházející 

arcibiskup Carrillo). Představme si emoce, které její jednání 

muselo mezi bohatými grandy vyvolat, když nakonec na místo 

toledského biskupa neposadila nikoho s vytříbeným rodokmenem, 

jehož rodina patřila mezi vládnoucí vrstvy, ale nechala 
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povolat roku 1494 poustevníka Gonzala (Francisca)
70

 Jimeze 

Cisnerose (1436-1517). Jiménez pocházel z chudé rodiny a 

nejenže se neuměl „chovat“, jak se na příslušníka nejvyšších 

vrstev hodilo, ale zároveň byl biskupský stolec v Toledu 

spojen s pozicí kancléře, stal se tím rázem jedním z 

nejbohatších a nejvlivnějších můžu v Kastilii. Avšak to se 

příliš nehodilo pro toho, kdo sice působil jako královnin 

zpovědník, ale trvale žil v lesích jako poustevník. Celou 

„aféru“ prohloubilo ještě to, že sám Jiménez půl roku odmítal 

toto místo přijmout a vzdát se tak svého mnišského života. 

Nakonec k tomu byl donucen příkazem od papeže Pia III. Avšak v 

tomto případě se znovu prokázal královnin smysl pro výběr 

těch, o které opírala svou vládu. Arcibiskup se smířil se svým 

novým životem a houževnatě se pustil do nových povinností. 

Jeho jméno je sice spojeno především s inkviziční činností, 

jejímž generálem se stal po smrti Thomase de Torquemady 

(1498). Jeho činnost se ve velké míře orientovala především na 

misii mezi Maury a znovu napravení církevních poměrů ve 

Španělsku.  

 Jimézovy reformy pro nás mohou být úsměvné, ale díky nim 

můžeme skutečně pochopit, v jak hlubokém poklesu se španělská 

církev ocitla. Arcibiskup započal reformy ve svém vlastním 

řádu, tvrdě bojoval proti konkubinátu a všichni kněží museli 

pravidelně o nedělích sloužit mši a zpovídat. Jeho reformy 

byly plně podporovány královnou Isabelou, přestože vzbuzovaly 

u kléru rozhořčení.  Jako nesmiřitelný katolík se ukázal v 

Granadě, kde od roku 1499 působil spolu s inkvizičním 

tribunálem. Požadoval masové konverze, nechával konfiskovat 

majetek i pálit arabské knihy. Všechny tyto činy byly v 

                                                           
70  Jméno Francisco přijal ve svých čtyřiceti-osmi při vstupu do 

františkánského řádu. Od této chvíle byl jeho řeholní život spojen s velkým 

pokáním, při čemž si jej ztěžoval nejrůznějšími způsoby (spánek na holé 

zemi, žínice pod šatem či hojné posty). Po nějaké době odešel do kláštera 

Castanar, kde si v přilehlých lesích postavil chýši a žil poustevnický 

život. Roku 1492 byl královně Isabele doporučen kardinálem Mendozou za 

zpovědníka. Jiménez tuto nabídku přijal jen pod podmínkou, že bude moci 

nadále žít poustevnickým životem a bude za královnou dojíždět.  
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souladu s přáním panovníků a faktickým dokončováním 

reconquisty.
71
 Jiménez si byl plně vědom toho, že reforma mravů 

a morálky kléru nebude nikdy plně efektivní bez intelektuální 

reformy církve. Z tohoto důvodu začal plánovat založení nové 

university v Alcalá de Henores, která byla otevřena roku 1508. 

Na univerzitě převládala tomistická teologie, avšak byly 

ustanoveny i katedry, kde se nacházela teologie nominalistická 

a skotská a také orientální jazyky.  Jiménez se snažil pro 

univerzitu získat nejznámější myslitele té doby, včetně 

Erasma, který však pozvání odmítl. Využitím knihtisku došlo k 

většímu šíření náboženské literatury i k „popularizaci Písma, 

Otců a mystiků“. Na půdě univerzity v Alcalá de Honores pak 

vzniká několikajazyčná bible – „Biblia Políglota“, která 

vychází roku 1522)
72

. Šíření literatury bylo vždy 

neodmyslitelně spojeno i s rozvojem vzdělanosti a tím následně 

i kultury či společenských norem (obrana lidských práv v Novém 

světě). 

 Z obecného hlediska se Isabela snažila o centrální 

absolutistickou vládu i v případě španělské církve. Postupem 

času na nejvyšší církevní posty dosadila své stoupence tak, 

aby měla přehled nejen nad zaváděním reforem do praxe, 

církevní soudní činností ale i nad rozdělováním financí 

duchovenstvu. Její pravomoci taktéž sahaly do klášterních a 

vojenských řádů. Důležitými spojenci tohoto centralismu byli v 

neposlední řadě i nábožensky zapálení zástupci nejvyššího 

kléru, kteří patřili do první linie náboženské očisty a 

zároveň platili za tvůrce jednotlivých reforem a k nim 

náležícím dokumentům. Inkvizice v tomto případě byla pravým 

nástrojem reformy. 

 

 

                                                           
71  [online] [cit. 11.3.2014] Dostupné z: 

˂http://www.britannica.com/EBchecked/topic/303923/Francisco-Cardinal-

Jimenez-de-Cisneros, autor: Helmut Georg Koenigsberger˃ 
72  BARTOŠ, Lubomír. Dějiny a kultura Španělska. Brno, 1998. s. 70. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/303923/Francisco-Cardinal-Jimenez-de-Cisneros
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/303923/Francisco-Cardinal-Jimenez-de-Cisneros
http://www.britannica.com/bps/user-profile/1621
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6.1.1. Historické důvody 

  

 Důvodem pro vytvoření inkvizice ve Španělsku byla 

především židovská otázka. Reconquista byla vedena z 

náboženských i politických důvodů a hlavním nepřítelem národa 

byli Arabové, přesto však můžeme mluvit o jakési „náboženské 

toleranci“ pro muslimy, protože i přes velkou snahu o 

pokřesťanštění Arabů byl islám ve Španělsku do začátku 17. 

století (konečné vyhnání roku 1609) uznávaným náboženstvím. 

Jiná situace se však týkala židovské menšiny, která byla z 

Kastilie a potažmo i z Aragonu vypovězena již v roce 1492.  

 Do té doby převažovala (hlavně v Kastilii) vůči Židům 

spíše politika tolerance. Dokonce po pogromech (které přišly 

po morových epidemiích) v letech 1348 a 1391 se koruna 

rozhodla vzít Židy pod svou ochranu, za což platili daň 

z hlavy. V Aragonii se proto jim a mudéjarům říkalo „králův 

poklad“.
73
 Od poloviny 15. století se však protižidovská nálada 

společnosti výrazně zhoršila. Na toto konto Isabela ještě 

v roce 1477 rozhněvaně psala: „Všichni Židé z mých království 

jsou moji a jsou pod mou ochranou a záštitou a mně přísluší 

chránit je a bránit a udržovat v právu.“
74
 V událostech po roce 

1492 však vidíme, že tento přístup tolerance ze strany koruny 

byl neudržitelný. Pro vytvoření inkvizičních tribunálů 

nemluvily příčiny dogmatické, ale společenské. Není také 

tajemstvím, že historicky první inkviziční biskupské tribunály 

vznikaly především z důvodu centrální kontroly situace, když 

se rozhodl fanaticky smýšlející dav vzít spravedlnost do 

vlastních rukou.  

 Kastilie patřila mezi židovská útočiště již po generace. Z 

tohoto důvodu byli Židé na tomto území ve velké koncentraci. 

Není však pravda, že převážná většina Židů zastávala v 

                                                           
73  QUESADA, L., A., Miguel. Španělsko Katolických králů. Brno: L. Marek, 

2003. s. 165. 
74  Ibid. 
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Kastilii a Aragonii nejvyšší místa. Měli jakýsi monopol ve 

finančnictví, z jejich řad pocházela většina obchodníků, 

správců majetku či policejních úředníků, avšak mnozí bohatí 

nebyli. Někteří vlastnili půdu a dobytek, ale nepracovali v 

zemědělství přímo (kromě malých sadů a vinic). Díky tomu 

převládaly řemeslnické živnosti spojené s kůží, potažmo s 

textilem a kovem. Často se také věnovali medicíně či 

jurisdikci. Mnozí z nich díky kariéře, sňatkům či z důvodu 

vlastního náboženského přesvědčení konvertovali ke křesťanství 

a tak vnikla nová skupina, tzv. noví křesťané. Mezi conversos, 

z pozic nejvyššího kléru, patřil i kardinál Juan de 

Torquemada; generální inkvizitor Tomas de Torquemada či jeho 

nástupce Diego Deza, arcibiskup z Granady či Hernando de 

Talavera. Také tři tajemníci koruny: Fernando Alvarez, Alfonso 

de Avila, Hernando de Pulgar byli pokřtění Židé. Mezi další 

nejvýše postavené muže království, původem Židy, patřil i Juan 

Pacheco, markýz z Villena a velmistr řádu sv. Jakuba, Don 

Pedro Giron, velmistr řádu Calatráňů a arcibiskup primas z 

Toleda.   

 Roku 1492 bylo provedeno důležité politické rozhodnutí – 

konečné vyhnání Židů z Kastilie a Aragonie.  Jednalo se o 

vyústění předcházejících dějin hispánských Židů, které se 

nesly v duchu antisemitismu (1348, 1391, pokusy o hromadné 

konverze z let 1408 – 1415) a nutnosti po dlouhé válce 

nastolit v zemi pořádek. Dle Quesady, Koruna si byla vědoma 

hodnoty židovského obyvatelstva, a proto v důsledku nevyháněla 

Židy, ale „židovství“. Důvodem pro vyhnání nebyla ani touha po 

zbohatnutí Koruny (díky konfiskacím majetku), protože některé 

reformy, které (jménem svého společenství) navrhoval Isaac 

Abravanel, by přinesly králi a královně mnohem větší profit. 

Skutečným důvodem k tomuto rozhodnutí byla touha vyřešit s 

konečnou platností problém konvertitů tajně praktikujících 
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judaismus
75
, hlas nejsilněji volající po tomto „konečném řešení 

židovské otázky“ pocházel ze strany inkvizitorů. 

6.1.2. Vznik španělské inkvizice 

  

 Kardinál Dominik Duka ve své práci o Španělské inkvizici 

polemizuje nad základními důvody ustanovení inkvizičních 

tribunálů. Dle něho: „Hidalgo a prostý obyvatel se cítil 

ohrožen nejen židovským kapitálem, ale musel být přesvědčen i 

o ohrožení své národní a náboženské existence.“ 76
 Jako autor 

této práce poukazuji na fakt, že inkviziční tribunály měly 

výkonnou a soudní moc pouze nad křesťany, obávat se jí lidé 

měli tedy až po přijetí víry, protože tím přijali i veškeré 

důsledky příslušnosti ke katolické církvi.  

 A z těchto důvodů je, dle kardinála Dominika Duky, 

zakládajícím dokumentem Španělské inkvizice spis Sentencia 

estatuto z června roku 1449, jejíž ústřední myšlenkou je 

vyloučení z úřadu pro rasový původ, čímž je Židům znemožněn 

přístup k některým veřejným postům. Papež Mikuláš V. bullou 

Humani genesis inimicus tuto myšlenku zavrhuje a další bullou 

exkomunikuje autora textu Pedra Sarmienta. Již zmíněný 

dokument se však po roce 1468, díky dominikánovi Alonsovi de 

Hojeda a tehdejšímu převorovi Tomasovi de Torquemada, začal 

silně prosazovat (vše pod souhlasem autority sevillského 

arcibiskupa Pedra Gonzalese de Mendosa.)
77
 

 K oficiálnímu ustanovení inkvizice došlo až prvního 

listopadu roku 1478 bulou Exigit sincerae devotionis affectus 

papeže Sixta IV. Po tomto dokumentu následoval rok a půl 

jakési „katechetické propagandy“, kterou vedl především 

                                                           
75  QUESADA, L., A., Miguel. Španělsko Katolických králů. Brno: L. Marek, 

2003. s. 169. 
76  DUKA, Dominik, Španělská inkvizice. Praha, 2012.  

Práce nemá charakter vědecké publikace, jedná se o písemně zaznamenanou 

přednášku, kterou pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka sepsal za 

účelem diskuse nad tématem inkvizice v roce 2012. 
77  Ibid. 
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sevillský kardinál Mendoza a bratr de Talavera. Tento pokus se 

bohužel příliš nezdařil, a tak byli roku 1780 uvedeni do svých 

inkvizitorských úřadů dominikáni Juan de San Martin, Miguel de 

Morilio a jejich poradce Juan Ruiz de Medina.
78
 Z církevního 

pohledu měla inkvizice vyhledávat a odhalovat falešné 

conversos, čímž posilovala náboženskou očistu v zemi, 

politickým úkolem však bylo udržovat klid a pořádek potřebný k 

obnově a stabilizaci nového Španělska. Tato práce byla 

nejobtížnější na jihu země – v Andalusii, Zaragoze a Teruelu. 

Právě inkvizitoři v reakci na svůj úřad si na koruně vymohli 

konečné rozhodnutí, které padlo roku 1492, a tím i zásadní 

změnu politiky vůči Židům.  

 S tímto rozhodnutím „připadla Supremě
79

 další práce“, 

protože Koruna dbala na to, aby co nejvíce Židů místo odchodu 

ze země konvertovalo. Isabela nařídila, že konverze musí být 

provedena do čtyř měsíců od vyhlášení dekretu či do šesti 

měsíců od nuceného exilu. Na základě toho pak mohli konvertité 

zpět dostat svůj majetek, který předtím byli nuceni prodat. 

Většina Židů však dala přednost exodu (cca mezi 80 000 – 150 

000).  

 Domnělí či donucení konvertité, kteří potají vykonávali 

svou židovskou praxi, se nazývali anusin či alboraiques a 

judaizantes. Jako „noví křesťané“ se nazývali marranos, kteří 

nebyli židy, ale měli židovský původ, avšak byli považováni za 

„opravdové křesťany“.  

 Zpočátku byla inkvizitorská činnost v Seville velmi tvrdá 

– již roku 1481 se konalo první autodafé, kdy byli usmrceni 

někteří občané z nejvyšších vrstev. Jelikož byli inkvizitoři 

nařčeni až z nekanonického postupu, musel proti nim papež 

Sixtus IV. ještě téhož roku zasáhnout a nařídit jim, aby 

postupovali v řádné shodě s biskupy. Opětovné zpřísnění přišlo 

                                                           
78  BETHENCOURT, Francisco. The Inquisition: A Global History 1478-1834. 

Cambridge University Press: Past and Present Publications, 2009. s. 35. 
79  Název pro španělskou inkvizici. 
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po nástupu Tomase de Torquemady, který ve své osobě spojil 

hlavní inkvizitorský úřad Kastilie a Aragonie – stal se tak 

generálním inkvizitorem (1883). V Aragonii začala pod 

Torquemadovým vedením inkvizice působit od roku 1484, avšak v 

Aragonu narazila na velmi tvrdý, špatně organizovaný odpor. 

Důvodem byly poněkud odlišné svobody a práva Aragonců a také 

existence „původní/klasické“ inkvizice z roku 1283.  

 Postupem času Tomas de Torquemada vypracoval systém 

správy, který pomáhal celou instituci v obou královstvích 

řídit. Vytvořil teorii sangre limpia (čistota krve) a 

ustanovil Radu inkvizice (Consejo de Inquisición), která 

vydávala pokyny pro působení tribunálů. Tuto práci dokončil a 

zreorganizoval v pořadí třetí generální inkvizitor Jiménez de 

Cisneros.  

 Procesní postupy vycházely ze středového soudního řízení, 

které zahrnovaly mučení a předání viníka světské 

spravedlnosti, která vykonávala trest. Samotný výslech byl 

veden v naprostém utajení a pobyt v žaláři si musel obviněný 

sám financovat. Specifika inkvizitorské činnosti jsou velmi 

zajímavá a zabývala jsem se jimi ve své bakalářské práci 

„Počátky inkvizice do IV. lateránského koncilu“. Zde se jim 

však nechci věnovat, protože kapitola o španělské inkvizici je 

v této práci vložena z důvodu dokreslení osoby Isabely 

Kastilské a celkového náhledu na společenskou, politickou a 

náboženskou situaci, ve které hrála hlavní roli.  

 Situace se po Isabelině smrti ještě poněkud zhoršila. 

Generální inkvizitorem se stal Diego de Deza a jeho úřad se 

shodoval s dobou velkých politických zmatků kvůli Isabelině 

dědictví. V této době se objevilo několik případů 

kryptojudaismu, za což následovaly tvrdé represe. Na druhé 

straně konvertité očekávali, že Filip I. inkvizici zruší. V 

nastalých zmatcích byla dokonce zahájena soudní stíhání 

příbuzných starého granadského arcibiskupa Hernanda de 
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Talavera. Filip I. Dezovi, pro neschopnost zvládnout situaci, 

výkon funkce pozastavil, avšak přišla smrt Ferdinanda a 

propukly vzpoury v Córdobě. Situace se nakonec roku 1508 

vyřešila ustanovením Jiméze de Cisnerose generálním 

inkvizitorem. Tento muž činu vzal situaci pevně do rukou a tak 

se španělská inkvizice navrátila pod Korunu a dál soužila 

jejím cílům. 

 Devastace židovské menšiny se však negativně projevila na 

hospodářské situaci Koruny. Z tohoto důvodu kolem roku 1500 se 

začaly objevovat první pokusy o opětovné „usmíření“ a 

omilostnění v rámci některých zákazů pro výkon povolání. V 

letech 1508 – 1512, kdy byl již generálním inkvizitorem 

Jimenez Cisneros, bylo umožněno příbuzným odsouzených nabýt 

znovu své postavení, zbavit se veřejné potupy a opětovně 

zastávat vysoké úřady či získat univerzitní tituly. Zároveň se 

stále šířila ustanovení o čistotě krve, která vyžadovala 

absenci židovských předků pro výkon církevního a civilního 

úřadu.  

6.2. Fundamentalismus a Fanatismus – Isabela Kastilská 
 

6.2.1. Fundamentalismus a fanatismus – vymezení pojmů  

  

 Slovo fundamentalismus „se používá všeobecně jako označení 

takových seskupení, která se ve své základní orientaci a svém 

světě přesvědčení a víry odvolávají na definovaný a 

deklarovaný fundament.“
80
 

 

 Fundamentalismus, který má různé podoby a projevuje se s 

různou intenzitou, je z dlouhodobého hlediska psychologickým a 

tematickým předstupněm fanatismu. Důležité však je uvědomit 

si, že každý z nás v sobě nese intence lpět na nějakých 

fundamentech, protože se jedná o „důsledek duševního vývoje a 

psychické diferenciace člověka. Tam, kde vzniká vědomí a 

                                                           
80  HOLE, Günter. Fanatismus. Praha: Portál, 1998. s. 19. 
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ideje, dochází také k identifikaci s idejemi. A rozdílnost 

idejí a představ vede k různým identifikacím, a tím i pozicím. 

Těmi jsou okamžitě dány tendence k zakotvení a vymezení.“
81
 

Jeden ze základních znaků fundamentalistických pozic je 

potřeba bezpečí.
82

 Není tedy náhodou, že fundamentalismus 

v obecné rovině propuká v populaci, kde existuje strach 

z proměny společenských hodnot, avšak mluvíme-li o náboženském 

fundamentalismu, jedná se především o vnitřní pochody jedince 

a ne o reakci na společenskou situaci.  

 W. Beinert poukazuje na to, že příčina bývá často 

v nedostatečném pocitu vlastní hodnoty a tím i nezralosti 

vypořádat se sám s jistými životními názory a postoji. Proto 

je pro takového jedince „jasná mluva fundamentalistického 

systému“ pocitově jasnější a bezpečnější než jeho vlastní 

hledání smyslu.
83

 Každý věk, stát, národ i doba nese své 

strachy, které se jasně vyobrazují ve fundamentálních 

postojích lidí náležící k dané skupině.  Člověk, který se cítí 

ohrožen v situaci, která se neslučuje s jeho normativní 

potřebou pocitu bezpečí nebo s duchovní a náboženskou potřebou 

                                                           
81  HOLE, Günter. Fanatismus. Praha: Portál, 1998. s. 19. 
82  Ibid. s. 20. 

„Fundamentalismem (…) rozumíme nastavení na danou základní hodnotu, 

základní názor, formulované pravidlo nebo historický dokument, které 

nesmějí být zpochybňovány (…) Rozlišujeme šest typických prvků tohoto 

vnitřního postoje, které můžeme znázornit ve formě zvláštních psychických 

potřeb.“ Jsou to:  

 Potřeba bezpečí, tedy odstranění všech dalších možností a všech 

nejistot o správnosti zvolené vlastní cesty; 

 Potřeba zakotvení, tj. pevné uchycení na spolehlivém fundamentu, 

který má být stálou oporou; 

 Potřeba autority, tedy podřízení se obsahové předloze dané jednou 

osobou nebo jedním spisem, jehož nebo jejíž kompetence jsou 

nepochybné; 

 Potřeba identifikace, tedy úplného osobního souhlasu nebo splynutí se 

zastávanou ideou nebo společenstvím, které je jejím nositelem; 

 Potřeba dokonalosti jako výraz přání dokonalosti zastupovaného 

postoje, který nežádá žádného doplnění nebo opravy; 

 Potřeba jednoduchosti, tj. redukce komplexních, mnohoznačných 

souvislostí na několik principů nebo pouček, které lze formulovat 

jednoznačně a prostě. 
83 BEINERT, W. (1991). Der „katholische“ Fundamentalismus und die 

Freiheitsbotschaft der Kirche. In W. Beinert (ed.), Kath. Fundamentalismus 

(s. 52 – 115). Regensburg: Friedr. Pustet. In Hole, Gunter. Fanatismus, 

sklon k extrému a jeho psychologické kořeny. Praha: Portál, 1998. s. 21. 



76 
 

jistoty, se automaticky uchyluje k většímu lpění na nějakých 

„základech“/fundamentech.  

 Z čistě náboženského pohledu se na fundamentalismus dívá 

Vladislav Šulc, psycholog a jungovský analytik. Díky 

východisku z Jungovy práce, má Šulcovo pojetí fundamentalismu 

mnohem blíže k fanatismu než Holeho všeobecné pojetí. Šulc 

mluví o archetypové dynamice, kterou vysvětluje radikalizaci 

náboženských postojů. Dle něho „fundamentalismus představuje 

tendenci prosazovat ortodoxnost (pravou víru) a ortopraxi 

(správné jednání) a jeho cílem je obhájit a zakonzervovat 

náboženské tradice tak, aby byly uvnitř obce soukmenovců 

chráněné před korozí. Fundamentalismus toho chce docílit 

proklamovanou ochranou „základních článků víry, ačkoli mnohdy 

razí zcela nové ideologie, postupy a struktury (…)“
84
  

 Gunter Hole charakterizuje pojem fanatismus tak, že: „je 

osobnostní strukturou spoluurčené, na omezené obsahy a hodnoty 

vztažené osobní přesvědčení s vysokým stupněm identifikace, 

které je udržováno nebo sledováno se značnou intenzitou, 

stálostí a důsledností. Trvá neschopnost dialogu a kompromisu 

s jinými systémy a lidmi, se kterými se bojuje jako s vnějším 

nepřítelem nasazením všech prostředků a v souladu s vlastním 

svědomím.“
 85

 

                                                           
84  ŠOLC, Vladimír. Ve jménu Boha: fanatismus v pojetí hlubinné 

psychologie. Praha: Triton, 2013. s. 99. 

Čtyři organizační charakteristiky: 

 Vyvolená nebo vybraná členská základna: přesvědčení o tom, že věřící 

jsou povoláni bohem. 

 Ostré vymezení skupiny: tendence oddělovat hříšníky od spasených. To 

se může projevovat jak v rovině fyzické, ale i metaforické – ve 

způsobu oblékání, v rituálech, hierarchii atd. 

 Charismatické autoritářské vedení: Typickou formou fundamentalistické 

organizace je charismatický vztah mezi vůdcem a následovníkem, v němž 

následovníci přisuzují svému mistrovi, učiteli, rabínovi, imámovi, 

ctěnému znalci práva, ministrantovi atd. mimořádné kvality, nebeskou 

vznešenost, zvláštní přístup k božství, hluboké a úplné pochopení 

svatých textů. 

 Závazné požadavky kladené na chování: čas, prostor a činnosti členů 

jsou považovány za kolektivní, spíš než individuální zdroje. 

„Detailně propracované požadavky na chování vytvářejí mocný afektivní 

vztah: imitující a konformní. Tato funkce je úzce spjata s funkcí 

vymezení hranic enklávy.“ 
85  HOLE, Günter. Fanatismus. Praha: Portál, 1998. s. 27. 
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 Fanatismus je tedy oproti fundamentalismu zradikalizováním 

úsilí o realizaci prožívaných hodnot. Psychologickými 

souvislostmi, prokazatelnými u fanatických postojů, jsou 

pokusy skryté ve fundamentalistické potřebě jistoty a 

zakotvení. Toto zaryté vymezení totiž pomáhá ubránit se 

vlastním nejistotám a vyloučení pochybností díky neotřesitelně 

tvrdým danostem. Jedná se tedy o kompenzaci, která je 

nástrojem ke zvládání strachu a zároveň i potvrzení sebe sama 

– jde o výraz vlastních pochybností, ale zároveň i nástroj 

jejich zvládání.  

 Specifikem fanatismu je danost, že dochází k plynulým 

přechodům z nefanatických (normálních) oblastí lidského života 

do oblasti patologie. Měřítkem zařazení se tedy stala sama 

osobnost jedince, ne téma nebo objekt (náboženský, politický 

fanatismus aj.). Z tohoto důvodu byla vytvořena typologie, 

která je však schopna zachytit jen část reality člověka.  

 Fanatismus je totiž způsob, jakým lidé zacházejí 

s idejemi, přesvědčením a obsahy víry. Fanatické tedy nejsou 

ideje nebo systémy samy o sobě. Idea může být nadmíru 

jednostranná, přehnaná nebo absurdní, fanatici jsou ovšem jen 

lidé, kteří se typickým způsobem s takovou ideou identifikují. 

Problém fanatického překročení mezí je tedy problémem těch 

lidí, kteří v sobě nesou sklon k extrému a kteří se k němu 

nechají strhnout.
86
 

6.2.2. Typologie fanatismu87 

 

 G. Hole Fanatismus rozdělujeme v prvé řadě na esenciální 

(původní, klasický) a indukovaný (infikovaný, částečný).  

 K esenciálnímu fanatikovi (k jeho osobnostní struktuře) 

fanatický element podstatně/bytostně patří. Tento člověk má 

tedy primární sklony k extrému a tím i fanatickému následování 

                                                           
86  HOLE, Günter. Fanatismus. Praha: Portál, 1998. s. 29. 
87  Ibid. s. 29 – 38. 
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přesvědčivých idejí jakéhokoliv druhu. V tomto případě se vždy 

jednalo o poměrně malou skupinu, kde však jedinci často 

dosahovali enormního vlivu. Intenzita jejich idejí byla 

natolik nápadná, že dokázali strhnout davy. Intenzitou - 

„fanatickou energií“ - se rozumí psychoenergický proces 

zvláštního druhu a religionista E. Benz
88
 jej označuje také 

jako „uchvácení“. Tento stav je dotyčným člověkem takřka 

neovladatelný. Tuto intenzivní, houževnatou a vytrvalou 

energii známe i z analogie pod pojmem „kriminální energie“ 

(popis způsobu, jak je proveden kriminální čin) či „tvůrčí 

energie“. Tato energie je však pouze fanatický prvek, není 

možné o těchto lidech okamžitě mluvit jako o fanaticích. 

Esenciální fanatici se, více než kterákoli jiná skupina 

fanaticky smýšlejících, vyznačuje silnou potřebou 

sebepotvrzení, čímž podpoří svou vlastní osobnostní hodnotu. S 

tím je spojena i potřeba absolutní platnosti zastupované 

ideje, která často vyžaduje eliminaci odlišných forem víry. V 

těchto případech je časté agresivní prosazení, spojené s 

nasazením mocenských prostředků, má-li je dotyčná osoba k 

dispozici. A posledním znakem je potřeba konsekvence – 

důsledné lpění na vlastní linii a odmítnutí všech kompromisů. 

V nejextrémnější podobě těchto znaků existuje již jen 

rozlišení přítel-nepřítel. 

 Naopak indukovaný fanatik se rekrutuje z prvotně 

nenápadných, psychicky průměrně strukturovaných skupin lidí. 

Nechá se však esenciálními fanatiky strhnout, a tak se stane 

fanatikem „sekundárně“.  K tomuto rozlišení patří i označení 

„davový fanatismus“. S ním je spojena samotná psychologie 

davu, kde „davy znají pouze prosté výstřední city. Názory, 

myšlenky a víry, jež jsou jim vsugerovány, jsou přijímány nebo 

odmítány jako uzavřený celek a jsou pokládány buď za absolutní 

                                                           
88  BENZ, E. Ergriffenheit und Besessenheit als Grundformen religioser 

Erfahrung. In J. Zutt (ed.), Ergriffenheit und Besessenheit (s.125 – 148). 

Bern: A. Francke. In Hole, Günter. Fanatismus. Praha: Portál, 1998,s. 29-

38. 
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pravdy či za absolutní omyly.“
89
 Tyto dvě základní skupiny 

fanatiků jsou nezaměnitelné, protože esenciální fanatik je 

schopen se připojit již k existujícímu fanatickému davovému 

hnutí s mnohem silnější identifikací a intenzitou. Zdali se 

esenciální fanatik stane vůdcem nějaké skupiny, záleží na jeho 

světě idejí a jeho osobnostních rysech, protože například 

„tiší“ fanatici nepotřebují následovníky. Avšak právě skupina 

„indukovaných fanatiků“ (do které může patřit každý z nás, 

protože v sobě pro to neseme přirozené vlohy), je 

problematická, jelikož „esenciální fanatici“ by ve své početní 

izolaci nesvedli zhola nic. V této skupině pak mluvíme o 

fenoménech „silného vůdce, regrese duševní činnosti na nižší 

stupeň, duševní jednota davů aj.“ 
90
, „radost z podřízenosti, 

zvyk uposlechnout, nejasné hranice osobnosti aj.“
91

. 

Nejextrémnější projevy nerozlišují mezi nekritickou 

poslušností a bezmeznou důvěrou vůči bohu nebo vůči vůdci.  

 J. Rudin
92
 rozdělil fanatiky dle hodnotového postoje na 

typ „formalistického hodnotového postoje“, který nemá pravý 

vnitřní vztah k danému obsahu (horeční aktivisté aj.). Dalším 

typem je „formální hodnotový postoj“, kde již nacházíme 

vnitřní, v duši zakořeněný postoj k jisté hodnotě, avšak stále 

se jedná jen o formu. V tomto případě jde především o vnější 

souhlas chování se zákonem (farizeové, etičtí perfekcionisté, 

sociální utopisté aj.). Poslední skupinou jsou typy 

„zvnitřněného hodnotového postoje“, který v sobě nese hluboký, 

pravý a dokonce tvůrčí vztah k určitému hodnotovému obsahu 

(Isabela, Torquemada aj.). U tohoto posledního typu (jakožto i 

u ostatních „pravých“ fanatiků) existuje situace, kdy je těžké 

rozlišit fanatický postoj a silnou entuziastickou formou víry, 

                                                           
89  BON, Le, Gustav. Psychologie davu. Kra, 1994. s. 35. 
90  FREUD, Sigmund. Messenpsychologie und Ich-analyse. In: Ges, Werke. 

sv. XIII, Frankfurt: S. Fischer-Verl. (orig. 1921), s. 129 In Hole, Günter. 

Fanatismus. Praha: Portál, 1998. s. 37. 
91 HACKER, F. Das Faschismus-Syndrom. Frankfurt: Fischer-TB-Verl, s. 94 

In Hole, Günter. Fanatismus. Praha: Portál, 1998. s. 37. 
92  RUDIN, J. Fanatismus. Die Magie der Gewalt. 1975. Olten/Freiburg: 

Walter-Verl, In Hole, Günter. Fanatismus. Praha: Portál, 1998, s. 37. 
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která však nutně nemusí mít fanatický ráz. Proto G. Hole 

tvrdí, že: „láska, která se stala pravým vnitřním 

přesvědčením, je neslučitelná s fanatickým postojem.“
93
 

 V této základní typologii nabízím ještě rozdělení, které 

vytvořil K. Schneider
94
, jenž se zaměřil na psychickou dynamiku 

a tím i samotný projev fanatismu. U prvních tří skupin se 

jedná o samostatné typy, zbylé tři skupiny jsou pak závislé. 

Je těžké první tři skupiny zařadit k psychopatickým 

osobnostem, protože tímto označením jsou myšleny především 

extrémní formy abnormních osobností, jejichž abnormalitou 

společnost trpí (např. Torquemada). 

A. Průbojní, expanzivní ideoví fanatici 

 Jedná se o posedlost určitou ideou, kterou chtějí za 

každou cenu šířit. Je-li podnětem pro boj právě víra, jedná se 

vždy o vysoké ideály. Takto smýšlející lidé cítí nutnost 

odklidit vzpouzející se bezvěrce (jinak smýšlející). Objevuje 

se nosná idea, která může být složena, jak z jednoduchých 

zásad, tak i ze složitě propracovaných myšlenek - ideologie. 

Intenzita vždy závisí na osobnostních rysech daného jedince 

(např. Isabela. 

B. Aktivní fanatici, kterým jde o vlastní zájem 

 Tento postoj vychází ze zcela osobních zájmů, nebývá proto 

motivem zlepšení světa či štěstí lidstva. Příčinou bývá 

ublížení daného jedince, bývají to tedy často lidé s 

nedostatečnou sebeláskou a sebeúctou, kteří nemohou překonat 

své ublížení. Dochází tedy k hyperkompenzačnímu aktivnímu 

boji, který si druhotně již nachází „vyšší cíl“ spojen s 

nastolením spravedlnosti, pravdy aj. (např. Hitler). 

                                                           
93  HOLE, Günter. Fanatismus. Praha: Portál, 1998. s. 32. 
94  SCHNEIDER, K. Zur Einfuhrung in die Religionspsychopatothologie. 

1973. Stuttgart: Thieme-Verl in Hole, Günter. Fanatismus. Praha: Portál, 

1998, s. 55-58. 
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 Gustav Le Bon, francouzský sociolog, sleduje rozdělení dle 

psychologie davu. Z tohoto důvodu nerozlišuje, zdali je 

důvodem fanatického chování etický či sobecký prvek. K prvním 

dvěma skupinám je tak možné přiřadit jeho pojem „vůdcové 

davů“, který říká, že jakákoli skupina živých bytostí (nejen 

lidí, ale i zvířat) při větším shromáždění začne sama půdově 

podléhat autoritě určitého náčelníka, tj. svého vůdce. Vůdce 

většinou původně pochází z „do budoucna vedených“, kteří uvěří 

jeho ideji, jenž ukazuje, co je pravda a co lež.
 95

 A právě 

v těchto případech dochází k použití metod inkvizice. Dle Le 

Bona vůdcové národa uchvacovali až ve chvíli, kdy byli vírou 

pomateni, teprve tak mohli „vzbouřit duši davů“. 
96
 Myslím si, 

že tímto Le Bon popisuje už jakési pozdější vývojové stádium 

fanatismu, které může vést k silnějším psychickým poruchám 

(rozdvojení osobnosti aj.).  

C. Tiší, introvertovaní fanatici z přesvědčení  

 Bývají nenápadní a celý život obrácení „do sebe“. Často 

jsou schopni svou ideu bránit až „na život a na smrt“. 

Nepotřebují zastánce ani následovníky. Problém nastává, pokud 

jejich neotřesitelný systém narazí na jiný, vnější, který je 

pro ně příliš vyzývavý (např. zdravá výživa, altruisté aj.). 

D. Mdlí, neurčití skupinoví fanatici 

 Jedná se o jedno z nejnovějších označení skupiny fanatiků. 

Tito lidé nemají jasnou představu o zastávaných idejích ani 

žádné dogmatické přesvědčení. Jejich vztah k cílům je tedy 

mdlý a neurčitý, spojen s tím, že jej dotyčný příliš 

nepromýšlí. Zároveň však převládá silná identifikace se 

skupinou a ochota k radikálním činům (pravicoví extrémisté). 

To, co je připoutává ke skupině, jsou opakovaná tvrzení vůdce 

                                                           
95  BON, Le, Gustav. Psychologie davu. Kra, 1994. s. 84. 
96  Ibid. s. 84 – 85. 



82 
 

či skupiny vůdců, které mohou být připodobněny k nákaze. Jedná 

se o dlouhodobé působení, avšak účinky mohou být trvalé.
97
  

E. Konformní, závislí řádoví fanatici 

 Tito lidé jsou tzv. fanatizovaní a vyznačují se předem 

danou silnou orientací na danou linii (často náboženského či 

politického) směru. Ve svém stále dokola opakovaném postoji 

nejsou schopni vlastních dílčích myšlenek. Tito indukovaní 

fanatici jsou zdaleka nejzávislejší jedinci na svých 

vůdcovských autoritách (např. Svědci Jehovovi). 

F. Smíšené formy 

 Jedná se o kombinaci předchozích typů, protože mnohdy je 

nemožné přesně vymezit zařazení jednotlivého člověka.
98
 

6.2.3. Isabela 

 

 Je pravda, že Isabelina zbožnost hraničila s fanatismem? 

Nebo na ní tento pohled uvrhlo společenství církevních rádců, 

kteří jí po celou dobu vlády obklopovali?  

Její duše byla ve víře k Bohu velmi horlivá - tak jako miliónů 

lidí té doby. Co nás tedy k tomuto tvrzení vede? Máme vůbec 

nějaká fakta, kterými bychom Isabelu mohli označit za 

náboženskou fanatičku? 

 

                                                           
97  BON, Le, Gustav. Psychologie davu. Kra. 1994. 
98  NAKONEČNÝ, Milan, Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2009, s. 

282. 

Autor mluví o tzv. „autoritární osobnosti“. Tento pojem byl zaveden po 

druhé světové válce pro označení psychologických znaků osobnosti člověka 

zodpovědné za činy proti lidskosti spojené s fašistickou osobností. „Za 

základní znaky autoritarismu jsou pokládány etnocentrismus, 

konvencionalismus, rigidní dogmatismus a agresivita. Někdy se hovoří o 

„vrchnostenský komplex“ – za jeho složku se pokládá zejména „autoritární 

agrese“, zaměřená proti jinak smýšlejícím a spojená s postojovou 

intolerancí vůči etnickým menšinám (…) autoritářská osobnost odmítá to, co 

je nekonvenční v rámci určitého konzervativismu a nacionalismu. V podstatě 

tu jde o komplex předsudků, o kovarianci určitých iracionálních postojů, 

které jsou spojeny s vyhraněně zaměřenou agresí a hostilitou vůči jistým 

skupinám „nepřátel“ (…) z pohledu hlubinné psychologie se tento komplex 

hostilis (nepřátelství) jeví jako pokus o kompenzaci vlastních pocitů 

méněcennosti (…) a jako projekce pocitů nepřátelství (…), respektive jako 

generalizace pocitů ohrožení.“ 
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 Studie vztahující se jejímu životu
99
 nám říkají, že se od 

dětství modlila několikrát denně, zpovídala se i z vlastností, 

kterými byla láska ke svým nejbližším, kterou mnohdy 

považovala za slabost, převýšila-li její povinnost vůči říši. 

Byla přesvědčena, že své cíle uskuteční jedině za pomoci Boha. 

Právě odtud pramení její celoživotní touha po sjednocení všech 

lidí pod hlavou katolické církve, která byla dle Isabely 

jedinou pravou zástupkyní Ježíše Krista na zemi. Reconquista 

byla tak z její pozice především nábožensky motivovaný čin, 

jenž logicky souvisel se zavedením a podporou inkvizičních 

tribunálů, které byly pouhým nástrojem pro náboženskou očistu. 

Z tohoto důvodu se ve Španělsku za Isabeliny doby ani náznakem 

inkvizici nepodařilo vystoupit ze závislosti na Koruně. Tato 

vzorec byl natolik platný, že víceméně fungoval až do jejího 

trvalého zrušení roku 1834
100

.  

 Dle výše uvedené základní typologie se můžeme pokusit o 

jakési načrtnutí Isabeliny osobnosti a tak odpovědět na 

otázku, která stojí v úvodu této kapitoly. 

 

 Víme, že Isabela byla do svých jedenácti let vychovávána 

na hradě Arévalo spolu se svým mladším bratrem Alfonsem. K 

výchově měla k dispozici nevelkou skupinu služebných a 

hlavního učitele Gonzala Chacóna. Tito poddaní se mnohdy 

museli o svou pozornost dělit i s její (v té době) již velmi 

nemocnou matkou. Chacón byl blízkým přítelem a kronikářem 

Alvara de Luna, který byl zároveň i jeden z nejlepších přátel 

Isabelina otce. De Luna byl popraven za podezření z 

vlastizrady, avšak pravým motivem byla zřejmě žárlivost 

nemocné královy manželky, Isabeliny matky. Vliv Gonzala 

Chacóna, jako jejího vychovatele, musel být na Isabele patrný. 

To, že právě on zpracoval dějiny „nejdelší krusády“, 

                                                           
99  CAROLL, H., Warren. Isabel of Spain: The Catholic Queen.  Christendom 
Press, 1991; Prescot, William. History of the reign of Ferdinand and 

Isabela the Catholic. JB Lippincott & Co, 1860.  
100 KAMEN, Henry. The spanish inquisition, A historical revision. Yale 

University Press: New Haven and London, 1997. s. 304.  
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respektive že její dokončení patřilo mezi Isabeliny životní 

cíle, proto není překvapením. Rodina přesto však žila v 

informační i finanční izolaci, což bylo důvodem celkově 

skromného vzdělání obou sourozenců i toho, že s nemocnou 

matkou přicházeli každý den do styku a nebyli tedy chráněni 

před dopady jejího chování na svůj psychologický vývoj. Za 

normálních okolností totiž matka svůj vztah k dítěti začíná 

maximální adaptací na jeho potřeby, v případě Isabeliny matky 

to bylo naopak. Skutečnost, že Isabele byly již čtyři roky, 

když byla s matkou deportována na Arévalo, hrála pro její 

psychiku rozhodující roli. Ty nejzákladnější vzorce chování 

totiž Isabela získala ještě za doby života svého otce, kdy s 

matkou pobývala v hlavním městě, na královském zámku, který 

byl centrem říše a matčina nemoc ještě nebyla tak silná. 

Isabelin bratr Alfonso díky nižšímu věku bohužel získal do 

života zcela jiný základ.
101
 

 Je otázkou, zdali Isabelina malá vzdělanost mohla být i 

jednou z příčin nižší citlivosti vůči činům spojeným s 

náboženskou očistou iberského poloostrova. Jisté však je, že 

přítomnost nemocné matky vytvořila mnohé bloky, které se v 

průběhu Isabelina života musely projevit. Je však zajímavé, že 

z našeho pohledu se jednalo o vzorce chování, které spíše 

napomohly k dosažení významných cílů, než aby je znemožnily. 

  

 Isabela absenci rodičovské lásky kompenzovala blízkým, 

starostlivým vztahem k bratrovi, ke kterému se chovala jako 

matka, a především častými modlitbami. Je pravděpodobné, že 

                                                           
101  ŠOLC, Vladimír. Ve jménu Boha: fanatismus v pojetí hlubinné 

psychologie. Praha: Triton, 2013. s. 80. 

„Zkušenost z útlého dětství, která zahrnuje „dostatečně dobrý“ rodičovský 

objekt, je nesmírně důležitá. Úlohou rodičů je za své dítě modifikovat a 

usměrňovat archetypické energie. Novorozenec nemá prakticky žádné ego; 

proto je pečující tím, kdo „třímá“ ego svého dítěte. Systematická 

indoktrinace a selektivní přístup k informacím ze strany společnosti, 

rodiny a jiné vlivy okolního prostředí vytvářejí předpoklady a živnou půdu 

pro jednostranné ego. Děti pokračují v internalizaci rodičovských komplexů  

a pokud přetrvává dlouhodobá izolace nebo je ideologie přísně střežena, 

jáská struktura dítěte se bude zanedlouho podobat struktuře jeho rodičů 

nebo ji zrcadlit. Komplexy dítěte budou buďto kopírovat rodičovské komplex, 

anebo se vyvinou v odpověď na ně, vybudování obranné konstelace (…)“ 
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příčinou důrazu na přehnanou zbožnost na hradě byla právě 

nemocná královna, která pocházela z portugalského rodu, který 

byl již generace prodchnut náboženskou zaníceností.
102

Jedinou 

Isabelinou přítelkyní z dětských i dívčích let byla Beatriz de 

Bobadilla, dcera správce hradu Arévalo, druhým dětským 

přítelem byl pak její bratr. Smrt Alfonsa Isabel velmi 

zasáhla, avšak až smrt jejího syna Jana znamenala zlomový 

okamžik jejího života. Je prokazatelné, že od té chvíle 

započala Isabelina sestupná fáze, která končí smrti roku 1504. 

Zdá se však, že na rozdíl od svého bratra měla Isabela velké 

štěstí, že se narodila s mírnou a stabilní povahou. Kastilská 

princezna příliš nepodléhala výkyvům nálad ani pocitům 

nemohoucnosti a malomyslnosti. Warren H. Carol 
103

 tvrdí, že se 

                                                           
102  NAKONEČNÝ, Milan, Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2009, s. 

469 – 470. 

„Někteří psychologové zabývající se charakterem, spatřují jeho jádro 

v osobní morálce, tj. ve vztahu individua k hodnotám a etickým normám (…) 

J. Piaget (1967) zásadně rozlišil dvě stadia morálního vývoje dítěte (…) 

dospěl k následujícím stupňům morálního vývoje:  

 Heteronomní (jednání je určováno normami převzatými od druhých lidí, 

zejména rodičů) 

 Autonomní (jednání je určováno již zvnitřněnými normami). Stupeň 

morálního vývoje je tedy určován mírou zvnitřnění etických norem: 

nejprve tyto normy působní jako vnější sankcionované tlaky, jako 

příkazy, jejichž překročení je trestáno. Vyšší úroveň vývoje 

představuje jednání, kterého dítě dosahuje až ve školním věku a které 

je regulováno zvnitřněnými normami, jež tak vystupují jako 

samozřejmé. Nejprve se tedy dítě podřizuje vůli dospělých, aby se 

vyhnulo trestům, později jsou etické normy v jeho vlastní vůli již 

obsaženy (…) To se však projevuje i jako dvojí druh morálky 

dospělých: jako ustrnutí na úrovni morálního vývoje dítěte („krást se 

nesmí, protože jej to trestné – a mohl bych být potrestán“) a jako 

vyšší úroveň, kdy morální regulativy jsou součástí psychické regulace 

jednání („krást se nesmí, protože je to hnusné – být zlodějem se mi 

příčí“). Jde tu tedy o „morálku“ z donucení a o morálku jako 

samozřejmý postoj. Zdá se, že mnoho, ne-li většina lidí zůstává na 

infantilním stupni morálního vývoje, a pokud jednají v souladu 

s etickými principy, tak proto, aby se vyhnuli nepříjemnostem (…) 

vynořuje se otázka vztahu charakteru a jednání, která je obdobou 

vztahu osobnosti a role (…)  

Švýcarská psycholožka F. Baumgartenová (1933), autorka jedné zajímavé 

teorie charakteru, považuje za „pravé charakterové vlastnosti“ ty, které 

jsou člověku imanentní, vrozené, a které představují jeho „přirozené vlohy 

a dispozice“. Avšak takových vlastností je málo, charakter, jak jsme již 

naznačili, je vytvářen zkušeností, je především produktem výchovy. Lze 

říci, že utváření charakteru je determinováno fungováním postojů, tj. 

hodnotících vztahů, a ty jsou primárně formovány výchovou a sekundárně 

dalšími zkušenostmi jedince (…)“. 
103  CAROLL, H., Warren. Isabel of Spain: The Catholic Queen.  Christendom 
Press, 1991. s. 19-22. 
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naopak před jakýmkoli takovýmto výstupem měla na pozoru, 

protože si zřejmě pamatovala, že takovéto stavy byly počáteční 

fází nemoci její matky. Zároveň byly vnější silnější citové 

projevy spouštěčem matčiných záchvatů šílenství, které bohužel 

zdědila Isabelina dcera Jana. Je tedy možné, že striktní, 

tichá a rezervovaná Isabelina povaha byla jak důsledkem 

silného sebeovládání, tak i jejím typickým povahovým rysem?  

  

 Je zbytečné tu znovu opakovat její životopis, který je 

součástí této práce. Hlavní fakta, která bychom potřebovali 

vědět – tedy informace o její povaze – jen těžko získáme. 

Můžeme čerpat ze zpráv tehdejších obdivovatelů
104

, ze zápisů 

jednání a jejích prohlášení
105

 či z jejích vlastních dopisů
106

. 

Přesto však v případě snahy aplikovat poznatky z oblasti 

psychologie, musíme stejně vycházet jen ze sekundárních činů a 

o vnitřních motivátorech můžeme jen spekulovat. 

 

 Na základě událostí z jejího života se tedy mohlo jednat o 

něžně i nesmlouvavě milují empatickou ženu. Isabela dokázala 

naslouchat a svým klidem přimět své okolí (často i nepřátelé) 

přijmout její radu či rozkazy. Její chování vzbuzovalo 

zpočátku soucit, později důvěru. Mnohem více však byla 

energickou, silnou a neústupnou ženu, která se nebála postavit 

čelem všem nebezpečenstvím. Neexistovaly překážky, kterých by 

se zalekla na cestě za svými cíli. Isabela se již v šestnácti 

letech postavila proti svému bratrovi, proti Pachekovi i 

dalším mocným mužům království, jen aby dala najevo svou 

nevůli k plánovanému sňatku. Se stejnou rozhodností dokázala 

takto mladá princezna přesvědčit jiné neméně významné občany 

království, aby se stali jejími věrnými na život i na smrt. 

To, co přivedlo její stoupence, byla její neochvějná víra a 

zároveň čistota, mnohem více než vidina politického převratu. 

                                                           
104  Ibid. s. 35. 
105  Ibid. s. 35-36. 
106  Ibid. s. 54, s.61-62. 
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Z počátku byla jakási španělská Johanka z Arku, avšak byla 

natolik duchapřítomná, aby se nestala pouhou loutkou. Když 

těhotná a v brnění stála před hradbami dobývaného města, byla 

ztělesněním a naplněním tužeb, které do ní její následovníci 

od prvního vystoupení na křtu své neteře Jany, vkládali. Byla 

bojovnicí dobra proti zlu.
107 

  

 Nebo to bylo jinak, možná celá tato romantická představa 

je mimo realitu. Isabel pocházela z psychologicky nestabilního 

prostředí, které se vyznačovalo až entuziastickou zbožností. 

Díky generacím předků a tím silnému genetického kódu patřila k 

těm, kteří měli natolik silné přesvědčení o hodnotě sebe sama, 

že pro ni bylo vcelku přirozené identifikovat se s rolí 

královny, jejímž posláním bylo sjednotit iberský poloostrov 

pod vírou v jediného pravého Boha a navrátit tak své poddané 

do lůna katolické církve. Celý její život směřoval k těmto 

cílům a její jasně vymezená přesvědčení jí byla zároveň 

zdrojem neutuchající energie. Dokladem toho by byla i sňatková 

politika jejích dcer a jediného syna. Tvrdé represe proti 

Arabům a Židům. Zavedení inkvizice s naprostou podporou všech 

jejích činů. Konfiskace majetku, který byl opětovně použit 

jako kapitál pro vedení války. Neustálé cesty po království, 

které měly jediný účel – stabilizaci a zajištění podpory pro 

její cíle a politiku a konečně objevení Nového světa, jako 

třešnička na dortu či dílek, skvěle dokreslující obraz 

                                                           
107  ŠOLC, Vladimír. Ve jménu Boha: fanatismus v pojetí hlubinné 

psychologie. Praha: Triton, 2013. s. 49. 

Autor vychází z K. G. Junga a zlo pojímá jako nedostatek vědomí slovy: 

„Stav nevědomosti nevyhnutelně vede ke zlu ve světě. Vědomí u člověka se 

tedy rovná vědomí u Boha. Jakkoli zjednodušeně a troufale toto tvrzení zní, 

obsahuje dalekosáhlý duchovní poznatek. Zbavení světa zla je nejvyšším 

úkolem, jaký může člověk podstoupit, ale má šanci v tomto úkolu uspět 

jedině tehdy, jestliže jej naplňuje v mezích vlastní duše, protože zlo 

neprodlévá nikde mimo člověka. Tím je realita přisouvána člověku blíže na 

dosah. A proto na určité úrovni Bůh a realita jedno jsou.“ Jung (1952) tuto 

skutečnost vystihl takto: „Teprve pozdě jsme si uvědomili (nebo spíše si 

teprve začínáme uvědomovat), že Bůh a Realita sama, a tudíž je – 

v neposlední ředě – i člověkem. Toto uvědomění je výsledkem tisíciletého 

procesu.“. 
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neporazitelné královny. To vše může být vnímáno jako doklad 

jasných záměrů, které neznaly kompromis. 

 

 Tak či tak, v obou podáních Isabelina života můžeme vidět 

jasné jednotící prvky, které se slučují s již naznačenou 

typologií člověka, který je jasně fundamentálního založení, 

které přechází až do fanatického chování. Jak bychom tedy 

Isabelu definovali? 

 

 Isabela rozhodně patřila k esenciálním fanatikům. Na 

rozdíl od svého zpovědníka Thomase de Torqueamady byla 

příkladem tzv. měkkého
108

fanatismu. Ten se vyznačuje možností 

určitého kompromisu a schopností prostoupit „černobílé“ 

vidění. Jasný příklad jsme měli při Isabelině rozhodnutí 

nepopravit kardinála Carrilu za jeho vlastizradu. Její 

fundamenty vycházely z hluboké zbožnosti a z vědomí 

příslušnosti ke královskému vládnoucímu rodu. Díky silnému 

národnímu cítění a znalostem historie, kterou psali její 

předci, byly silným katalyzátorem i události spojené s 

opětovným pohybem muslimských vojsk osmanské říše. Právě 

muslimská otázka byla již po staletí zdrojem vnitřního strachu 

obyvatel iberského poloostrova. Tyto okolnosti nasvědčují 

tomu, že Isabela se mohla cítit dokonce povolanou k tomu, aby 

svých cílů dosáhla. Bylo její povinností vyvést svůj národ ze 

strachu, nejistoty a dezorientace. Aby se ubránila vlastním 

pochybnostem, obklopovala se silnými osobnostmi, které samy 

měly jasné záměry, které se slučovaly s těmi Isabelinými. Díky 

její schopnosti vyslechnout i opozici byli mezi jejími rádci i 

lidé s mírnějšími projevy svých fundamentů. Avšak v případě 

nejvyšších duchovních vůdců, kteří byli zároveň jejími 

zpovědníky, byl její výběr motivován především potřebou 

                                                           
108  HOLE, Günter. Fanatismus. Praha: Portál, 1998, s. 25. 

U měkkého fundamentalismu platí, že rozhodující roli hraje typická 

psychická potřeba bezpečí, zakotvení a autority, tedy i strach ze ztráty 

fundamentu. Měkký fundamentalismus se taktéž mnohdy snaží prosadit s 

tvrzením, že žádným fundamentalismem není. 
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ubránit se vlastním nejistotám. Thomas de Torquemada i Jimenez 

de Cisneros byli tak dokladem těch nejhlubších, nejoddanějších 

a zároveň i nejodhodlanějších náboženských fanatiků své doby.  

 Isabela svým vystupováním taktéž patřila k průbojným, 

expanzivním a ideovým fanatikům. Dokázala svým příkladem 

strhnout davy. Vytvářela záměrně činnost k tomu, aby našla 

následovníky a podporovatele své myšlenky. Neváhala pro svou 

ideu obětovat život. Nacházíme u ní již zmíněnou „fanatickou 

energii“. V jejím případě se jednalo až o neuvěřitelnou 

životní sílu, kterou si dokázala udržet takřka po třicet let. 

Ústup této energie je jasně znatelný po smrti jejího syna 

Jana. Od té chvíle se začíná stahovat do pozadí a hlavní roli 

postupně přebírá manžel Ferdinand a její potomci. Její cíle 

byly zcela zvnitřnělé a ona k nim zaujala tvůrčí všemu 

podřizující postoj. Hodnoty, které vyznávala, pro ni byly vším 

a vyžadovala je i od svého okolí. Z této pozice se musíme 

dívat i na její svědomí, které je přímo propojeno s jejím 

hodnotovým světem. Svědomí totiž mnohé činy přímo předchází, 

ne naopak. 

 

 Otázkou je, nakolik se takovýto život dal pokládat za 

šťastný. V případě úspěchu o ní nikdo nemůže pochybovat.  
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7. ZÁVĚR 
 

 Isabela Kastilská byla právem nazývána imperátorkou, 

železnou královnou, matkou národa či duchem očisty. Ale slovo, 

které jí právem vystihovalo, bylo VÍRA. Isabela tak silně 

věřila ve své sny, že se její třicetiletá vláda stala 

synonymem dosažení všech možných lidských úspěchu. Její 

šlépěje se nesly po cestě za cíly strmě vzhůru a ona za celý 

život neudělala jediný krok zpět.  

 To, co Isabelu připravilo o konečnou víru a umožnilo tak 

ztrátu radosti ze života, bylo vědomí nemohoucnosti, které se 

poprvé dostavilo po smrti Jana. Poprvé byla Isabela tváří v 

tvář své lidskosti. Neexistovalo nic, co mohla pro svého 

milovaného syna udělat a nezáleželo na ničem z toho, co do té 

doby dokázala. Byla jen matkou truchlící pro své dítě. Další 

připomínkou nemohoucnosti byla smrt Isabely a malého Miguela. 

Znovu byla Isabela v situaci, kterou předtím nikdy nepoznala. 

Nemohla nic udělat proti tomu, aby na trůn usedla její nemocná 

dcera s mužem, který se více profiloval jako nepřítel země než 

budoucí panovník. Samotná Janina nemoc Isabelu nejen uvrhla do 

bezmoci jejího dětství, ale začala jí silně připomínat, že 

jediný, kdo může činit zázraky, je Bůh. Isabela si uvědomila, 

že nemůže vše na tomto svět ovlivnit prostřednictvím své vůle, 

intelektu, ba dokonce ani prostřednictvím nejhlubší lásky. 

Uvědomila si, že i když sebevíce chce, existují věci, které 

prostě nelze změnit. A z tohoto vědomí vyrostl strach z 

vlastní konečnosti a nedokonalosti. Konec jejího života začal 

připomínat hroutící se domeček z karet, který ještě několik 

let dozadu byl nedobytným hradem z tvrdých kamenů. Jakoby 

Isabelu dohonila její vlastní minulost. 

 Její život nám tedy může navždy připomínat, že víra je to 

nejcennější, co člověk má, protože díky ní je ve spojení se 

Stvořitelem. Díky víře je člověk také schopen tvořit, a to ve 
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jménu lásky. Víra je zdrojem mocné síly, vnitřní energie, 

která život dělá krásným a smysluplným. Pokud člověk přijde o 

svou víru, nemá pro něho jeho život již smysl. 
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SUMMARY 

 

Isabela I. Kastilská 

Isabel I. of Castile 

Lenka Konečná 

 

 The main objective of this work, was to elaborate on the 

topic of Isabella I. of Castile. The main focus was an 

emphasis on historical facts, of which I derived from Czech 

and foreign literatures and historical compendiums. The first 

part describes the political and economic situation in the 

Iberian peninsula from the late 14   century until Isabela´s 

coronation. 

 Further, I look at her biography with a focus on details 

that could testify about her character and personality. This 

section provides the basis and support for the second part of 

this thesis. Besides the historical books, I explore also 

studies in the field of psychology. 

 In the second part I deal with the motives which led 

Isabel to the religious reorganization and I´m interested in 

her tendency to her fanatical behavior. The theme of the 

Spanish inquisition in this work occupies a marginal position. 

The whole work is written with the need to view Isabel from 

the most different ways. This is supported by typologies of 

her personality and her tendency to achieve her goals from her 

position. 

 In conclusion, I summarize the thesis defense, which I had 

already set out in the introduction of this thesis. 
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Příloha č. 1 

Země Koruny 

kastilské 

  430000 

obyvatel 

Země Koruny 

aragonské 

   

 Aragonsko 260 000 

obyvatel 

 

 Katalánsko 300 000 

obyvatel 

 

 Valencie 320 000 

obyvatel 

 

 Baleáry   80 000 

obyvatel 

 

 Celkem  960 000 

obyvatel 

Navarra   100 000 

obyvatel 

Portugalsko   1000 000 

obyvatel 

Celkem   9 060 000 

obyvatel 

ARTETA, Ubieto Antonio et al. Dějiny Španělska. Praha: Nakladatelství 

Lidové noviny, 2007, s. 201. 

Příloha č. 2  

Území  Počet 

obyvatel 

Územní rozloha 

Země Koruny 

kastilské 

 4 300 000 

obyvatel 

385 000 Km/2 

(64,3%) 

Země Koruny 

aragonské 

 895 000 

obyvatel 

110 000 Km/2 

(18,4%) 

Aragonsko 257 000 

obyvatel 

  

Katalánsko 303 000 

obyvatel 

  

Valencie 250 000 

obyvatel 

  

Baleáry   55 000 

obyvatel 

  

Navarra  120 000 

obyvatel 

11 700 Km/2 (2%) 

Portugalsko  1 000 000 

obyvatel 

89 000 Km/2 

(15,2%) 

Celkem  6 285 000 

obyvatel 

595 700 Km/2 

 QUESADA, Ladero, Miguel, Ángel. Španělsko Katolických králů. Brno, 

2003, s. 2. 
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Příloha č. 3  

 
QUESADA, Ladero, Miguel, Ángel. Španělsko Katolických králů. Brno, 

2003, s. 257. 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 


