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Anotace
Tato práce se věnuje zejména otázkám příčiny smrti posledního českého krále z
dynastie Přemyslovců, Václava III. Zabývá se nejvýznamnějšími a nejstěžejnějšími
milníky, vlády tohoto panovníka, které vražedný čin předcházely, a mohly být tak,
možnými důvody olomouckého zavraždění, a ukončení čtyřsetleté vládnoucí
přemyslovské tradice. Pozornost je též upřena na osobnost mladého krále, na jeho vztah
s českou, polskou a také uherskou šlechtou a elitou, s jeho přívrženci a odpůrci. Dále
poukazuje na postavy možných viníků, zapojených do údajného spiknutí proti
poslednímu přemyslovskému králi. Následně se práce ubírá směrem k důsledkům
olomoucké vraždy. Sporům o český trůn, které se rozpoutaly po králově smrti a
následného nástupu rodu Lucemburků. Práce se opírá zejména o vztah mezi písemnými
prameny a myšlenkami autorů, současné odborné literatury, vytváří si tak prostor pro
svou vlastní interpretaci a sebereflexi jednoho z nejdůležitějších a nejvíce přelomových
mezníků dějin českého království, který naprosto změnil podobu českého státu.
Připravil tak cestu pro příchod, velkého panovníka a císaře Svaté říše římské, kterému
kolovala v krvi přemyslovská krev, Karla IV.
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Abstract
This work deals especially with a question of causes of death of the last king of the
dynasty of Czech Přemyslids, Wenceslas III. It deals with the most important

milestones of rule of this sovereign, that preceded this act, and could be the reasons for
the murder in Olomouc, in this way, ending four centuries of ruling Přemyslite tradition.
Attention is also drawn to the character of the young king, to his relationship with
Czech, Polish and Hungarian nobility and elite, with his sympathizers and opponents.
Next the work points to characters of possible culprits involved in the alleged plot
against the king. Subsequently, the work proceeds to the consequences of Olomouc
murder. Disputes over the Czech throne, and the subsequent onset of the Luxembourg
dynasty. The work is based on the relationship between written sources and the author's
thoughts of the current literature. This work creates a space for own interpretation and
self-reflection of one of the most important and breakthrough milestone of a history of
Czech kingdom, which changed the form of Czech state. That prepared the way for
coming of the great sovereign and Emperor of the Holy Roman Empire from Přemyslite
bloodline, Charles IV.
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Úvod
Letos tomu bude již 708 let, kdy jeden neobyčejný zločin změnil výraz ve
tvářích zámožných, ale i chudých lidí a pohled na dějiny zemí koruny české a zemí
okolních. Tím zbabělým zločinem bylo zavraždění, posledního přemyslovského krále
Václava, toho jména Třetího. Náhle byla přetržena nit královské přemyslovské tradice
čítající, již více než čtyři staletí. Jaké byly jejich pocity, jejich dojmy, když je tato
zpráva zastihla? Cítili poddaní zármutek či radost? Nejčastěji zřejmě onen zármutek.
Otázka: „Jaký je čeká osud, nyní když přišli o svého krále?“ Napadla určitě na mysl
každého, komu nebyl lhostejný osud jeho milované vlasti. Cítili beznaděj? Blížící se
zkázu kdysi slibně rozkvétající se země, která jen o rok zpátky vyronila slzu za
zemřelého velkého vladaře, Václava II.? Či naopak věřili v dobrý konec této krize a
příchod někoho silného, který se nebude bát o zemi a jeho lid postarat. První léta po této
nešťastné události, to však na šťastný konec krize příliš nevypadalo.
Pocit radosti se zejména týkal králových odpůrců a politických soků. A to nejen
těch, kteří se proti němu spikli. Ať se to týkalo „vlků“ domácích či zahraničních. Oni
spiklenci, ale i odpůrci, kteří nesouhlasili s jeho stylem vládnutí a chtěli se vymanit
z jeho vlivu, či něčeho dosáhnout, nyní pociťovali svou sílu a šanci, když královský trůn
osiřel, k získání a nastolení, co největšího vlivu a moci, prostřednictvím svých
nárokovaných a panských práv, a to vše, v ničí jiný, než svůj vlastní prospěch.
Tato krize, která uvrhla, na několik let, naši zemi do ne příliš šťastné doby,
vyplněné akorát rozmíškami a bojem o vliv mezi pány, kteří se klonili na tu či onu
stranu, která si nárokovala trůn zemí českých, a která více zaplatila. Nikdo však
neočekával, co budou předznamenávat tyto události. Příchod silného rodu ze západních
krajů, který změnil tvář a vyvýšil věhlas našeho státu a národa navždy. Tím rodem byli
Lucemburkové.
Avšak otázkou je příčina smrti mladého krále, respektive její důvod. Důsledek
nevzniká bez příčiny. V této práci se proto budu věnovat těmto příčinám a následným
důsledkům jako reakce na tuto událost, která se stala velkým a otazníkem, proč tomu
tak bylo. Záhada, která trvá a je nevysvětlena do dnešních dob a stále zahalena jistou
rouškou tajemství, jako kdysi.
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1. Olomoucká vražda – důvody výjezdu k boji
1.1. Vyhlášení výpravy
Situace se v polském království, po nástupu nového krále v r. 1305, fakticky
změnila. Už zde nebyl český král Václav II., který velice dbal na pevně držící moc
necelých pět let. Polští odbojní velmoži, ucítili jasné povolení „otěží.“ Chtěli proto
využít dané situace „prvotního zmatku,“ jako tomu bylo při každé výměně panovníků,
v jakékoli zemi, a strhnout vliv a buďto získat, co nejvíce anebo ztratit vše, a to i včetně
vlastní hlavy.
Vzplanuly nové tendence k polské emancipaci od českého vlivu, a proto tedy
vypuklo nové povstání, vůči novému českému králi a jeho vládě. Vůdcem polských
velmožů se stal Vladislav Lokietek (Lokýtek), vévoda kujavský, který ovládl
Malopolsko s podporou uherského krále Karla Roberta z rodu Anjou. Boje zasáhly i
Kujavsko.1 Ti, kdo zůstali, českému králi věrni, byli velmožové z Velkopolska a části i
Malopolska. Silnou podporu měl Václav III. v podobě osoby tamního biskupa, a
věrného přívržence české strany, Jana Muskaty a jeho patriciátu v Krakově. Výjezd
proti nepříteli ohrožující Václavův královský majestát, však nepřišel okamžitě. Muselo
být zajištěno vnitřní státní bezpečí vůči vzpourám. A jako každá výprava, přeci musela
něco stát, být finančně a hmotně zajištěna. Ale bohužel královská pokladnice nebyla
v takovém stavu, kdy by chtěla vyslyšet volání po výpravě. Přispět musel tedy každý,
kdo mohl, i zbraslavský klášter.2
Výprava byla započata poté, co je Vladislavem Lokietkem, počátkem r. 1306,
obsazen Wawel, polský královský hrad. Václav III., neváhá, předává zastupitelskou
vládu manželovi své sestry Anny, Jindřichovi Korutanskému, a svolává vojsko.
Na konci července r. 1306 je armáda shromážděna u Olomouce, kde čeká na
posily z Moravy. Poté mělo válečné tažení odtud dále táhnout do Polska, směrem ke
Krakovu, aby potlačilo Lokietkovo povstání a velkopolský odboj Jindřicha III.
Hlohovského. Následně si vojsko užívá odpočinku a teplých letních dnů. Ale přichází
čtvrtek, 4. srpna 1306. Den, který očekával jen málokdo. Mladý král Václav III., sedmý
král český je úkladně zavražděn [1], neznámým vrahem, v domě kapituly [2],
1

VANÍČEK 2002, 475.
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olomouckého děkana Budislava, na starém hradě. Ve chvílích jeho odpoledního
odpočinku, prý k němu přistoupil muž, který do něj zákeřně vrazil dýku.
Nastává okamžité hledání vraha. Podle dobových pramenů a interpretací popisu
zákeřného vraha, je dopaden jistý muž s dýkou či nožem od krve, který než stačil vydat
jediného slova či svědectví, byl ubit k smrti. Zde se nám naskýtá mnoho otázek. Proč
vrah vycházel ven se zkrvavenou dýkou? Proč by to dělal, proč by ji neskryl? Proč
nebyl pouze zajat? Proč byl okamžitě zabit? Je podivuhodné, že krále nikdo nehlídal,
žádná osobní stráž před komnatami krále, žádní jeho služebníci? Proč střežili pouze
venku? Že by jim král rozkázal, odejít ven, aby měl klid? Dost zvláštní, ale to je tedy
pouze má domněnka. Toto by bylo dost trestuhodné, že uvnitř kapitulního domu nikdo
nedohlížel na pořádek a nedbal ochrany krále, když byli zcela určitě obeznámeni
s počtem urozených a neurozených, kteří se v tu dobu v Olomouci nacházeli, tedy
jednalo se o potenciální ohrožení krále. Že by byli stráže, též zapojeni do spiknutí?3
Byli již na obětního beránka připraveni, pokud věděli dopředu, že král zemře, aby se
zbavili svědka, který byl spiklenci najat na vraždu? Či naopak; stráž přeci nemohla hned
vědět, co se stalo, pokud by tedy nikdo nezakřičel; v záchvatu hněvu ubili podezřelého,
když mohli slyšet krále vykřiknout, tedy pokud by při bodnutí do zad, či proříznutí
hrdla,4 neměl vrah položenou ruku na jeho ústech. Eventuelně mohl zalarmovat stráže
někdo jiný, kdo zde hrál významnou roli, právě onoho spiknutí. Ale to už se asi
nedozvíme, v jaké časové posloupnosti na sebe události navazovaly. Jak je vidno, stále
tuto neslavnou událost obestírá mnoho záhadných otázek do dnešních dob.
Každopádně, královou smrtí padají veškeré důvody v připravovaném tažení
pokračovat dál. A následně i snaha udržet polské království pod českým vlivem, jako
svůj vnější zájem. Všichni totiž vědí, že nyní nastávají krušné chvíle právě pro
království české, a to zevnitř.
Zde nám právě na mysl vyvstane, jedna z nejtajuplnějších otázek české historie:
Kdo vražil? A na čí popud? Byl skutečně ubit vrah či jen náhodný svědek, který se stal
obětí nešťastného nedorozumění? Největší pozornost by měla být věnována spisům
tehdejších kronikářů, kteří psali v oněch dobách, a jsou tak nejhodnověrnější. I tak je
dobré brát jejich výpovědi s určitou rezervou. Je však skutečně, svým způsobem,
2
3

VANÍČEK 2002, 478, 479.
VANÍČEK 2002, 480.
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zvláštní, že nám nezůstal žádný přímý zápis či jakýkoli letopisecký záznam o králově
skonu, z onoho data či alespoň měsíce. Nejpřímějším svědkem je tzv. nekrologium
olomoucké kapituly, kde je zapsáno, že dne 4. srpna byl král zabit, co je však důležité,
je zde uvedeno i jméno údajného vraha [3]. Měl jím být Konrád Durynský z Mulhowu.
Totéž uvádí i Zbraslavská kronika, Petra Žitavského, který žil ve stejné době a
olomouckou událost si tedy musel dobře pamatovat. Avšak se psaním své části kroniky
započal až v r. 1314. I Petr Žitavský uvádí onoho Konráda z Botenštejna, rodem
Durynka, avšak správně uvádí i určitou nejistotu, zda byl právě on vrahem, či obětním
beránkem.5 Nepřímo a s velkou obezřetností a opatrností, obviňuje českou šlechtu, že i
ona má na svých rukách modrou krev královu. Kronikář, takřečený Dalimil, též uvádí
vraha. Je jím Durynk. Přímé jméno Konrád, ovšem neuvádí. Přiklonil se i k myšlence,
že na králově smrti, měl určitý díl viny i říšský král Albrecht I. Habsburský, když mu
poslal Durynka do jeho služeb. Respektive tři Durynky.6 Zmiňuje se nepřímo i o
spiknutí. Není si zcela jist, že byl Durynk vrahem, který jednal na něčí rozkaz, či jestli
byl vrahem vůbec. Tím je tak v souladu s myšlenkou Žitavského. Lze však vycítit, že se
oba dva obávají někoho přímo označit za iniciátora spiknutí, aby nedošlo, ze strany
onoho jedince či dokonce skupiny velice mocných a dosud žijících lidí, k naplnění
pomsty na jejich životech. Poukazují i na to, že možnými spiklenci by mohli být i
členové z řad přední české šlechty, která nesouhlasila s královou vládou. Je to
pravděpodobnější, proč by jinak měli strach, z někoho kdo je za hranicemi. Svými
obavami dokazují, že se bojí spíše domácího nebezpečí.

4

Kronika tak řečeného Dalimila 1977, 167.
Zbraslavská kronika 1976, 150.
6
Kronika tak řečeného Dalimila 1977, 167.
5
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1.2. Konrád z Botenštejna z rodu Durynků
V této chvíli bychom se měli věnovat přímo ruce vrahově. Tedy možnému
vrahovi – Konrádovi. Phdr. Karel Maráz ve své knize uvádí, že ač nezávislí na sobě,
všechny tři zdroje, jak nekrologium, tak Žitavský, tak Dalimil, uvádí jméno Durynk či
Durynský. Dva ze zdrojů se shodnou dokonce na jménu – Konrád. Což poukazuje na to,
že byl evidentně skutečným vrahem, či na něj byla svalena vina. Miroslav Ivanov, po
diskuzi s německými historiky, zejména s dr. Roobem, nalezl onoho Konráda
z Botenštejna či z Mulhowu. Hrad Botenštejn skutečně existoval a navíc poblíž města
Mulhowu (dnes Mühlhausen v Durynsku). Zarážející na této informaci, ale bylo, že
onen Konrád žil mezi lety 1240 – 1320. Že by to ubití přežil? Ve svých šedesáti letech?
Phdr. Maráz o tom pochybuje a vyvrací Roobova nesprávná tvrzení. Uvádí, že německý
historik čerpal z pramenů mladších, z 15. století, které Konrády zaměňují. Tvrdí,
s doložením důvěryhodných německých pramenů, že se jednalo o dva durynské
Konrády. Otce a syna, jenž nezdědil velkého majetku, a proto se nechal najmout jako
žoldnéř. Od toho už není daleko přemýšlet nad tím, že se mohl nechat najmout českými
velmoži, aby krále odstranil, poněvadž si nechtěli sami špinit ruce. A za touto
myšlenkou si Phdr. Maráz stojí, že Konrád z Botenštejna, rodem Durynk, byl vrah; či
tím, kdo byl na vraždu krále najat. Ale na čí rozkaz?

11

1.3. Spiknutí proti králi a nájemná vražda?
Už jsme uvedli, že za spiknutím, mohla být s největší pravděpodobností česká
šlechta. Ovšem proti tomu svědčí, že by se stěží, tak na české šlechtické iniciátory
rozvětvené spiknutí, utajilo. Ale s určitostí to vyloučit rozhodně nemůžeme. Muselo by
se jednat o uzavřené uskupení šlechticů, kteří nic nepropustí mimo svůj kruh utajení.
Vezmeme si například takové mocné Šternberky. Rod by takovýto okruh mohl
představovat. Máme zde ale i jiná jména, ta se týkají zahraničí. Nikdo jiný, než Albrecht
Habsburský, aby zajistil český trůn svému synovi Rudolfovi, jak uvádí Přibík Pulkava
z Radenína; a dále Vladislav Lokietek, kterému by přišla smrt krále velice vhod, pro
nastolení jeho moci v Polsku. Možná mohla i česká šlechta částečně spolupracovat i
s odpůrci ze zahraničí, ale to je velice nepravděpodobné, a hlavně nedoložitelné.
Co se týče římského krále Albrechta Habsburského, který byl v té chvíli
zaneprázdněn starostmi v Říši, byla zpráva o smrti českého synovce velmi překvapivá a
nečekaná. Albrechtovi trvalo okolo jednoho měsíce, než se synem Rudolfem přitáhl s
vojskem do Čech, aby uplatnil jeho nárokovaná práva. Toto by bylo velmi zvláštní na
člověka, který by si objednal vraždu. Jestliže by očekával odvedenou „špinavou“ práci,
kterou si najal, rozhodně by svá vojska, již rozmístil u hranic těsně před královým
zavražděním, aby co nejdříve využil nastalého zmatku, co nejvíce ve svůj a synův
prospěch.7 Opakem je fakt, že habsburské vojsko u hranic by vzbudilo určitou
pozornost, že se něco chystá. Co se týče strachu kronikářů, Albrecht byl, již v této době
po smrti, takže by jim o život usilovat nemohl. Jedině, že by se strachovali z pomsty
jeho příbuzných, kdyby očernili jeho jméno.
Vladislav Lokietek, ač by se jevilo pochopitelné, že by svému velkému nepříteli
o život rozhodně usiloval, aby jej smetl z cesty k polskému trůnu, o jehož získání již
dlouhá léta jevil nehynoucí zájem, je důležité poznamenat, že bychom opět museli
zdůraznit myšlenku spojenectví mezi českými a zahraničními spiklenci. Totiž pro
Lokieteka by bylo snadnější, kdyby krále Václava odstranil, až na území Polska, než
aby hledal nájemného vraha mezi českými služebníky krále. Ale taktéž to vyloučit
nemůžeme. Přeci stále zde existovala možnost, že by někoho mohl na dálku uplatit.

7
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S největší pravděpodobností skutečnou hlavou celé operace onoho spiknutí vůči
králi, jestliže bylo opravdu uskutečněno, byl někdo jako jedinec ze zástupců, který
vraždu bral jako svou osobní mstu,8 jako například Hynek Krušina z Lichtenburka, když
od krále nevymohl statky okolo Skalice a Sepekova, či určitá skupina české šlechty,
která nesnesla královo panovačné, prudké, a nevybíravé zacházení s nimi. Ovšem, tak
výjimečného a kontroverzního, jako bylo spiknutí proti králi, muselo být tak maximálně
utajeno, aby se to nedostalo na povrch. Už jsme zmínili, že čeští kronikáři měli strach
z domácího nebezpečí, že by někdo jim někdo mohl usilovat o život. Proč by tomu tak
bylo, kdyby na tom nebyla špetka pravdy. Pokud by takovou mocnou šlechtickou
skupinou, byli například páni ze Šternberka, kteří by se v tichosti postarali o jejich
odstranění v případě jejich nařčení, které by nejdříve s určitostí popřeli a pak by jednali,
nebylo by se čemu divit.
Máme zde však další jména, která Phdr. Maráz uvádí jako na „kandidátních
listinách,“ které sestavili čeští historikové, a které jsou stále doplňovány: „První přinesl
M. Ivanov, přičemž v ní uvedl Václavovu někdejší snoubenku Alžbětu, Václavovu
manželku Violu Těšínskou, Karla Roberta z Anjou, Albrechta I. Habsburského,
Jindřicha Korutanského, vysokou českou šlechtu a Vladislava Lokýtka.“9 Pokud se
zaměříme nejdříve na tento seznam jmen, berme postupně některá jména. Alžběta
Arpádovna mohla mít určitý motiv, když byla zavržena jako uherská snoubenka.
Otázkou je, zda by skutečně mohla vyvolat spiknutí, na jehož konci by se nacházel
mrtvý český král. Taktéž je tomu i u jeho manželky Violy. Že by zapracovala žárlivost,
když nemohla dál snést jeho lásku k ženám a avantýrám. Jak se ale v této práci dozvíte,
byl poučen od moudrého muže, aby od tohoto ustoupil, a tak se také stalo. Ale je trochu
k zamyšlení zda by tolik riskovala, aby nechala odstranit samotného krále, zvláště
pokud byla jeho manželkou; krále, který zrovna odjížděl chránit korunní zájmy. Jdeme
dále. Vystupuje nám zde jméno Karla Roberta z rodu Anjou, který mohl zavraždění
krále brát jako pojistku, aby zabránil případnému znovu-nárokování uherského trůnu,
aby se tak zbavil jednoho ze svých soků. A to vše rovněž ve spojenectví s Vladislavem
Lokietkem. Poslední jméno, které zde máme, patří Jindřichovi Korutanskému. I on se
zde objevil, zřejmě z důvodu, že mohl, v případě smrti bezdětného krále, nárokovat
8
9
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český trůn, přes svou manželku a Václavovu sestru Annu. Tato tvrzení se nedají doložit,
ani vyloučit. Stojí tedy prozatím za úvahu.
Phdr. Maráz zmiňuje rovněž druhou „kandidátku,“ V. Štěpána, ve které se
zmiňují jména jedinců a rodů, jakými jsou například:
„Vítkovci, Bavor ze Strakonic, Vilém Zajíc z Valdeka, Hynek z Dubé,
Markvartici, Drslavici, páni z Boskovic, Raimund z Lichtenburka, Holen z Vildštejna,
olomoucká kapitula, samotný olomoucký děkan Budislav, nejvyšší kancléř Petr Angeli,
olomoucký biskup Jan z Valdštejna, Mikuláš I. Opavský, páni ze Šternberka, Matouš
Čák Trenčanský; naopak vyjmut je Konrád z Botenštejna alias z Mulhowu a pro nízký
věk Jindřich z Lipé.“10
Objevuje se nám zde jméno Holena z Vildštejna, jehož jméno je v tomto případu
hned za Durynkem. Kronikář Ottokar Štýrský popisuje, že osud určil, že vraždu měli
spáchat dva mladí šlechtici, jež jménem známe jen jednoho, Holena z Vildštejna, avšak
dobové prameny píší, že již nebyl nejmladší. Jednalo se tedy o syna? Prokazatelné
důkazy ovšem chybí. Holen, který byl ve službách Šternberků, vstoupil do králových
komnat, když byl u něj jeho služebník Durynk, a z nenadání vrazil do krále dýku. Když
to Durynk uviděl, zmocnil se vražedné zbraně a chtěl zburcovat šternberské (!) stráže,
které jako jejich velitel Holen poslal ven. Po vražedném aktu využil přítomnosti
Durynka, a přiřkl mu pověst vraha, když jej společně se svými strážemi pronásledoval,
dopadl a nakonec zabil. Jiná pověst praví, že oním údajným vrahem byl jeden
z králových sloužících a svědků činu, kterého Holen nechal doslova rozsekat na kusy, a
prohlásit za dopadeného vraha.
Kronikář doby Karlovy, Beneš Krabice z Weitmile, ve své kronice pražského
kostela uvádí, že vina ze smrti českého krále, padá na české pány, kteří ji buďto přímo
spáchali nebo ji nezabránili, respektive se o to ani nesnažili.
Každopádně šlo o čin, který byl dobře zamaskován, vrah zabit a svědkové buďto
zřejmě umlčeni či zastrašeni. Otázka zda vražda byla činem jedince či skupiny, zda šlo
o vraždu připravovanou, spiknutí či nešťastnou náhlou pomatenost, se dodnes přesně
neví. Většina historiků se pouze přiklání k té či oné myšlence. Ale odhalit skutečný
mozek celé akce se dnes už asi nepodaří. Ale nikdy neříkejme nikdy.
10
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2. Život mladého krále, jeho osobnost a charakter
2.1. Život Václava III.
Očekávaný dědic trůnu království českého se králi Václavovi II. (1271 – 1305)
a jeho milované choti Gutě Habsburské (1271 – 1297) narodil 6. října 1289, společně
se svým dvojčetem, princeznou Anežkou. „… narození dvojčat mohlo být chápáno jako
souhlas nebes…“11 Narodil se jako druhý syn v tomto přemyslovsko-habsburském
svazku. Jejich starší bratr Přemysl Otakar zemřel v kojeneckém věku r. 1288.
Václavova sestra Anežka, která byla zasnoubena s Ruprechtem Nassavským,
však zemřela v roce 1292 či 1296. Pro následníka trůnu muselo být dost tristní, když mu
zemřela jeho sestra dvojče. Díky dnešní moderní vědě a psychologii, již víme, že
v případě smrti dvojčete, nese pozůstalý sourozenec jeho smrt velmi těžce. Cítí totiž,
jako kdyby v něm samotném zemřela půlka vlastního nitra. Důvodem takovéhoto pocitu
je jejich propojení před příchodem na svět. Mohla tato tragédie ovlivnit Václavovo
dětství, a možná i následný mladistvý život?
Byl od r. 1298 zasnouben s Alžbětou Arpádovnou, dcerou uherského krále
Ondřeje III., což mělo být chápáno jako cesta k uherskému trůnu. Z tohoto sňatku však
později sešlo, když se Václav vzdal uherské koruny.
V době svého panování, po smrti otcově, provdal svou mladší sestru Annu (1290
– 1313) za Jindřicha Korutanského (1265/70 – 1335). Bylo to splnění přání Václavova
otce na smrtelném loži. Toto splněné přání se později ukázalo jako osudné pro českou
zemi.
Osobnost Václava III. je určitým přemyslovsky oslavným stylem popisována
Petrem Žitavským v jeho kronice, tedy méně než otcova. Václav je podle něj „mladík
ušlechtilý, na pohled spanilý, zjevem sličný, zmužilý, nadaný, dokonale obdařený dary
přírody, výmluvný, výřečný, uhlazeně mluvící čtyřmi jazyky…“12 Jde o určitý, trochu
nadneseně vymodelovaný profil panovníka, aby se nejvíce přiblížil vlastnostem otce.
Ač mladý král měl nepochybně mnoho těchto naukou získaných a k vládnutí
potřebných vlastností a dovedností, měl bohužel i takové, které na jeho pověst vrhaly
11
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jistý stín. Jedná se možná i o tehdejší interpretaci, aby nejvíce vynikla persona jeho otce
jako nejvznešenějšího vládce, kterému nemělo být rovno. Svému otci se však snažil za
každou cenu vyrovnat, poněvadž věděl, jakou vážnost jeho jméno v celé Evropě mělo.
Dle jeho příkladu se snažil být spravedlivý, milosrdný, kajícný a trestat bezpráví.
Velmi rád rozdával statky a jiné majetky, zvláště když se jednalo o církev, tak až
s určitou zbrklostí, aby se vyrovnal otcovy kajícnosti. „Na jeho pak štědrost se někdo
zbytečně ptá, protože se u něho objevila tak veliká štědrost v rozdávání, že se zdálo,
jako by se jeho štědrost převelice chýlila ke krajní marnotratnosti.“13 Na jeho osobnosti
se rovněž odrazilo, že ač byl díky vlivu otce silně věřící a kajícný, neprošel onou
pověstnou cisterciáckou výchovou a vedením, které zažil jeho otec.14 Jak je zvykem u
jednorozených královských synů a jedináčků, jsou poněkud rozmazlováni a je do nich
vkládána určitá důležitost, čímž se jim poněkud zvedá sebevědomí. Podobné vlastnil i
mladý král, ale bylo takové, které se dalo nazývat pravým přemyslovským, patřící i jeho
slavným předkům, bez něhož, by na politickém domácím a zahraničním poli nemohli
uskutečnit patřičné a vhodné výpady. Jeho přílišné mládí jej rovněž vedlo k užívání si
radostí pozemských. Mladý Václav byl údajně mírně zhýralý, ač mu bylo jen nějakých
šestnáct let, rád holdoval vínu, ženám a nevážil si královských majetků. Prohrával je
v opilosti při hrách se svými milci, kteří se k němu přidružovali. Byl rovněž vznětlivý,
což byla typická vlastnost přemyslovského rodu. Zprávy o jeho chování se dostaly až
k uším zbraslavského opata Konráda,15 který neváhal, a poučil mladého krále při jeho
návštěvě otcova hrobu na Zbraslavi, v den výročí králova úmrtí [6]. „Hle, dnes začíná
druhý rok vaší vlády, a proto z věrnosti, kterou jsem vázán k vaší milosti, prosím z celé
duše otcovského styku, polepšete své mravy, vyhýbejte se špatným společnostem, mějte
před očima Boha! Tak se vám rozmnoží léta v bohatém stáří a radost z toho získají
všichni národové vám poddaní.“16 Král si tuto radu a napomenutí vzal k srdci. „A není
pochyby, že by všechny výstřednosti napravil, kdyby déle žil.“
Ač se co nejvíce snažil jít ve šlépějích nejslavnějších zástupců svého rodu,
chyběla mu zřejmě ona ctižádost, jeho slavného předka, který nešťastně zahynul na
Moravském poli (1278), děda Přemysla II. Otakara. Přemysla ovládala taková
nevýslovná touha k získání a upevnění své moci a vlivu na celou českou zemi i země,
13
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které ovládl, či chtěl ovládnout. Až je tomu téměř k neuvěření, že měl takové tužby, se
kterými se ani nijak netajil, ještě za života svého otce, krále Václava I. (1230 – 1253).
Proto i není divu, že se otec se synem Přemyslem, na konci 40. let 13. století, nepohodli.
Václav I. se nejspíše obával možného svržení. Tuto sebevědomou vlastnost, stále ještě
pociťoval ve své krvi sám Václav II., který se ještě snažil něco získat. Mladý král, však
již pod dojmem určité vlastní jistoty, pevnosti a neochvějnosti česko-polsko-uherského
soustátí, nevěnoval nijak velkou pozornost udržování přemyslovského domácího i
zahraničního vlivu, v na stálé udržitelné úrovni. Až s lehkovážností si zřejmě myslel, že
vše funguje, jak má. Ovšem do doby, kdy se objevily první těžkosti.
Stal se králem, až moc mladým, což je paradox, když se jeho otec stal de facto
králem ve svých dvanácti letech a navíc si prošel těžkým dětstvím. Prostě si však
přicházející potíže spojených se závazky krále neuvědomoval.
Jak již bylo řečeno, mladý král vstoupil do svazku manželského, ale zemřel
skutečně bez potomků? V posledních letech se objevily nové diskuze na téma: Alžběta
– pustiměřská abatyše a řeholnice od svatého Jiří. Tato mniška měla být po založení
kláštera benediktinek v Pustiměři, vybudovaného severozápadně od Brna, olomouckým
biskupem a rovněž nevlastním synem Václava II., Janem VII. Volkem, v r. 1340. Tuto
řeholnici sem nejspíše pozval z důvodu pokrevní příbuznosti, což bylo velmi důmyslné
a strategické mít v tomto klášteře jako abatyši vlastní příbuznou. Uvádí se, buďto byla
nemanželskou dcerou Václava III., z jeho „bujného“ období, či byla dcerou Václava II.,
který měl rovněž mnoho nemanželských potomků, jako příklad je zde výše zmíněná
osoba Jana Volka. V době svého povolání Volkem by jí muselo být mezi 35 – 40 lety.
Ve svém klášteře působila až do své smrti v roce 1347. Jan Volek, který skonal čtyři
roky po ní, byl pochován rovněž ve stejném kostele sv. Pantaleona v Pustiměři. Nabízí
se nám otázka. Jestliže měl Václava III. nemanželskou dceru, neexistovala by zde
možnost, že mohl mít další potomky? V pramenech se dočítáme, že v období, kdy
popíjel se svými mladými šlechtici do rána, rád holdoval vínu a pohledným ženám.
Navíc pokud by zdědil, otcovy přirozené vlastnosti rozhodně by k nim patřila i velká
touha po potomcích, a to nejen z hlediska, že byl králem, který musel mít zejména
mužské dědice. Pokud bychom mohli zmínit romantickou ukázku, jak mohla vypadat
jedna z variant, která nemusela nikdy spatřit světlo světa, vezme si jako příklad román
16
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Karla Hynka Máchy: „Křivoklád.“ V němž jedna z hlavních postav, kat krále Václava
IV., před sochou Václava III., odtajňuje svému bývalému učiteli, Mistru Janu Husovi,
svůj pravý původ, že je vnukem Václava III., jehož otce tento král zplodil. Ať už
skutečně měl Václav III., nemanželské potomky či ne, se už dnes asi nedozvíme, ale to
neznamená, že nyní říkám pravdu. „Silný královský rod, ó žel, je uštknutím smrti
přemožen; nezůstal živ, ach, žádný potomek mužský. Zůstaly toliko svazky, jež pohlaví
ženského byly.“17 Jedno tedy víme jistě, po králově nešťastném skonu v Olomouci,
nadcházela doba přemyslovských žen a jejich svazků, které, ač by se to zdálo zpočátku
jako volba smolná, připravily novou půdu pro příchod dědice, který přinesl kulturu
západní Evropy do Čech, a tím jí o mnohé obohatil a zvelebil, tím dědicem byl synovec
krále Václava III., Václav známý později jako Karel.
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2.2. Způsob výchovy, k čemu byl veden jako korunní princ a
dědic trůnu
Jako většina korunních princů, tak i mladý Václav musel být dobře obeznámen,
s tím co jej v jeho životě čeká. Vláda nad svou rodnou zemí a nad zeměmi, které drží a
možná v budoucnu získá. Starost a zájem o šlechtice, církev a poddané. Zakladatelská a
budovatelská činnost. Dalším hlavním bodem královské povinnosti bylo zcela určitě
zajištění potomstva.
Mladý následník byl, na příkladný popud otce, již od malička, vyučen
schopnostem, co se týče umění vlády, jako budoucího panovníka. Takovou schopností
bylo uměním diplomacie, ale také války a ovládnutí bojové strategie. Určitě musel být
zasvěcen do umění boje tělo na tělo, jestliže by se dostal do bitevní vřavy.
Ale také musel být vzděláván, a aby byl králem výmluvným, zejména vládou
jazyka a řeči.18 Mladý kralevic, tedy ovládl mluvu rodné češtiny, a pak postoupil k
nauce latiny, němčiny a uherštiny. Toto jazykové vzdělání bylo zřejmě reakcí na lásku
k Písmu, literatuře a poezii samotného Václava II., činného ve skládání básní. Dalšími
zájmy jeho otce byla filosofie, právo a teologie. Právě další povinnou vlastností krále
musela být nauka víry, a alespoň částečná znalost svobodných umění. Pokud se jednalo
o syna Václava II., tak rozhodně zde byl apel na možnost vzdělávání obyvatelstva. Ač
jeho otec, kvůli odporu české nobility, takový úspěch nezaznamenal. V této myšlence
vzdělávání národa, skrze založení vysokého učení,19 chtěl pokračovat určitě i jeho syn,
avšak čas hrál hlavní roli.
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2.3. Syn krále Václava II. a Guty Habsburské a rodinné vztahy
2.3.1. Vztah k otci
Václav II. byl synem Přemysla II. Otakara a jeho manželky Kunhuty Haličské,
princezny uherské. Nešťastná zpráva o skonu jeho otce jej zastihla jako sedmileté dítě;
země tím padla do krize, a byla rozdělena mezi cizí knížata.20 Nastala doba Braniborů
v Čechách, při níž si prošel domácím vězením na Bezdězu, kde jej opustila matka. A
později je sám držen v Žitavě, Berlíně a ve Špandavě.21 Zde máme jistou kontinuitu se
samotou Václava II. i III. V tomto případě byl na tom Václav II. ještě hůř. Po zasazení
se některých předáků o kralevicův návrat, se mladý Václav II. vrací do své rodné země
v r. 1283. Ve svých dvanácti letech se však vlády pochopitelně neujímá. Regentem je
v této době Záviš z Falkenštejna, milenec a později manžel jeho matky Kunhuty. Záviš
je za nějaký čas v důsledku sporů mezi králem a rodem Vítkovců, ze kterého Záviš
pocházel, před hradem Hluboká v jižních Čechách r. 1290 sťat. Údajně šlo o popravu
zorganizovanou Mikulášem Opavským, královým nevlastním bratrem a velitelem
vojska.22 Ale převážně se tak stalo i díky nátlaku jeho odpůrců a nabytí vlivu Václavovy
manželky Guty, který získala po smrti Kunhuty. Guta jej považovala za odpůrce jejího
rodu v Čechách, který zastupovala. Po jeho odstranění a překonání této krize,23 je
Václav II. plně a samostatně vládnoucím panovníkem.
Možná, že Václav II. nebyl statečný svým duchem bázně, což byla reakce na
část dětství stráveného, bez matky, v temných místnostech hradu Bezdězu, ale byl
rozhodně statečný svým srdcem a podnícením pro danou věc. A dále pak svým
odhodláním a ctižádostí. Zdědil tedy otcův zápal. Byl králem, „který byl životem
chudých, berlou utlačovaných, útěchou sirotků, pokojem vlasti, otcem všech.“24 Naopak
byl Dalimilem kárán za svůj vřelý vztah k Habsburkům.25 Musíme však dodat, že tuto
tezi musíme brát s nadhledem. Byl králem, který se snažil posunout formu českého
vzdělání kupředu a založit vysoké učení pražské. Za jeho vlády byl zaznamenán velký
narůst získaného území, českými expanzemi. Byl založen klášter na Zbraslavi, který se
20
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měl stát místem posledního odpočinku českých králů. Byla budována města a hrady. Po
objevení stříbrných dolů v Kutné Hoře byla započata ražba pražských grošů, čímž byla
měna stabilizována lepším oběživem.26
V r. 1300 byla českému králi Václavovi nabídnuta polskými velmoži koruna
polských králů, společně se zpečetěním tohoto závazku sňatkem s Alžbětou, dcerou
předešlého polského krále Přemysla II. Velkopolského a jeho manželky Richenzy. Král
Václav tuto výhodnou nabídku přijal. Téhož roku přijíždí Alžběta do Prahy. Avšak je
poslána na tříletou výchovu ke králově tetě a bývalé vévodkyni krakovské, Griffině,
která údajně žila v Čechách.
Pokud bychom měli vystihnout vztah otce a syna se stejným jménem Václav [4, 5];
syn k němu vzhlížel jako ke svému životnímu vzoru, v jehož šlépějích se chystá jít.
Důkazem jejich láskyplného vztahu je popisován i při jejich setkání v Uhrách, po
dlouhém odloučení, kdy si se slzami v očích padli do náruče, což bylo pro královskou
etiketu tehdejšího dvorského chování stěží pochopitelné.

2.3.2. Vztah k matce
Václavova matka Guta, známá též jako Jitka, byla dcerou římského krále
Rudolfa I. Habsburského a Gertrudy z Hohenbergu. Byla provdána za mladého krále
Václava v r. 1285. Měl to být určitý akt uzavření míru mezi Čechami zemřelého
Přemysla II. Otakara a Rudolfem I. Habsburským, jejichž spory skončily, jak víme, na
poli u Dürnkrut.27 Taktéž to mohla být zřejmě jedna z Rudolfových jistot, jak si udržet
Václava II. na své straně. Byl mistrem sňatkové politiky.28 Nezapomeňme, že Václav
mohl být klidně lačný po pomstě za otcovu smrt v r. 1278. Avšak nestalo se tak. Vztah
tchána a zetě byl velmi vřelý. Dalo by se říci i kvůli své manželce, kterou velmi
miloval. Manželství bylo šťastné a narodilo se z něho celkem deset potomků, jen
čtyřem, ale bylo dopřáno dožít se dospělého věku. Mladá královna zemřela 18. června
1297 při porodu svého posledního potomka, dcery Guty, která matku přežila jen o pár
26
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dní. To vše se událo po čtrnácti dnech od jejich slavné pražské korunovace dne 2.
června 1297.
Pokud se zaměříme na její vlastnosti, měla být dobrosrdečná, laskavá, hodná na
chudé a své poddané. Ale rozhodně byla cílevědomá a tvrdá vůči svým odpůrcům,
zmiňme Závišův příklad. Pokud tedy budeme brát Zbraslavskou kroniku doslova, byla
královna tedy pojmenována právem Gutou, v jejímž jméně je obsažen německý
ekvivalent slova „gut,“ tedy dobrá. Pokud byla skutečně, takovou láskyplnou a
mírumilovnou matkou musela být její smrt v r. 1297 tou citově nejbolestivější chvílí
v jeho životě. Toto se mohlo tedy svým způsobem odrazit na jeho mysli a stylu vlády.
Přeci jen si řekněme, jak nesmírně strašná může být ztráta matky malého dítěte, ač byl
zřejmě dán do opatrovnictví kojným a chůvám.29
Otázkou je, jak se mohl jedenáctiletý králův syn Václav po třech letech tvářit na
připravovaný sňatek s Eliškou Rejčkou, která se měla stát „náhradou“ jeho předčasně
skonalé matky Guty, na kterou byl určitě ve věku osmi let citově vázaný. Jako útěcha by
se dalo říci, že z toho ještě neměl rozum. A existuje zde teorie, že musel být poučen o
tom, že pokud jde o královské manželky, je jejich hlavním a životním úkolem dát
královskému manželovi potomka, zejména syna. Tímto úkolem manželek byl jistě
mladý kralevic obeznámen, ale i tak mu přeci žádná žena nemohla nahradit matku.
Zkuste toto říct jedenáctiletému dítěti. Jako příklad můžeme uvést postoj jeho mladší
sestry Elišky vůči Rejčce, se kterou nenašla nikdy moc společnou řeč.
Král nakonec přistoupil na sňatek s Eliškou Rejčkou, až po rozmluvě se
zbraslavským opatem Konrádem, ze které vyplynulo, že je krajně nemoudré, aby měl
jen jednoho syna, který bude vládnout třem královstvím. „Hle, urozená a vdavků
schopná ona dcera královská, s vámi zasnoubená, čeká na sňatek, ale vy ho odkládáte.
Protože však máte na dvě království, České a Polské, jediného syna, který je nyní
králem v Uhrách, musíte se s nejvyšším úsilím pro potěšení lidu a království přičiňovati,
aby se s pomocí požehnání Božího rozmnožil počet vašich synů.“30 Nedlouho po tomto
rozhovoru mezi králem a váženým opatem, byla vystrojena svatba, která se konala 26.
května 1303. Alžběta, která se tímto aktem stala korunovanou českou a polskou
29
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královnou, se do našich dějin zapsala jako Eliška Rejčka. Králi porodila ještě několik
dní před jeho smrtí dceru, kterou pojmenovala Anežka.
Nedlouho po návratu z království uherského v r. 1304 se u krále Václava
objevují příznaky rodové přemyslovské choroby – souchotin.31 Král začínal postupně
slábnout a chřadnout, až nakonec ulehl. Už zbývalo místo jen pro poslední králova
slova, nařízení a závěť. A v poslední řadě také jeho pověstnou kajícnost. Dal si ke
svému loži přinést svaté ostatky a zavolat své úředníky, duchovní a šlechtice, kterým
chtěl vrátit, co jim dlužil. Zároveň si je povolal i jako svědky řeči, kterou pronese ke
svému synovi, jenž byl u umírajícího otce rovněž přítomen.
„Synu můj, nakloň ke mně ucha svého, vyslechni řeči mé, slyš slova má, a výroky
otce tvého, ať ti nikdy nevymizejí, nýbrž si je zapiš do srdce svého jako do knihy a naplň
je skutkem! Tobě, synu můj, plode života mého, patří právem dědickým veškeré držení
panství mého, neboť budeš seděti na stolci mém a budeš panovat místo mne, otce
tvého.“ I dodal král: „Synu můj, ty víš, že bylo mým úmyslem vystavěti dům jménem
Boha mého, ale jak domýšlím, je to snad úmyslně prozřetelností Boží zachováno tobě.
Nyní tedy buď Bůh s tebou, prospívej a vystav dům Hospodinu, aby tě chránil. Nechť ti
dá Hospodin prozíravost a soudnost, abys mohl říditi lid, neboť tehdy budeš moci míti
úspěch, počneš-li naplňovati rozkazy a soudy Boží srdcem i skutkem. A děkuji
nebeskému králi, že po sobě zanechávám tebe na útěchu lidu svého. Boj se Boha, pěstuj
ctnosti, vyhledávejme a spravedlnost! Přísahej mi tedy před Bohem na ostatky svatých,
kteří už jsou tu přítomni, že po mé smrti vyslechneš hlas mých věřitelů a vymahatelů a
že za mne zaplatíš dluhy z království, které budeš v držení, a že zadost učiníš všem těm,
kteří byli mnou zaslouženě poškozeni a uraženi.“32
Toto je pravá ukázka poselství a prosby umírajícího otce, řečené k milovanému
synovi, který nemohl nic jiného než přísahat na svou čest a na přinesené svaté ostatky,
že splní otcova přání. I splacení všech dluhů a závazků, které po sobě zanechal, což se
ale v následující době negativně projevilo v uplatnění jeho vlády po smrti otce. Šlechtici
u králova lože, taktéž přísahali, že se postarají o jeho syna a o finanční vyrovnání
českého království podle práva. V tomto projevu máme i odkaz na ducha budování,
který se projevil v osobnosti, stejně kajícného králova vnuka, budoucího Karla IV.,
31
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který svými projekty, v budovatelských tužbách svého dědy pokračoval. Dne 21.
června 1305, Václav II., král český a polský, pocítil, že nastala jeho poslední hodina.
Zažádal o poslední pomazání z rukou Konráda, prvního opata zbraslavského kláštera,
který založil. Opat mu vyhověl. Král vyřkl svá poslední přání, aby za jeho duši byly
slouženy mše, a že chce být pochován v klášteře zbraslavském. Po tomto aktu král
naposledy vydechl a zemřel. Jeho přání byla splněna. Jeho jediný milovaný syn jej
doprovázel až na místo jeho posledního odpočinku. Odpovědnost, která nyní ležela na
jeho bedrech, byla těžší než otcova. Lze asi jen těžko vyjádřit slovy lítost osmiletého
dítěte nad ztrátou matky, a v tomto případě i ztrátou otce, šestnáctiletého mladíka,
kterého by otcova podpora nejvíce podržela, v dobách jakého teď čekaly.
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2.4. Nástup na trůn(y) – král je mrtev, ať žije král
Ještě před královou smrtí byl odpřísáhnut landfríd,33 čili zemský mír, který měl
zaručovat pokoj v zemi do nástupu nového krále. Následné období by se idylicky, podle
románu spisovatele George R. R. Martina, dalo nazvat jako „Hra o trůny.“ Jednalo se
totiž o období velké zkoušky, jak nového krále, tak i jeho věrných a poddaných. Ať už
se jednalo o jakoukoli zemi, tak nejtěžším na každé započaté panovnické vládě, vždy
bylo získat na svou stranu všechny spojence předešlého krále, a udržet si jejich věrnost.
Nějakou dobu muselo šestnáctiletému Václavovi trvat, než české předáky opět
přesvědčil, že stojí za to, být při něm, že je stejné krve a vlastností jako jeho slavný
otec. Musel se za každou cenu osvědčit jako dobrý vladař, stejně schopný jako jeho
předchůdce či lepší než on. A to v každé zemi, ve které vládl, ač se jednalo o Čechy,
Polsko nebo Uhry.
První povinností, která jej čekala, bylo urovnání vztahů v zahraniční politice,
usoudíme tak na základě listin, které byly vydány jeho kanceláří pro jeho věrné a
přívržence v zahraničí, zejména v Polsku, jako výrazy vděku, za jejich podporu. Až po
nich se došla řada na obdarování a zajištění domácí církve, jako tomu bylo u
zbraslavských a sedleckých cisterciáků, a posléze šlechtických předáků, jakými byli
třeba Ronovci, s Hynkem z Dubé, ke kterým byl král celkem štědrý. Ale popravdě
musíme uvést, že statky udílené ostatním nebyly nikterak velké. Později obdarovával i
měšťany, avšak většinou jen doživotně. Postupně na tento druh udílení statků, majetku a
lén, přešel i u šlechty, čímž se jim rovněž mohl znelíbit.
Pokud se zaměříme na styl počátku vlády v Čechách a Polsku, zjistíme, že se
tolik nelišila od té, kterou vedl otec. Ovšem až do doby, kdy se dostal pod vliv šlechty,
zvláště té české.34 Ještě před tím se snažil zvláště udržet mír, poněvadž vztahy v české
zahraniční politice začínaly pomalu křehnout. Jak bude zmíněno níže, strategicky
uzavřel mír s Říší, aby se nedočkal napadení od západu. Není totiž zcela jisté, zda by
české království další takovýto nájezd ustálo, jak z vojenské, tak ekonomické stránky.
Pokusil se, aby bylo otcovo započaté dílo dokončeno. Zasadil se o to, aby byla přání,
která otec vyřknul na smrtelném loži splněna. Splácel jeho dluhy, pokračoval
v příspěvcích a podporování zbraslavského kláštera, a rozhodl se pro fundaci kláštera na
33
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Moravě, Thronus regis,35 který neměl být osazen žádným jiným řádem, než cisterciáky.
V předešlém duchu fungovala i královská kancelář pouze s drobnými a nepatrnými
změnami. O tom, jak tato kancelář společně s jejím personálem, v době posledních
Přemyslovců fungovala, nám vypovídá Phdr. Dvořáčková-Malá.36 Rádce a diplomaty
svého otce si pochopitelně téměř všechny ponechal, poněvadž si vážil jejich rad, a
věděl, s jakou spolehlivostí pracují. Splnil rovněž i otcovu vůli provdat sestru Annu za
korutanského a tyrolského vévodu, Jindřicha. Svatební obřad společně s přidělením
Annina věna se konal v únoru r. 1306.
Jestliže bychom chtěli mluvit o Václavovi III. jako o korunovaném králi tří
zemí, v pravém slova smyslu, musíme poznamenat, že korunovačním ceremoniálem si
prošel pouze v Uhrách, nikoliv však v Čechách a Polsku, kterých se kvůli předčasné
smrti nedožil.37 I tak se však tituluje králem těchto zemí, které mu ale skutečně po právu
patřily.38 Rovněž nesmíme zapomenout zmínit, že právě obrana a udržení moci těchto
zemí si vyžádala, určité oběti, zejména ty finanční, a proto není divu, že královská
pokladnice byla ve stavu více než žalostném. Již jeho otec se snažil, těsně před svou
smrtí, o určitá vyrovnání, aby zprostil synovu vládu těchto závazků, avšak dluhy byly,
tak vysoké, že by král musel zůstat naživu o hodně déle.
Ač vládl jen devět měsíců, dokázal za jeden rok, že byl pravým synem svého
otce. Nemohl pro brzkou smrt, však dokázat, jak dobrý král by mohl být, poněvadž
vlohy k panování měl. Určitou šeď na jeho pověsti způsobil jeho věk, ve kterém si chtěl
užít onu mladickou radost, která se pod vlivem českých předáků zvrhla v chování
nehodné panovníka. Toto chování se u něj začalo projevovat, někdy v době po sňatku
s Violou. Nedocházejme k závěru, že by za to mohla, ale jako mladý ženich, který je
čerstvě ve sňatku manželském, pociťuje přicházející život dospělého muže, ke kterému
samozřejmě patří i mužské radovánky. Jeden poučný rozhovor ze dne 21. června 1306,
však opět vše vrátil do správných kolejí.
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3. Vztah s českou šlechtou
Žádný český král neměl vztahy s českou šlechtou a nobilitou jednoduché, a to už
od dávných časů. O zvycích české šlechty nám poeticky vypráví sám Dalimil.39 I jeho
otec Václav musel šlechtě vyplácet určité finanční obnosy za jejich věrnost a služby,
aby je dovedl ke spokojenosti. Tyto výplaty byly bohužel někdy i jen pouhou touhou po
penězích a majetcích vlastněných králem. Václav II. však moc dobře věděl, čeho si
šlechta žádá, a rozhodně neměl v úmyslu jim svůj majetek postupně vydávat, čímž by
brzy přišel na mizinu. Proto si, při jednání se šlechtou, počínal velmi obezřetně.
Václav III. musel být zcela určitě s tímto faktem obeznámen, jak se šlechta umí
zachovat k panovníkovi, a zvláště kteří konkrétně. Ale jeho mladost mu dovolovala na
to přijít, až ze své vlastní zkušenosti. Právě za jednu z možných a dalších příčin propadu
příjmů královské pokladnice slouží i fakt, čeho se mladý král dopouštěl na královských
radovánkách a pitkách. Když opitý vínem dával darem sídla, hrady a jiné majetky, svým
mladým šlechticům, kteří ho obklopovali a rostli v jeho přízni.40
„Neboť tomuto mladičkému králi přidružili někteří šlechticové zemští své mladší
syny, kteří v ničemném styku sváděli poddajnou mysl mladého krále k mnohým
nedovoleným věcem. Neboť bujný věk mladičkého krále počal s bujnými duchy bujněti,
píti víno až do opilství, tráviti beze spánku noci při pitkách, věnovati se hodům,
oddávati se špatným mravům a zvráceným zvykům a prováděti všechno, k čemu svádějí
popudy mladosti náchylné a zkažené mysli, ne však jak bylo dovoleno, nýbrž jak se mu
líbilo. Když pak v noční době panští synové, kteří byli ke králi přidruženi na to, aby na
něm něco chytře vymohli, viděli toho krále rozpáleného vínem, žádali na něm královské
statky a přemnoho jich obdrželi.“41
Synové těchto šlechticů, si takto získané statky ihned nechali potvrdit,
kancléřem Petrem Angelim, který byl údajně panským přisluhovačem,42 kvůli profitu.
Tím se česká šlechta opět dostala, na místo italských bankéřů a věrných rádců krále
Václava II. do popředí, a rostl tím i její vliv na krále i zemi, díky povědomí, že bylo
s králem snadné pořízení, při troše vína. To se údajně po jeho rozhovoru se
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zbraslavským opatem Konrádem, mělo změnit. Král začal být mnohem opatrnější a
obezřetnější. Poněvadž sám věděl, čeho je česká šlechta schopná, a jak je mocná. Zaujal
vůči ní, již jiný a ne tolik ovladatelný postoj, než doposud znala.
Šlechta, která obklopovala krále, se postarala i o jeho sňatek. Šance na spojení
s Arpádovci byla mizivá. Vybrali mu tedy dceru těšínského vévody Měška, princeznu
Violu (1289/91 – 21. 9. 1317).43 Což bylo později Zbraslavskou kronikou považováno
za úskočné44 a nedůstojné vůči českému králi, který měl nárok na honosnější nevěstu.
Jako všichni ostatní přemyslovští králové, kteří měli za manželky dcery z těch
nejváženějších evropských rodů. Šlechtě, šlo však nejspíše o upevnění svazku mezi
českými Přemyslovci a polskými Piastovci. A také posílení vazby s Malopolskem, jenž
s Těšínskem, sousedilo společně s lepším přístupem do polské země, což se při výpravě
ukázalo výhodou,45 ale nevyužitou. Žitavského kronika popisuje, že důvodem mohlo
rovněž být, že výhodným sňatkem by nabyl větší moci, než doposud má. Můžeme jen
spekulovat o tom, zda čeští páni, tento krok mysleli v dobrém, že by to na mladého
krále bylo již přes příliš anebo tím sledovali pouze vlastní zájmy, aby panovník necítil
neomezenou moc nade všemi pány. Zmiňme rovněž, ale že se Václav mohl řídit sám
sebou, svým srdcem, kdyby se do sličné pohledné kouzelné a mladé Violy zamiloval. A
k tomu by nepotřeboval mít další zemi, o kterou by se musel starat a mít další starosti,
které by musel případně řešit.
Taktéž mohlo být výsledkem určitých porad s rádci, že by bylo moudré uvolnit
trůn uherského panovníka pro jinou partii; ale pro spojence. Zkusme se zamyslet nad
tím, kolik práce mohlo mít několik rádců, s přemlouváním jednoho mladíka, aby
postoupil své území, před časem nabídnuté samotnou uherskou nobilitou, a tím se
oslabit. Proti tomu ovšem stojí fakt, že by již neměl takovou starost o tři země, a mohl
se plně věnovat domácím a polským záležitostem. Pocítil by tak určitou úlevu.
Doba válek a zemských krizí byla vždy zkouškou panovníka a jeho šlechticů.
Jednalo se totiž o vzájemnou zkoušku věrnosti. Takovým příkladem může být i polské
tažení Václava III., když vyhlásil zemskou hotovost. Když přišla otázka směřovaná
směrem ke šlechticům a jejich vojenské ochotě, zda se půjdou bít do války za svého
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krále na své náklady, což bylo u zemské hotovosti dané, odpověď byla chladná. České
šlechtě se nechtělo zbytečně riskovat a horlivě se účastnit výpravy. A když už, tak za
finanční obnos. Václav III., který na šlechtu spoléhal, tedy začal šlechtě prudce
vyhrožovat patřičnými kroky vůči ní, zejména oním odejmutím majetku. To přispělo
k dalšímu rozšíření a prohloubení propasti vztahu mezi králem a jeho šlechtici.
„Přísahejme… Ale no tak pánové, nebude to přeci na českém trůně poprvé…“
Tato replika z filmu Karla Steklého, Slasti otce vlasti, vystihuje úlisnost některých
českých pánů. Česká šlechta se v dějinách našeho státu několikrát, mnohdy tajně,
spolčila proti panovníkovi, aby ubránila své zájmy, které jím byly ohroženy, nebo aby
určitých cílů dosáhla. Většinou jimi byly finanční a majetkové přínosy. Když jí toto
panovník znemožnil, či ji dokonce majetky odjímal, začala podnikat určité kroky,
k odvrácení této pohromy. Po donucovacích prostředcích formou vypovězení věrnosti,
přistoupila po volání k sesazení, čímž oběma těmito způsoby mohli zástupci panských
stavů riskovat ztrátu majetku, titulu a nakonec vlastní hlavy. Byla však schopna fyzické
likvidace? Odpověď zní: ano mohla, to však v nejkrajnějším případě. Existovaly zde
takovéto tendence, že někteří by toho byli schopni, ale netroufali si vztáhnout ruku na
před Bohem pomazaného krále. Vzájemná přízeň byla tou nemocnější panovnicí. Pokud
byli velmožové zahrnováni královou přízní a dary, nebezpečí nehrozilo. Král tak platil
řekněme „tribut vitae sui et pacis in terra,“ když však nastal obrat a znelíbil se,
panovník tím byl postaven do nevýhodné a někdy i osudné pozice. A to platilo nejen
v království českém, ale i v cizině. Takováto postavení mohla zaujmout šlechta
v jakékoli zemi, pod vládou jakéhokoli panovníka.
Na obranu českých pánů musíme konstatovat, že všichni z těchto řad nebyli, tak
stejně vychytralí, že by se zajímali jen o svůj prospěch. Existovali zde stále i ti, kteří se
zasazovali o to, aby byl v zemi mír a klid pod vládou panovníka a určitého řádu. Ti byli
obdarováni spravedlivé a oprávněně. Zmiňme jako příklad vykoupení Václava II.
z braniborského zajetí. Ale i tací, kteří měli velkou chuť po majetcích, zároveň chtěli,
aby v zemi vládnul král, který by dohlížel na to, aby v zemi nevládl úplný chaos.
Nicméně byli zde i někteří, kterým by nepřítomnost vladaře na českém trůně přišla spíše
vhod, k nastolení svých autokratických tužeb, které by se však v nastalém zmatku,
kterého by zpočátku chtěli využít, po nějaké době stejně rozplynuly. O tom jaká byla
česká šlechta a její pověst, se dozvídáme i z pozdějších událostí, z pera zbraslavského
kronikáře, který líčí volbu Janu Lucemburského slovy rádců Janova otce, císaře
29

Jindřicha VII., že jsou lstiví, nevypočitatelní, neloajální a téměř o nich hovoří jako o
královrazích.46 Jedno však víme určitě, česká šlechta byla ziskuchtivá, toužící po
majetcích a penězích, a rovněž po co nejvyšší moci, které by mohla, svými ambicemi a
svými někdy až neuvěřitelně drzými požadavky dosáhnout; a to za každou cenu.
Jestliže si fakta zobecníme, vždy záviselo na tom, jakou měl český král povahu,
jakým způsobem se šlechtou jednal, jak je odměňoval, a tím pádem znal, jaké na české
předáky platí páky. Václav III. měl zřejmě dojem, že onou pákou, která dopomůže
dotlačit šlechtu ke konání činů, bude sáhnutí na jejich majetky, ale to se mu zřejmě
šeredně nevyplatilo a vymstilo. Těsně před jeho smrtí, již tedy dosáhly vztahy mezi
králem a jeho šlechtou téměř mrazivého bodu, které poukazují na nezájem kohokoli ze
šlechty převést královo tělo do Prahy či na Zbraslav.
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4. Vztah se Svatou říší římskou a Habsburky
Jak již bylo řečeno, určitý možný díl viny mohl ležet i na rukách říšského krále
Albrechta. Ale v době kdy se vražda odehrála, byl již vztah mezi českými Přemyslovci
a říšskými Habsburky, již na stabilní úrovni, kterou Václav III. podpořil smlouvou
s Albrechtem, zajištující mír, alespoň na chvíli, když je musel draho uplatit
postoupením Chebska, Míšeňska, a Pomořan.47 Pokud tedy podepsaný mír nebyl jen
přetvářka, a pokud nepřevládl Habsburkův chtíč, získat pro syna Rudolfa, český trůn, a
tím „obětovat“ synovce Václava, byl z obliga. Ovšem, jak je zmíněno výše, mezi Říší a
královstvím českými nepanovaly v historii nijak zvlášť vřelé vztahy. Zmiňme, již spor
mezi Přemyslem II. Otakarem a Rudolfem I., o postoupení a „navrácení“ Přemyslových
území pod říšskou korunu, které náleží.48 A dále přijmutí vlastní zemi jako říšské léno
v r. 1276. Přemysl se nakonec musel po nějaké době před Rudolfem pokořit.49 Po smrti
Přemysla na Moravském poli (u Dürnkrut), měl Rudolf rozhodně lepší vztahy se svým
zetěm, Václavem. V Chebu r. 1289 mu uděluje české království v léno a je mu udělena
kurfiřtská hodnost. „Slavnost se ke konci chýlí a skrze římského krále, Václav, český
vládce, své království dostává v léno.“50
To naopak s jeho synem Albrechtem, svým švagrem, má Václav II. trochu
chladnější vztahy. S papežskou podporou pociťoval římský král silnější oporu, při
prosazování svých zájmů. Albrechtovi se zalíbilo bohatství české země, zvláště
kutnohorské stříbro, jehož podíl z výnosu po Václavovi žádal. Dále jako většina
panovníků velkých zemí vedle sebe nesnesl narůstající konkurenci. Vztah mezi Říší a
Čechami je perfektní příkladem. Jak se můžeme v literatuře a pramenech dočíst, vždy se
jednalo z její strany o určitou bázeň, ale i závist. Král Přemysl vládl zemím od Baltu až
k Jadranu. Byl nazýván králem železným a zlatým. Železným pro válečnické vlastnosti
a čest, statečnost a honosnost jeho rytířstva. A zlatým pro jeho velké bohatství. To se
nezamlouvalo říšským knížatům a jimi nově zvolenému římskému králi Rudolfovi.
Jejich společné stanovisko znělo jednoznačně: okleštit českou zemi o její, válkami a
politikou, nabytá území a připoutat ji lenními přísahami k Říši jako věrnou služebnici,
pokořenou zemi a jako eliminovaného potenciálního nepřítele. Sami se totiž chtěli
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obohatit a rozšířit své země o další území.51 Z toho se dá usoudit, že tedy nesnesli, aby
tak činil někdo jiný. Šlo tedy vlastní vyvýšení nad ostatní, což je vzhledem k tomu, že
se jednalo o rozlehlou Svatou říši římskou pochopitelné. Takovéto stanovisko chtěli
s určitostí zaujmout i říšská knížata, společně s králem Albrechtem, i v době kralování
Václava II., který obnovil slávu království. Zcela určitě je muselo dosti vykolejit, když
z okleštěného českého království, opět povstal velký možný protivník, který se mohl
rovnat jejich velikosti. A to v době vzniku tzv. česko-polské unie. Není proto divu, že
Albrecht, ze strachu začal opět, jako jeho otec, vymáhat to, co nebylo vůbec po právu
jeho.
Říšský král se svými věrnými, vpadl r. 1304 do Čech, když král Václav odmítl,
jeho nabídku, aby mu vydal za určitou cenu stříbrné doly v Kutné Hoře jako desátek
Svaté říši římské. Dále žádal, aby mu bylo postoupeno Chebsko, Míšeň, Uhry,
Krakovsko a království Polské. Tudíž by opět české království přišlo o vše, aby se
nestalo pro Říši rizikovým protivníkem. Albrechtovi však král Václav poslal odpověď,
která odmítala říšskou žádost, která se spíše blížila příkazu, ale zároveň byla řečena
popravdě. „Protože některé z řečených zemí držíme jako věno, některé právem
zákonitého nástupnictví, některé na základě volby, nemůžeme se jich snadno vzdáti.“52
V září r. 1304 přitáhla říšská vojska ke Kutné Hoře a začala ji obléhat. Zásahem shůry
však bylo válečné tažení zažehnáno, skrze vychytralost kutnohorských, kteří údajně
otrávili potok, ze kterého se říšská armáda napájela, epidemii úplavice a pompéznost a
velikost české vojska Václavova, jež jim nahnalo strach. Když se schylovalo k osudné
bitvě, říšské vojsko odtáhlo. Mnoho rytířů a bojovníků, na obou stranách, tak bylo
ušetřeno od zbytečného krveprolití. Na zajištění země, v této situaci bylo použito
značných finančních prostředků.
Vyhnáním však Habsburské snahy nekončí; se znovu-nárokováním se navrátí po
r. 1306.
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5. Polská koruna – dědictví po otci
Smrtí vratislavského knížete a seniorátního vládce nad Krakovem a formálně i
rozdrobeným Polskem, Jindřicha IV. Probuse,53 dne 23. června 1290 ve Vratislavi,
začíná mocenský boj o Krakovsko mezi velkopolským knížetem Přemyslem II., českým
králem Václavem II. a kujavským vévodou Vladislavem Lokietkem. Zmocnil se jej
Přemysl II., ale krakovským knížetem byl velmoži však zvolen Václav II. Velkopolský
kníže Přemysl II. následně rezignoval na své krakovské nároky.54
Vliv Václava II. začal v Polsku růst a to i díky jeho tchánovi Rudolfovi I.
Habsburskému, který mu zajistil slezská léna. Václav začíná cítit pevnou půdu pod
nohama, když postupně jeho lenní svrchovanost přijímá podstatná část polských
velmožů, či ji na určitých územních celcích prosazuje. Jako tomu je u bytomkokozelského knížete, Kazimíra II., prvního ze slezských knížat,55 dále opolského knížete
Boleslava I., se kterým uzavírá spojeneckou smlouvu (1291), těšínského knížete Měška
I. (1291) a následně u Sandoměřska, Kujavska a Plocka (1292), a u knížete Přemyslava
v Ratibořsku (1292).56
Na sjezdu v Kališi vzniká, roku 1293, pod patronací hnězdenského arcibiskupa
Jakuba Świnky,57 unie či spolek, který má zabránit dalšímu postupu českého krále
Václava II. do polských zemí a dalšímu šíření jeho vlivu. V jeho čele stáli opět
velkopolský kníže Přemysl II., obnovující své krakovské nároky, a Vladislav Lokietek,
který s ním uzavřel spojeneckou smlouvu proti českému králi. Pročeskou stranu
v Polsku zastupoval Jan Muskata, od roku 1294, biskup v Krakově, svými pročeskými
tendencemi a podporováním Přemyslovců, se dostal na „černou listinu“ Jakuba Świnky
a jeho věrných. Vznikly mezi nimi velmi ostré rozepře.
Dne 26. června 1295 je s papežským svolením obnoven polský královský titul,
při korunovaci knížete Přemysla II. Velkopolského (1257 – 1296).58 Jako svůj znak
královské moci, ustanovuje bílou orlici, která zůstane polským národním znakem do
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dnešních dob. Území jeho vlády se však rozkládala pouze ve Velkopolsku a Gdaňském
Pomoří. Jeho autoritu uznal Lokietek, a možná knížata mazovská a dobrzyńská.59
Nedokázal ovšem dosáhnout úrovně stylu vlády, jakou vládli dávní Piastovci.60 Dlouho
však nevládl. Záhy na to, byl Přemysl II., 8. února 1296, zákeřně zavražděn
v Rogoźně. Vina mohla být braniborská markrabata usilující o území na západních
hranicích. Ale je tu též otázka: Není zde možnost Lokietkova prospěchu v nárokování
polského trůnu? Pokud by tolik toužil získat moc, dokázal by jej odstranit, aby si
připravil vlastní cestu?
Je ovšem zarážející, že v případě braniborských markrabat by se jednalo o
vraždu příbuzného, poněvadž Přemysl II. si, před svou korunovací, vzal Markétu, dceru
braniborského markraběte Albrechta III. Musely by zde být silné tendence k získání
pohraničních oblastí.61
Vlády nad Velkopolskem se ujal Vladislav Lokietek, který, v této době, bojoval
o vliv v Polsku s českým králem, Václavem II. a hlohovským knížetem Jindřichem III.
V roce 1297 uzavírá s Václavem II. mír zprostředkovaný odevzdání nároků na
Krakovsko českému králi; samozřejmě za jistý finanční obnos. Rok po uznání české
lenní svrchovanosti Velkopolska, v roce 1299, je Vladislav Lokietek velkopolskými
velmoži vyhnán, jakož i z Kujavska a Sieradzska a odchází do vyhnanství (1300).
Nastal čas ke zvolení nového krále. „Tím se stalo, když byl zavražděn první král
kališský a nezanechal po sobě žádného mužského dědice, sešli se spolu starší onoho
království a pečlivě jednali o jiném knížeti, kterému by mohli zcela bezpečně poddati
sebe i zemi. Zkrátily se tyto porady, neboť všichni společně určili své hlasy Václavovi,
šestému králi českému, aby nad nimi panoval. Řekli totiž: „Tento slavný král je
přemocný, je rozmnožovatelem a milovníkem pokoje, má přemnoho pokladů, drží téměř
všechny země kolem nás, proto nás nejlépe obrání před nepřátelskými útoky.“62 A stalo
se tak, že v srpnu roku 1300 usedá na polský trůn, král český Václav II., a to ve městě
Hvězdně, jako Waclaw II. Toto se může zdát jako věta, která musela otřást každým
polským vlastencem, respektive každým Polákem, oné doby, že se králem stal cizinec.
Ale stalo se, že opak byl nejspíše pravdou. Václav II., český král, ač zpočátku
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neoblíben, protože byl cizincem, si získal náklonnost polského lidu, která k němu začala
vzhlížet s nadějemi, že jejich zemi stmelí. Začali věřit v obnovu dávné slávy království.
Tím, že se nechal korunovat na polského krále, však interpretoval svou vizi, toho, že se
ztotožňuje s polským národem, jako se svými bratry, že je svým způsobem,
právoplatným nástupcem Piastovců. Přeci v jejich žilách, rovněž kolovala krev
Přemyslova rodu, už od dob Doubravy, sestry českého knížete Boleslava II. (+999).
Václav se nesnažil o to, aby bylo polské království připojeno k českému, jako v područí.
Ale aby bylo vytvořeno jednotné česko-polské soustátí. Svůj nárok, též ztvrzuje
sňatkem, s dcerou Přemysla II. Velkopolského, Eliškou Rejčkou.63 Byl to počátek velké
česko-polské unie.
Byli tu však tací, kteří odporovali. Takovým příkladem je, již několikrát
zmiňovaný, Vladislav Lokietek, který pocházel z kujavské linie Piastovců, a též si
nárokoval polský trůn; který se svým bojem s ostatními Piastovci snažil získat moc
v Polsku, již na přelomu 80. a 90. let 13. století, tedy v době seniorátní vlády
vratislavského knížete, Jindřicha IV. Probuse řečeného Spravedlivého (1258 – 1290). V
době bojů o Krakovsko v r. 1290 se Lokietek zmocnil Sandoměřska, které byl po tažení
Václava II. v r. 1292 nucen opustit. Po cestě do vyhnanství, kterou musel, v roce 1300,
nedobrovolně učinit, se Lokietek vrací až roku 1304.
Dalším odpůrcem byl i Jindřich III. Hlohovský (+1309), osoba mravně pokleslá,
krutá a zrádná. Na tyto dvě osoby se však dívalo s nedůvěrou, než aby něčeho dosáhly.
Zpočátku i hnězdenský arcibiskup Jakub Świnka, kterého si Václav II., postupně
získal, což bylo velkým přínosem k tomu, aby mu arcibiskup slavnostně vložil na hlavu
polskou královskou korunu ve městě Hnězdně. Tento církevní hodnostář se vyjímal
jako skvělý politik, stratég a taktik s výjimečnou disciplínou a vlasteneckým duchem.
Zastával užívání polského jazyka s věřícími a tvrdě vystupoval vůči poněmčování a
vůbec proti celé německé expanzi do pohraničních území, zvláště ze strany Braniborů.64
Král polský Waclaw II., který velmi rychle pochopil, že strategičtější bude
usednout na polský trůn, aby předešel konfliktům s polskými obyvateli, vládl ve „své“
zemi spravedlivou a pevnou rukou, ač zpočátku trochu nevybíravým způsobem, na
který byl zvyklý za dlouhá léta strávená na českém trůně, kdy získal zkušenosti
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s povrchností a bezohledností domácích pánů, kteří se starali jen o své zájmy, se
kterými musel jednat. Už v 90. letech 13. století si získal náklonnost u některých
zástupců kléru a šlechty, kteří mu ochotně pomáhali. Zavedl v zemi jednotnou
administrativu a správu s hejtmany a starosty, kteří bránili trůn nejen v době jeho
nepřítomnosti. Jedním z nich, byl například Jindřich Hynek z Dubé.65 V těchto funkcích
působily různé národnosti, jak Poláci, tak Češi, ale třeba i poněmčelí Slezané, ale i lidé
různého postavení, Piastovci, Přemyslovci, velmožové i církevní hodnostáři. Vše
začínalo získávat určitý řád a systém. Provedl novou mincovní reformu, když po vzoru
pražského groše, zavedl polský groš, aby upevnil rovněž důvěru v oběživo. Tím rovněž
přispěl k ekonomické stabilizaci a obchodování.
Václav II., král český a polský, umírá v Praze v domě pražského zlatníka
Konráda (1305). Po jeho krátké vládě se z polského útvaru stal stát, ve kterém dostala
slovo centralizace moci, řád určitých zásad, podle kterých se má vládnout, aby se
zabránilo bezvládí a bojům mezi velmoži a jejich územími. To vše, ale zanechalo menší
punc nesouhlasu, jakým byl tento řád nastolen, společně s prosazováním bohemismu,
skrze české úředníky.66
Nástupcem zemřelého krále se stává jeho jediný žijící syn Václav, který se
s okamžitou platností prohlašuje králem polským. Ke své polské korunovaci, ale
bohužel nedospěje. Mladý král se snažil zpomalit vzrůstající neklid, způsobený
z vyhnanství navráceným Vladislavem Lokietkem, a postupné slábnutí českého vlivu
v Polsku, který započal již v době panování jeho otce, který i ztratil některé své bývalé
spojence. Situace začínala být kritická, již v prosinci r. 1305. Lokietek v té době bojoval
v Malopolsku a obsadil hrad Pelczyska. Jeho spojenec Jindřich Hlohovský, vpadl do
Poznaně. Všichni polští předáci a hodnostáři věrni Přemyslovcům, pociťovali
nebezpečí. V této kritické době mu poskytl pomoc, i řád německých rytířů, který byl
podporován v Polsku, již Václavem II. Po následném velmi krátkém příměří, které
zajistil tento rytířský řád, Lokietek obsadil hrad Wawel a začal ohrožovat Krakov. Podle
nových teorií, však je dnes zastáván názor, zda tomu tak skutečně bylo.67 Výprava však
nebyla vyhlášena jen pouze na obranu Krakova, ale i potlačení velkopolského odboje
pod vedením Jindřicha Hlohovského. Nebezpečí rovněž hrozilo z Uher, ze strany
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věrných Karla Roberta z Anjou, že by je nepřátelé vzali do určitých kleští. Takovým
příkladem může být opět i persona Matouše Trenčínského z rodu Csáků.68 Než však
stačil Václav provést příslušné vojenské zakročení vůči blížící se nejkritičtější úrovni
polského povstání, tedy otevřené válce, jeho život ukončila ruka vrahova v Olomouci.
Přemyslovská dynastie vymřela po meči a s ní odešel i český královský vliv v Polsku.
Nyní přicházela doba Vladislava Lokietka a jeho stoupenců.
Vladislav Lokietek
Po návratu z vyhnanství je to již úplně jiný velmož, než jakého do této chvíle
známe. Jedná se již o státníka. V době svého vyhnanství putuje, totiž do Říma a po
Uhrách, kde získává cenné rady a hlavně navazuje důležité vztahy ve vysokých kruzích.
Ty mu pomůžou při jeho novém polském povstání vůči Waclawovi II., v podobě již
zmíněného uherského krále Karla Roberta z Anjou, který se později stal i jeho zetěm,
když si v roce 1327 vzal jeho dceru Alžbětu. Využil toho, že české osazenstvo začínalo,
u domácího obyvatelstva ztrácet na vážnosti, a začalo řešit spíše domácí otázky, které se
týkaly případného vpádu z Říše, a v r. 1304 obsadil významný a strategický hrad
Wiślice, v jednom z jižnějších koutů země. Po Václavově smrti ovládl Krakovsko a
Gdaňské Pomoří. Musel se vypořádat rovněž s malopolským povstáním podporovaného
Janem Lucemburským v letech 1311 – 1312. Dne 20. ledna 1320 byl slavnostně
korunován polským králem. Jeho svolení ale neuznali někteří polští velmoži i Jan
Lucemburský, který se stále cítil dědicem polského trůnu skrze svůj svazek
s Přemyslovci.69 Jejich spor byl ukončen až r. 1335.
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6. Uherská koruna – „dosazený“ uherský král a jeho
vztah s Uherskem
Musíme zde podotknout a připomenout, že dříve než se stal Václav III., vůbec
králem českým a polským, byl korunován králem uherským. A uherská země rozhodně
se zasloužila o jisté uspořádání českých a polských dějin a ovlivnila kralování tohoto
mladého panovníka. Proto by neměla vláda v Uhrách být nechána stranou.
„Neboť po smrti uherského krále Ondřeje,70 když po něm nezůstal žádný dědic
mimo jedinou maličkou dcerku, sešli se četní mocní hrabata a šlechtici s budínskými
měšťany a i jinými mocnějšími z mnohých měst uherských a po předchozí zralé poradě
svorně si vyvolili mladého Václava, syna Václava, krále českého a polského, za krále a
pána.“71 Je zřejmé, že uherští velmoži měli stále v dobrém a jasném povědomí
přemyslovskou královskou tradici a její slávu, která se, po neslavném pádu Přemysla II.
Otakara, opět skrze vládu svého syna, dostávala zpět do popředí. V Přemyslovcích
kolovala uherská arpádovská krev,72 což bylo pro většinu uherských velmožů důležité a
zásadní. Navíc byl kralevic Václav od r. 1298 zasnouben s Alžbětou, dcerou zesnulého
Ondřeje III. Avšak možným dalším podnětem volby bylo i majetkové a finanční
přilepšení, které vyplývalo ze známého povědomí o přemyslovském bohatství, jehož
nepatrnou malou část by získali, jako výraz vděku za volbu přemyslovského kandidáta.
Věhlas kutnohorského stříbra, na vahách rozhodnutí, tedy převážil.
Po pražských jednáních, dorazilo uherské poselstvo, v červnu r. 1301, do Čech,
v čele se sedmihradským vévodou, Ladislavem Kánem, mistrem Demetriem, Matoušem
Trenčínským z rodu Csáků, přívržencem přemyslovské strany, s jistým Vernerem,
budínským rychtářem a mnoha dalšími uherskými šlechtici. Tito předáci dorazili na
jednání do Brna. Poslové společně s uherskými preláty, dorazili v červenci či v srpnu do
Hodonína, kde se setkali s králem Václavem II.73 Zpočátku král nevyslyšel jejich
proseb, poněvadž si byl velice dobře vědom toho, že již v této chvíli leží na bedrech
jeho jediného milovaného syna, břímě dědictví a nástupnictví dvou království.
Královská, ale rovněž otcovská intuice mu radila, aby svého malého syna do vzdálené
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země, kde by se stal nástupcem třetí země, neposílal. Věděl, že v tak útlém věku a pro
svou nezkušenost, nemůže vládnout zemi. Ale pod tlakem neustálých naléhání
uherských velmožů a také rad vlastních rádců,74 nakonec uherskou korunu, pro svého
syna přijal. „A nebyl by ho nabídl, kdyby nebyla dobrota králova předpovídala, že
z toho bude mít prospěch útěcha chudých a vlasti.“75 Zřejmě i strategickým důvodem
bylo, že je lepší mít za uherského krále vlastního syna, než možného a potencionálního
nepřítele z cizího rodu. A měl pravdu. Již od dob panování Ondřeje III., existoval
Václavův nynější oponent, totiž bratranec Karel Robert z rodu Anjouvců, který
nárokoval po předcích uherský trůn, ale uherští šlechtici jej nepřijali. Zřejmě šlo o bázeň
ze ztráty strategických vysokých pozic u uherského trůnu. To se však postupem času
začalo měnit.
V srpnu r. 1301 vyrazil do Uher zástup českých poddaných, čítající velký počet
zástupců všech stavů, v jehož čele stál mladý kralevic Václav. Dvanáctiletý následník
českého a polského trůnu byl, od arcibiskupa koločského76 v Královském Bělehradě na
den sv. Rufa, tedy 26. srpna 1301,77 korunován svatoštěpánskou korunou, na uherského
krále. Mladý uherský vladař přijal jméno Ladislav V., přesto užívá svého jména
rodného.
Nový uherský vladař si za každou cenu musel udržet své věrné a nejvíce ty, kteří
mu dopomohli k uherskému trůnu. Aby si udržel jejich přízeň, musel je zahrnovat, dle
rad svých rádců, dary v podobě určitých majetků, jako tomu bylo u nejhonosněji
obdarovávaného Matouše Trenčínského z rodu Csáků. Ani rádcové, kteří s Václavem
dorazili do Uher, též nepřišli zkrátka, jako je tomu u Jana Muskaty, krakovského
biskupa, který svou věrnost Přemyslovcům a jejich zájmům osvědčil již v Polsku.
Svých uherských darů, ale moc nevyužil. Stále se však, co se týče věrnosti a postojů
vůči králi a jeho vládě, vznášela nad ní určitá nejistota, po celou dobu jeho panování.
Nedlouho po korunovaci přichází do Uher, od Svatého stolce, Bonifáce VIII.,
vyslaný papežský legát78 společně s Karlem Robertem z Anjou a jeho nároky, jež
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podporovala jižní část Uher a římský král Albrecht.79 Papež tak zahájil svou politickou
partii na uherské šachovnici. Mezi Ladislavem V., kterého podporovala nejvíce uherská
část dnešního Slovenska, a jeho bratrancem Karlem Robertem tedy vznikl spor o
nástupnické právo na uherský trůn, který se táhl několik dlouhých let. Pokoušelo se o
smíření obou korunovaných konkurentů. Proti sobě stály strany Přemyslovců s věrnými
uherskými předáky a Anjouvců s papežskou podporou. Papežův cíl byl jednoznačný:
odvolat Ladislava V. z trůnu. Z tohoto důvodu byl Bonifácem Václav II. osočen, aby
neprodleně syna odvolal z uherského trůnu, na který neměl právo. Jeho nátlak byl však
neúspěšný. Další jednání měla být pořádána v Římě. To se událo r. 1303, ale kvůli
dezinformaci královských poslů byla přemyslovským fiaskem. Přemyslovci měli poté,
co nejrychleji přednést důkazy, že nárok na uherskou korunu patří jim. Po dalších
nucených jednáních, ale papež stejně přiřkl uherskou korunu Karlu Robertovi. Dále
pohrozil přemyslovským stoupencům v Uhrách trestem, pokud by je stále uznávali za
držitele uherského trůnu. Tím bylo zapříčiněno, že do roku 1304, byl způsoben
postupný odklon z přemyslovského vlivu, většiny z řad uherských předáků, kteří
přecházeli na anjouovskou stranu. Zdálo by se, že smrt Bonifáce VIII. by změnila ostrý
postoj kurie, ale novým papežem se stal Benedict XI., který zastával stále stejné názory
jako jeho předchůdce, tudíž se vše zůstalo při starém.80
Léta uherského panování s těmito strastmi plynula do doby, kdy Ladislavovu
otci, českému králi Václavovi II., došla trpělivost s touto kritickou situací a vnějším
ohrožením syna i jeho země, a proto ustanovil správce svých zemí, vládnoucího za jeho
nepřítomnosti,81 a rozhodl se, v červnu 1304, pro rychlou vojenskou výpravu do
Uherska,82 aby zemi zabezpečil před vnějším, ale i vnitřním nebezpečenstvím.83 Jednalo
se o gesto, které mělo zajistit obranu před nepřítelem, ale i jeho přívržencům uvnitř
státu, kteří by se pokoušeli o vzpouru a převrat, avšak co se mělo stát, se stalo. Od té
doby se de facto Ladislavův otec snažil udržovat v zemi pořádek. Ladislav byl sice
uherským králem, ale vládl s velkou pomocí svého otce a jeho rádců, společně s
uherskými velmoži, kteří mu přísahali věrnost. Toto by se tedy dalo interpretovat tak, že
Václavův otec mírně řečeno táhal tajně za provázky, aby co nejvíce, skrze svého syna,
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upevnil český vliv a moc v Uhrách,84 což je ale pochopitelné, ale není pravdou, že by
sebemenší problém řešil Budín s Prahou. Vojsko prý, při procházení uherskou zemí, za
sebou zanechávalo spoušť, nehodnou cti Václavovy. Nedlouho po shledání otce se
synem na poli Rákuš nedaleko Budína, se oba rozhodli, že se společně vrátí do Čech,
zanechavší v uherské zemi správce.85 Rovněž odvážejí s sebou i uherské korunovační
klenoty a některé uherské předáky jako rukojmí, existovala zde totiž myšlenka
znovuobnovení původní přemyslovské moci. Však nečekaná brzká smrt jeho otce
Václava, zamíchala uherskými kartami docela jinak. Ale spíše by se dalo říci, že už se
jednalo o poslední políček, do tváře uherské vlády Václava III. Mladý král zůstal, bez
otcových zkušených rad a vojenské podpory, docela sám. Poslední věrní uherští
velmožové se pomalu začínali od něj odvracet. Už nemohl věřit téměř nikomu. Již ani
Matoušovi Trenčínskému, který již nějakou dobu stál za Karlem Robertem.
Jak bylo řečeno výše, existovala zde myšlenka, navrácení Přemyslovců k moci
v Uhrách, po řešení habsburského vpádu. Když byl zažehnán, za krátko na to Václavův
otec zemřel. I tak, tím ale nepadly snahy o vydobytí uherského království nazpět, ale
Václav III., ač korunovaný král uherský, těchto šancí již nevyužil. Proč? Důvodem opět
byla téměř vyprázdněná královská pokladnice, která by jistě po uherské výpravě zela
větší prázdnotou, což si Václav nemohl dovolit. Jako konstatoval prof. Žemlička:
„Znovudobytí neklidné země by však vyžadovalo příliš mnoho peněz, vojska i
diplomatického úsilí.“86
Po smrti otce, Václav dojde rovněž k určitému přehodnocení, co se týče
panovnických závazků. Pocítil ono jisté rychlé zchladnutí, týkající se vztahů Uher a
jeho tamních věrných, k Čechám k němu samotnému, a proto tedy na začátku října roku
1305 se v Brně oficiálně český král Václav III., jako uherský král Ladislav V., zříká
svatoštěpánské koruny, a tím nároku na uherské země ve prospěch bavorského vévody
Oty III., které mu předává, jako svému spojenci a příteli jeho zesnulého otce, kterému
pomáhal v bojích při habsburském vpádu r. 1304. Tímto aktem taktéž pochopitelně
zrušil zasnoubení s Alžbětou Arpádovnou, a tak byla, údajně ve stejném městě a ve
stejnou dobu, slavena i svatba mezi králem Václavem a jeho těšínskou snoubenkou
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Violou, která přijímá jméno Alžběta.87 Akt zřeknutí se uherské koruny se zřejmě zrodil
v hlavě samotného Václava II., když byla jasná neudržitelnost uherského trůnu.88
Bavorský vévoda Ota III., z rodu Wittelsbachů, který byl korunován na
uherského krále v prosinci, téhož roku, však na trůně, se jménem Béla V. dlouho
nevydrží. Nedokáže si, totiž udržet a zachovat své postavení.89 Stále je zde totiž patrný
vliv Karla Roberta, bojující za svá práva a nároky. A proto, v r. 1308, prchá Béla V.
domů, zpět do Bavorska. Svatoštěpánskou korunu měl údajně u sebe až do své smrti v r.
1312. Uherský královský titul měl anjouovský kandidát konečně na dosah.
Karel Robert z Anjou
Zaměřme se nyní trochu na Karlův profil. Byl synem neapolského vévody a
sicilského krále, Karla Martela90 a jeho manželky Klementiny, dcery Rudolfa I.
Habsburského, a tedy i sestrou matky Václava III., Guty. Byl rovněž pravnukem
uherského krále Štěpána V., syna Bély IV., z tohoto důvodu nárokoval uherskou
korunu. Byl rovněž švagrem Jana Lucemburského, když se jeho druhou manželkou stala
jeho sestra Beatrix. V době prvního neúspěchu v Uhrách za panování Ondřeje III. byl
korunován králem chorvatským. Nedlouho po Ondřejově smrti neváhal a nechal se
korunovat uherským králem z rukou svého stoupence, ostřihomského arcibiskupa,
Řehoře. Tato korunovace však byla jeho odpůrci prohlášena jako za neplatnou,
z důvodu nepřítomnosti většiny uherských stavů a neužití svatoštěpánské koruny jako u
tradičního korunovačního rituálu. V r. 1308 konečně završil své uherské snažení, a byl
korunován právoplatným králem uherským, Karlem I. Robertem. Úplného dovršení
moci však dosáhl, až svou čtvrtou uherskou korunovací v r. 1310. Postupně do r. 1321
upevňoval svou moc. Za jeho vlády byl zaznamenán v Uhrách hospodářský a
ekonomický rozmach a vzestup. Smlouvou o polském nástupnictví s Kazimírem III.
Velikým de facto dosadil svého syna Ludvíka na polský trůn. Uherské království se za
jeho vlády těšilo evropské váženosti.91 Takže se lze přiklonit k závěru, že jeho panování
bylo pro uherskou zemi velkým přínosem.
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7. Příčiny smrti
V kronice Ottokara Štýrského se uvádí, že si mladý král Václav, proti sobě své
velmože a šlechtice poštval, když jim několikrát, v opilosti, slíbil, že jim sebere jejich
dědičný majetek, což muselo být pro velmože, kteří vyznávali staré pořádky a dědictví
majetku po rodové linii, něco nepředstavitelného, že by jim byl odejmut. Takže Václav
III. v opilosti nejen majetky dával, ale uměl je i odejmout. Tímto však nevyhrožoval jen
v opileckém stavu. Rovněž tím hrozil i ve chvíli, kdy se ukázala vypočítavost české
šlechty, a její pramalý zájem, o to krále podpořit v polském tažení. To by mohl být
jeden z dalších nejstěžejnějších důvodů, k tomu krále odstranit. Můžeme jen spekulovat,
o tom, zda by si něco takového troufl, svým šlechticům, říct Václav II. Zřejmě by zaujal
trochu jiná stanoviska. Věděl, že by nepřispělo k dobrému vývoji státu, kdyby si proti
sobě poštval šlechtu a riskoval by její zradu a otevřenou vzpouru, nad kterou by se už
nedalo, tak lehce zvítězit. Už on sám, jak bylo řečeno, musel některé šlechtice uplácet
jistými dary, aby si udržel jejich věrnost. Česká šlechta držela ve svých rukách velkou
moc. Vznětlivost Václava III., taktéž moc nepřispěla k úspěšnému jednání se šlechtici,
kteří neměli zrovna, takový ostrý panovnický přístup, který v některých případech mohl
sahat například, až k povyšování, což mocní lidé nemají zrovna v oblibě. Na druhou
stranu, to není důvod pro to, někoho nechat zabít. Ale pak pokud jim vyhrožoval téměř
katovým mečem, či rozbitím hlavy. Vezme kupříkladu zápis Beneše Krabice z Weitmile
o tom, jak si nechal Václav přinést hliněné hrnce se jmény přítomných velmožů,
představujících jejich hlavy, které jeden po druhém začal rozbíjet. S výhružkou, že takto
skončí, pokud mu nevydají, co žádá.92 Jaké jim takovéto chování mohlo připadat?
Dalším faktorem je, že na některé české předáky mohla působit změna v udílení
majetku pouze doživotně, a ne dědičně jako tomu bylo dříve zvykem. A poděsit je
mohly i chystané kontroly „právoplatně“ získaného majetku.
Královu krev na svých rukách mohli mít i páni Šternberka, když na počátku
královy vlády byl odvolán z jedné z vysoce postavených funkcí, Zdeslav. Ale není
prokázáno, že skutečně odvolán byl.93 Šternberkové byli v příbuzenském vztahu
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s Matoušem Trenčínským. Možným dalším faktorem by bylo i založení kláštera
Thronus regis, který by narušil strukturu vztahů mezi Šternberky a Trenčínského
panstvími. Jednalo by se tak o určitý dohled nad případnými nekalými úmysly v podobě
povstání či spiknutí. Založení tohoto kláštera by byl teprve počátek vražení klínu mezi
tyto dva spojence, který by se časem zvětšil.
Další možností zde vystupuje představa, že někdo nespokojený s jeho vládou se
prostě rozhodl, že s odstraněním krále bude odstraněna přemyslovská dynastie
z českého trůnu, díky povědomí, že mladý král neměl dědice.
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8. Důsledky smrti
Bylo ztraceno téměř vše, co bylo jeho předky vybudováno. Králova smrt uvrhla
zemi do doby, kdy jí vládla nejistota a vliv s pýchou panstva. Poznamenala ji určitě
jistým puncem nedůvěry na zahraničně politickém poli. Důvodem bylo, že se v těchto
politických kruzích proslýchalo a spekulovalo o chování české šlechty vůči českému
králi, proti kterému nepřímo vystoupila. Jak je zvykem, smrt krále, panovníka a hlavy
státu, jakoukoli zemi nejvíce oslabí. Šlechta využila nastalého zmatku a lhostejnosti
nejvyšších kruhů, které řešily otázky nástupnictví, a pocitu, že se jim uvolnila uzda, a
proto začala podnikat to, co se nejvíce hodilo jejím zájmům. Konečně se jim povedlo
nastolit svůj přední vliv společně se získáním majetků z neuskutečněné výpravy, která
předznamenávala ztrátu nároku na trůn Polska, což se stalo v r. 1335.94 Ale zároveň si
uvědomovali, že bez krále rozhodně žít v zemi nejde. Šlo o dualismus. Budoucí král měl
ale s určitostí být opět pod jejich vlivem a snadno ovladatelný, aby de facto vládli oni
sami, když si ho na základě Zlaté buly sicilské mohli zvolit. Začali tedy spřádat plány,
kým obsadit trůn.
Klášter Thronus regis na Valašsku, který měl být vybudován, nedaleko Vsetína,
jako další opěrný bod v oblasti jižní Moravy, která měla být zabezpečena vůči
sousednímu Csákovu panství, které tak zemi ohrožovalo. A přemyslovská královská
bašta proti vnitřnímu nebezpečí ze strany moravských Šternberků, nakonec založena
nebyla z důvodu nezájmu o budovatelství v dobách nástupnických sporů. Svým
způsobem se na myšlenku této Václavovy fundace pozapomnělo.
„Zanechal si svým vládcům velikou výstrahu k ostražitosti, ale chudým si svou
záhubou způsobil utrpení.“95 Král zemřel bez právoplatného mužského dědice.
Zanechal údajně jen nemanželskou dceru. První položenou otázkou, v době když vymře
královská dynastie po meči, je: „kdo bude příští král.“ V takovém případě nastupují role
nejbližších příbuzných. Tj. sourozenců. Jak již víme, král Václav III. byl jediným synem
krále Václava II., který se dožil dospělého věku. Ostatní synové, Přemysl Otakar
(+1288), Jan (+1294) a Jan (+1296) zemřeli jako novorozenci, či jako jednoroční. Jan
Volek, syn krále Václava byl nelegitimním, tudíž z nároku na trůn byl samozřejmě
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vyřazen. Pochopitelně tedy tato povinnost zajištění trůnu, přešla na ženy rodu. Tedy na
pozůstalé manželky či sestry zesnulých králů. Nejbližší trůnu a žijící příbuzné, které
nejvíce mohly hrát hru o osud království českého, v tomto ohledu byla královská vdova
po Václavovi II., Eliška Rejčka, dále královna vdova, Viola, a nakonec Václavovy
sestry, Anna (*1290), Eliška (*1292), Markéta (*1296) a Anežka (*1305). Královské
vdovy se po smrti mladého krále rychle staly středem pozornosti, a žádanými partiemi.
Opět se zde jednalo o získání českých zemí společně s jejich dědictvím.
Zásadní vliv na volbu nového krále neměl nikdo jiný, než česká šlechta. Ty svůj
zrak upřeli na sestru zesnulého krále, princeznu Annu. Důvodem bylo s určitostí
zachování přemyslovské královské krve na českém trůně. Šlechta si tak s vůlí lidu,
v září r. 1306, za svého dalšího krále zvolila jejího manžela Jindřicha, vévodu
korutanského a tyrolského, kterého, jak víme, Václav III., ještě za svého života, vyvolil
za svého zástupce a správce země v době tažení do Polska. Při svolání šlechticů k volbě
nového krále však začaly vznikat rozpory, poněvadž někdo uznával vévodu
korutanského, ale jiní volali po synovi římského krále, vévodovi rakouském.
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8.1. Spor o nástupnictví
8.1.1. Habsburkové
Brzy se o český trůn, jako o své říšské léno, přihlásil římský král Albrecht, který
jej, jak bylo výše zmíněno, nárokoval pro svého syna Rudolfa. Společně podnikli tažení
do království českého v říjnu r. 1306, aby nastolili habsburskou vládu. Tím se de facto
snažil porušit práva Zlaté buly sicilské.96 Jindřich Korutanský, který se zalekl této
hrozby a uprchl ze země společně se svou manželkou Annou. Česká šlechta, zřejmě za
tučnou úplatu či slib nabytí nového majetku, zvolila Rudolfa za krále českého. Je
zbraslavskou kronikou popisováno, že tuto událost nesla těžce zejména princezna
Eliška, která v království zůstala: „…urozená panna Eliška, dcera krále Václava,
začala pro odchod švagra a své sestry po plné důvěře tolik naříkati a plakati, že bylo
žalostmo na to se dívati, protože nechtěla od nikoho z lidí přijmout útěchu. Neboť by
byla ráda s celou toužebností viděla, aby byl korutanský vévoda Jindřich zároveň s její
sestrou získal království. To tehdy pokládala za dobré a prospěšné pro sebe a
království, ale později zakusila, jako i ostatní, opak toho.“97 Král Rudolf pochopitelně
chtěl svou korunovaci a práva na český trůn potvrdit, a to sňatkem. Proto se dostala opět
do popředí jedna z přemyslovských žen, královská vdova Eliška Rejčka, která se tedy
stala jeho chotí téhož roku. Popis Rudolfovy vlády se dvěma předními kronikáři liší.
Žitavský jej popisuje jako krále, který: „…věru usiloval od počátku své vlády o obecný
prospěch, neboť byl opravdu člověk ctností a milostí. A tak začal hned usilovat o
zaplacení dluhů, které po sobě zanechali jeho předchůdci, králové čeští, a platiti
věřitelům z urbury a z královské pokladny každý týden tisíc hřiven…“98
Zde máme odkaz na pravdu, že všichni, kteří nárokovali český trůn, a nakonec
jej i dosáhli, později pocítili, že společně s bohatou zemí, kterou mají ve svých rukách,
získali rovněž i povinnost splácet dluh, vzniklý za dob Václava II. i Václava III. To
pocítil jak Rudolf, tak později Jindřich i král Jan. Ale musíme upřesnit, jak již bylo výše
zaznamenáno, Václav III., nerozdával tak marnotratně svůj majetek. Svědčí tomu fakt,
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že stále i účastníci dalších sporů o trůn upláceli královskými statky. Jakými, kdyby
všechny, již Václavem III., byly rozdány a rozprodány?99
Naopak Dalimil spíše, než aby popisoval Rudolfa, kárá český lid z této nešťastné
volby: „Češi, což jste nezmoudřeli ani trochu za léta? Trůn jste dali nepříteli, synu
krále Albrechta, Rudoltovi, vévodovi z Rakous, a tím chomout nový navlékli jste na své
šíje.“100 Zde se nám poukazuje na jistý nepřátelský pohled na Rudolfa, který zastávali i
někteří čeští páni, kteří byli protihabsbursky naladěni. Tyto spory dostaly, Rudolfa a
jeho odpůrce, jakým byl například Bavor ze Strakonic, na bitevní pole. Král Rudolf
řečený „kaše“101 je donutil k poslušnosti, ale brzy na to onemocněl a zemřel
v Horažďovicích, dne 3. července 1307. Důvodem jeho smrti bylo nejspíše onemocnění
úplavicí.
Po Rudolfově smrti si česká šlechta vyžádala návrat Jindřicha Korutanského,
který k němu nakonec svolil. Opět ale mezi českými pány vznikly rozpory, jedni
podporovali Korutance, a druzí habsburskou stranu s dalším Albrechtovým synem
Fridrichem. Habsburská strana považovala, totiž v této době, věc za jasnou a vyřízenou,
že po vymření Přemyslovců mají pouze oni právo na český trůn jako na své odumřelé
léno. V české šlechtě nadržující Habsburkům byli nejspíše dvě skupiny, ti kdo si přímo
přáli mít tento říšský rod na českém trůně, a ti druzí, kteří měli spíše strach z neustálého
napadání ze strany Říše, v případě, že by český král nebyl habsburské krve, proto se
raději přikláněli na jejich stranu. Tyto spory dosáhly až kritického bodu, kdy byla
prolita krev, když korutanská strana zabila jednoho z přívrženců té habsburské,
maršálka království českého Tobiáše z Bechyně. „A tak jednoho dne, když se všichni
starší sešli v domě biskupově v Praze k rozmluvě a na poradu, hle, Ulman, řečený
z Lichtemburka, a Heidman, řečený Krušina, vnikli s některými jinými ozbrojenou mocí
do komnaty a po boku pana Jana, pražského biskupa, hned v tu chvíli ostřím meče zabili
pana Tobiáše z Bechyně pro přízeň a povýšení vévody korutanského.“ 102 Zde máme
rovněž odkaz na to, že česká šlechta se nebojí jít za svými zájmy a prospěchem, i
s mečem v ruce, ale jak říkám, jen za svými. Oním vrahem měl být, podle Žitavského,
Hynek Krušina z Lichtenburka, ten který mohl stát za pomstou vykonanou na králi
Václavovi III. Tímto však likvidace některých členů rakouské strany nekončila. Takto
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působícím strachem na některé předáky, kteří se báli o své životy, a kteří nakonec tak
byly donuceni přestoupit na jeho stranu, získal postupně vyšší vliv v zemi Jindřich
Korutanský, který se tak v srpnu r. 1307 stal králem českým.
8.1.2. Jindřich Korutanský
Dalo by se říci, že jeho zvolením za českého krále vše šťastně končí. Ale opak je
pravdou. Spor pokračoval dál, poněvadž se Habsburkové, s faktem, že je Jindřich na
trůně, nechtěli smířit. Započaly tak nové boje o trůn království českého, za nichž
z Prahy uprchla i Eliška Rejčka společně s dcerou Anežkou, obávající se o dceřin a svůj
život. Byly svedeny boje například poblíž Kutné Hory. Albrecht měl, při nastávajícím
zimním období, svým českým přívržencům slíbit, že se vrátí s mnohem větší armádou,
ale takováto akce vyžaduje čas. Proto ustanovil dobu dalších válečných střetnutí na
příští rok, na léto. Přišel však zásah shůry. „Neboť sám Albrecht, král římský, zahynul
hned potom I. května léta Páně 1308, byv zavražděn v krajinách švábských, na místě,
kde se cítil nejbezpečnějším, od Jana, syna svého bratra Rudolfa.“103 Než se zpráva o
smrti římského krále dostala k říšským posádkám v Čechách, bylo svedeno ještě mnoho
bitev. Poté vojsko odtáhlo zpět domů. Na základě znojemské smlouvy v r. 1308 se
Habsburkové vzdávají nároku na český trůn.
Jestliže pohlédneme na Jindřichovu vládu popisovanou v pramenech, těžké časy
této země neskončily. Jednalo se totiž, o ne moc dobře řízený státní aparát, opředený
pověstmi o Jindřichových opileckých výlevech a obžerství. V zemi se děly násilnosti na
nevinných, kteří byli olupováni téměř o to poslední, co jim zbylo. Stejně tak tomu bylo
u církevní instituce. Měli trpět veškeré vrstvy společnosti. Dalimil jej líčí: „Jindřich
z Korutan pak českou zemi řídil. Byl to sice dobrák, ale břídil.“104 Rovněž jej vystihuje
jako člověka nedbalého a bezstarostného vůči vládě a správě v české zemi. Novodobé
studie, však poukazují na to, že tomu tak zřejmě nemuselo být. Vypovídá to tak o snaze
středověkých kronikářů, zejména Žitavského, očernit Jindřichovo jméno v očích
veřejnosti a lidu, a tím vyvýšit krále Jana, za jehož vlády kronika začala být sepisována.
Tuto interpretaci o Korutanci podávali i mladší autoři, kteří vycházeli z těchto pramenů,
102

Zbraslavská kronika 1976, 155.
Zbraslavská kronika 1976, 156. Oním vrahem měl být Jan zvaný Parricida (1290 – 1313), syn Rudolfa
Habsburského a Anežky Přemyslovny, sestry Václava II. Tento čin rovněž sloužil jako argument, když se o
Češích mluvilo jako o královrazích.
104
Kronika tak řečeného Dalimila 1977, 169.
103

49

a neuvědomovali si, že pravda může být zcela jiná. Ale to neznamená, že by se v české
zemi neodehrávala mnohá bezpráví. Toto opět vrhlo na Čechy určitý stín. Šlechta měla
krále za slabocha a pohlížela na něj s despektem, a začala se pomalu r. 1309 bouřit.
V zemi

vznikla

protikorutanská

opozice

v čele

s Jindřichem

z Lipé,

Janem

z Vartemberka a Jindřichem z Rožmberka.
8.1.3. Příchod rodu Lucemburků
V této chvíli upřeme pozornost na princeznu Elišku, která si začínala
uvědomovat, jak moc se ve svém švagrovi a jeho údajné schopnosti vládnout mýlila.
V důsledku tohoto zklamání se obrátila k zbraslavskému opatu Konrádovi, kterému se
svěřila se svým žalem. Na to opat reagoval tím, že by se měla situace neprodleně začít
řešit, a proto se vydal na cestu, společně se sedleckým opatem Jindřichem, za novým
římským králem Jindřichem VII. z rodu Lucemburků,105 se kterým se nakonec setkal
Heilbronnu. Po vylíčení tehdejšího stavu v jakém se nacházelo království české, se
římský král rozhodl, že české království jako říšské léno přiřkne někomu úplně cizímu,
tedy vyloučit z následnictví i přemyslovské dcery. Toho se zbraslavský opat zalekl, a
začal líčit, jakou dívkou je princezna Eliška, dcera Václava II., jakou je vhodnou partií a
adeptkou na trůn království českého, a rovněž po vzoru biblických žen, vyvýšil všechny
její dobré vlastnosti, přednosti a ctnosti. „Neboť jsme četli nejednou, nýbrž častěji, že
Hospodin dal spásu do ruky ženy podle svědectví svatého Písma, Judit, Delbora a Ester
nechť se ukážou jako příklad, jimiž Hospodin zjednal spásu před očima svého lidu
izraelského. Nechť tedy vaše láska, můj pan králi, přeje onoho království této panně,
které přeje rod, dědičný nárok, věk, ctnost, bystrost i přízeň jejího lidu.“106 To se
římskému králi zalíbilo, a proto se přiklonil k názoru, že by byla hodna titulu české
královny. Zamysleme se nad tím, že by jako důsledek smrti Eliščina bratra Václava,
mohla tímto způsobem přejít česká královská hodnost na zcela cizí rod, který by se
nemusel sňatkem spojit s královskou přemyslovskou krví. Je však otázkou, zda by toto
čeští páni dopustili. Jedni zřejmě ne, druzí spíše za úplatu, či pod tlakem hrozby
konfliktu s Říší.
Při takovémto vyvýšení u samotného krále římského, se začala stávat Eliška u
některých českých pánů váženou, do níž se postupně vkládaly královské naděje. A proto
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se začalo uvažovat i o vhodném a pro národ prospěšném královském sňatku. Dohodli
se, že nejvýhodnější svazek by byl s členem královské rodiny římských králů.
Eliščina vzrůstající obliba v očích českých předáků a lidu, ale nemohla zůstat
bez následků. Měl údajně vzniknout spor mezi sestrami Eliškou a Annou, která začínala
tušit, že její pozice, i manželova, je sestrou ohrožena. Závist jí zřejmě měla zatemnit
rozum, a proto začala své sestře usilovat dokonce o život. „…vzbudilo proti ní u její
sestry paní Anny a jejího švagra tak prudkou nenávist, že se jednalo o jejím tajném
usmrcení (…). A to poznala ze zkušenosti (…), když přijavši v jakémsi jídle otravný jed,
téměř by byla zemřela.“107 Ale toto Žitavského tvrzení není ničím podloženo, že se tak
skutečně stalo. Upřímně řečeno, dokázala by kvůli moci zabít vlastní sestru? Spíše by
bylo strategičtější zbavit, skrze sňatek manžela nižšího stavu, aby tak byla politicky
eliminována. Ale pokud by znala její vlastnosti, mezi něž patřilo odhodlání a nic
nevzdávat. Bylo by usmrcení Elišky jedním z východisek, avšak velice drastickým.
Každopádně Eliščini věrní, když se doslechli o tomto nebezpečí, vyvedli královskou
dceru, v přestrojení z Prahy, a odvezli ji do Nymburka [7]. Do srdcí lidu se zasel strach
z bojů mezi korutanským vojskem, které přitáhlo z Korutan, a jejich českými odpůrci,
vedených Jindřichem z Lipé a Janem z Vartemberka, který měl údajně zorganizovat
Eliščin pražský útěk. Po jejich vítězství se česká princezna navrací do Prahy v červnu
roku 1310.108
Jak již bylo řečeno výše, česká nobilita se rozhodla pro spojenectví s mocným
římským královským rodem. V úvahu přicházel králův bratr Walram, který nebyl
ženatý. Ale do oka českým předákům padl jediný syn římského krále, Jan. „Tento
mladík se snadno naučí mravům naší země, bude vyrůstat s našimi syny, a proto je bude
více milovat a sám si získá, jako by byl narozen v království, větší lásku u všech
obyvatel.“109 Šlechta však zřejmě chtěla Jana převychovat podle svého, ale církev
zaujímala a vyvyšovala vztah otce a syna.110
Po písemných domluvách o audienci, mezi pražským a říšským dvorem, se
poselstvo vydalo na cestu. Nutno podotknout, že se tak dělo za zády Jindřicha
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Korutanského, který stále dlel v Praze. Česká delegace, s církevními zástupci a
pražskými a kutnohorskými posly, dorazila dne 12. července 1310 do Frankfurtu.
Po uvítání králem Jindřichem VII. následovaly dny hostin a dlouhých porad.
Těchto jednání se zúčastnili i muži vysokého evropského postavení a hodností, jak
církevních, tak světských. Bylo zahájeno slyšení, při kterém bylo dáno slovo
zbraslavskému opatu Konrádovi, který opět vylíčil krutou korutanskou vládu. To bylo
zřejmě řečeno takovým řečnickým uměním, že byl Jindřich Korutanský oficiálně
prohlášen za neprávoplatného českého krále, a ti kteří mu přísahali věrnost, byli vyjmuti
z této povinnosti onu přísahu dodržet.
Dalším bodem jednání bylo postavení osmnáctileté princezny Elišky v celé
hierarchii vládnoucího systému v českých zemích. Jindřich VII. uznal svou předchozí
řeč z Heilbronnu, že je hodna trůnu království českého, a dále prohlásil, že jí za manžela
dá svého bratra Walrama. Při první části jeho řeči v české delegaci zavládla
spokojenost, ale s rozhodnutím o manželském svazku nesouhlasili. Čeští poslové začali
žádat za českého krále jeho čtrnáctiletého syna Jana. S tímto návrhem naopak
nesouhlasil římský král, pro synovo přílišné mládí, a také kvůli tomu, že byl jeho
jediným synem.
Existují jen dohady, jak by země v rukách králova bratra Walrama111 vypadala.
Byl ale vzdělaný, inteligentní, autoritativní a navíc velmi krásný, ale také měl pověst
prostopášníka. Čeští však rozhodli jinak. A zřejmě by došlo na opětovné dovolání
k římskému králi, aby pomohl vyřešit znovu nastalou situaci ztráty panovníka,
poněvadž jeho bratr, pokud by mu zůstal napsán stejný osud, zemřel následujícího roku
1311, při bojích v Itálii. Pokud by však žil déle je otázkou zda by se dala srovnávat jeho
vláda s vládou pozdějšího krále Jana, jeho synovce.
Byly tedy vedeny dlouhé dohady a debaty, kdy i rádci císaře Jindřicha VII.
Lucemburského se chtěli zasadit o to, aby svého jednorozeného syna Jana, tak
lehkovážně neobětoval těmto „českým psům,“ poněvadž zde byl stále přítomen duch a
pověst zrádných českých předáků. Česká strana argumentovala, že skrze svého syna
bude de facto vládnout sám Jindřich VII. Nakonec došlo na soukromou rozpravu mezi
králem a zbraslavským opatem, který mu vysvětlil, jak se věcí mají, že by bylo pro
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českou zemi velmi prospěšné, kdyby v království vládl syn svého otce, a proč je
princezna Eliška pro syna lepší, než kterákoli jiná žena. „A nechť se nehorší můj pan
král nade mnou, sluhou svým, pro tyto říci, které chci nyní pověděti; dříve než byste
pustil z ruky svého mladého syna takového a tak veliké království, měl byste svého syna
oženiti s dívkou nebo paní, která dosáhla padesátky.“112
Další „vodou do mlýna“ jistě přispěl i Petr z Aspeltu, mohučský arcibiskup. Po
dalších zdlouhavých jednáních římský král Jindřich, dne 25. července, svolil ke sňatku
s českou královskou princeznou Eliškou a jeho synem, princem Janem. Čeští poslové
složili slib za princeznu a bylo stanoveno datum sňatku na 1. září 1310. Bylo
ustanoveno, aby se do té doby, královská princezna dostavila do říšského města Špýru,
ještě před Jindřichovým odjezdem do Itálie, kde mu měla být vsazena císařská koruna
na jeho hlavu. Pokud by tak do této lhůty neučinila, zásnuby by byly prohlášeny za
neplatné. V tu chvíli hráli nejvýznamnější role čas a štěstí, že v cestě Elišce nikdo
nezabrání.
Družina princezny vyrazila z Prahy dne 14. srpna 1310, společně s částí poslů,
kteří byli již přítomni ve Frankfurtu a navrátili se pro ni do Čech. „…nikdo jí však
nebraní ani se nikdo neptá, kam jde. Neboť se ubírá šťastně, aby kralovala, a ne aby
zapomněla na svůj lid a dům otce svého, nýbrž aby jim přinesla mír.“113 Je dosti
zvláštní, že by nikdo nevěděl či se nezajímal, kam se vydala. Anebo že ji v cestě nikdo
nezabránil. Ale pokud její odpůrci byli obeznámeni s vyjádřením římského krále a
příštího císaře, došli zřejmě k závěru, že je zbytečné už něco podnikat, a znelíbit se mu
ještě více. Podle myšlenky Žitavského, přívrženci Korutance a jiní neměli ani tušení, jak
kladně dopadla jednání s římským králem, a proto se domnívali, že se již sama
oklamaná Eliška vyhošťuje ze země. V tomto záznamu lze poukázat na snahu přinést
zemi mír a odhodlání, jaké měl její otec i bratr. V dějinách civilizace se nespočetněkrát
událo, že byla královská dcera nadána stejnými královskými vlastnostmi jako její otec,
že by byla schopna téměř i samostatné vlády. Vezme kupříkladu Jindřicha VIII. a jeho
dceru Alžbětu I. na anglickém trůně v 16. století. Zdědila tedy Václavovu ctižádost.
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Když princezna dorazila se svou družinou do Špýru, byla obeznámena, že by se
měla dostavit na osobní setkání se svým nastávajícím a jeho rodiči114 v
nedalekém Heimbachu. Při tomto setkání na sebe strhla velkou pozornost svou krásou a
bohatě zdobeným šatem, a udělala na říšský dvůr velký dojem. Říšský král pronesl před
řeč směrem k dívce: „Raduj se a vesel se, panno nejdražší, dosud jsi byla dcerou krále
českého, nyní budeš a jmenovati se budeš dcerou mou, já ti budu otcem, ty mně dcerou.
Přijímám a beru tě dnes za vlastní dceru svou…“115 Tímto aktem se stala Eliška tedy
dcerou říše, pod jejíž ochranou se teď nacházela.
Dne 1. září 1310 se ve špýrském dómu konala mše a honosný svatební obřad,
který vedl mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu, bývalý kancléř Václava II. Eliška si
v tuto chvíli musela zcela jistě rozvzpomenout na vzpomínky z dob kralování jejího
otce.116 Toho dne byla dvojice slavnostně oddána. Dvojice prošla teoreticky dvojitou
svatbou, poněvadž den před samotným slavnostním obřadem, byli spojeni ve špýrském
paláci, kolínským arcibiskupem Jindřichem. Ale nestrávili spolu noc na manželském
loži, takže podle církevního práva, před oltářem špýrského dómu stáli jako snoubenci.
Jelikož je ale oddal arcibiskup, dalo by se za pravé datum svatby brát 31. srpna 1310.
Ovšem to je jen formalita. Nejdůležitější myšlenkou je, že příštím českým králem se stal
Jan, syn budoucího římského císaře.
Po týdenních slavnostech se královská rodina odebrala na nějaký čas do
Kolmaru, a odtud, na konci září 1310, každý putoval dál svou cestou sám, tedy Jindřich
s manželkou do Itálie a Jan se svou manželkou do Čech. Otec přidělil, jako jistotu,
svému synovi vojsko, které mu mělo pomoci obnovit mír v české zemi. Rodiče tehdy
mladý Jan viděl naposledy.
Avšak zcela klidné přijetí v Čechách budoucího korunovaného krále Jana
neočekávalo. Při cestě zpět, kdy se opět družina zastavila ve Špýru, je zastihla nečekaná
zpráva: Praha a okolní země byly vydány na pospas Fridrichovi, markraběti
míšenskému a jeho armádě. V té době měli Čechy zažívat nemalé útrapy, poněvadž toto
vojsko se nechovalo zrovna mírumilovně k českým obyvatelům. Zbraslavský a sedlecký
klášter zažil též strasti. Toto Jindřichovo konání se dá interpretovat, že raději za sebou
nechá zničenou a spálenou zemi, než aby ji v poklidu odevzdal Janovi. Zřejmě ho
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naplňovala myšlenka, že když ji nebude mít on, nebude jí mít nikdo. A když už, tak v
zuboženém stavu. Toto je však Žitavského interpretace, že použil taktiku „spálené
země,“ ale nedá se potvrdit ani vyvrátit. Každopádně měl v Čechách stále silný vliv,
nejspíše díky šlechtě, která věděla, že skrze jeho slabošství vždy dosáhne svého,
zejména majetkového a finančního zisku. A pak také zde byli ti, kteří měli v srdci strach
z jeho odplaty, pokud by šli proti němu. Když však dorazily zprávy o přicházejícím
novém královském páru, český lid se vzchopil.
Budoucí král, po určité době strávené v Norimberku, v polovině října roku 1310
vtrhl do Čech. Dne 19. listopadu začal obléhat Kutnou Horu. Po litých bojích město
dobyl. A jako vrcholný cíl byla stanovena Praha. Zde se očekávalo, že bude potřeba při
dobývání silnějšího tlaku, ale nebylo tomu tak. Přesto se musel, se svou manželkou
Eliškou, doslova probojovat do Prahy. Navíc už vojsko bojovalo s přicházející zimou.
Ale díky lsti, kterou použili, když se chytře spojili s lucemburskými přívrženci za
hradbami, nakonec město úspěšně dobyli a obsadili [8]. Jindřich Korutanský, poté co se
dozvídá zprávu porážce, uprchne na Pražský hrad, kde se cítí nějaký čas v bezpečí.
V rámci jednání, odstupující královna Anna vyprosila na Petrovi z Aspeltu nekrvavou
kapitulaci korutansko-míšeňských vojsk.117 A po necelém týdnu, Jindřich s Annou tajně
v noci prchají do Korutan. Od jejich odchodu, se svou sestrou Annou a jejím manželem,
měla Eliška od té doby velmi nepatrný a chladný kontakt, až do sestřiny smrti v roce
1313.
Po neustálém naléhání ze stran české nobility a kněžstva jsou 4. února 1311 Jan
Lucemburský a jeho choť Eliška korunováni českým králem a královnou [9, 10], a to
z rukou mohučského arcibiskupa, Petra z Aspeltu. A tak se udržela přemyslovská krev
na českém trůně.
Pokud se zaměříme na to nejdůležitější, a to pro chod státu, bude to Janův vztah
s českou nobilitou. Zpočátku se zdálo, že bude opět král vládnout svým šlechticům, na
což byl ze svého dětství zvyklý, dle výchovy francouzského typu, 118 ale šlechta
zamýšlela opak. Král tedy měl zřejmě jinou povahu k jednání s jejími zástupci, než
Václav III. Přeci jen se asi něčeho nezalekl, díky své válečnické krvi. Ale stále v něm
nebylo to, co bylo na panstvo potřeba. Snažil se o upevnění a vyzdvižení královské
116
117

ŠAROCHOVÁ 2002, 144.
BOBKOVÁ 2003, 25.

55

moci, ale nedařilo se mu. Zpočátku s českými pány bojoval mečem, po úmluvách a
dalších slibech v Domažlicích r. 1318 už jen slovy.
Zdálo by se, že s nimi jednal drsným způsobem, ale spíše činil více liberálními
kroky, takže vykonával určité ústupky, ale tím se postupně opět poddával jim a jejich
vlivu. Rozhodně by jej ale nenapadlo odjímat jim majetky, aby se je snažil srazit na
kolena, a tím si získat jejich věrnost. Král vydal takzvané inaugurační diplomy pro
Čechy a Moravu, rozdělené do čtyř hlavních článků z let 1310 – 1311, ve kterých je
uvedeno, že česká šlechta žádá, že v době zemské hotovosti bude bránit zemi na své
vlastní náklady v případě vnějšího nebezpečí. Zároveň, ale tyto spisy dále líčí, že
šlechta nebude vynakládat finanční obnosy na válečné výpravy do zahraničí, zde se
poukazuje zřejmě na jejich nezájem o povinnost vynaložení svého jmění na válečnou
výpravu Václava III. do Polska, která se měla uskutečnit o pět let dříve. Tím by se
obohatila o králův majetek, který by jí připadl jako žold, za účast na výpravě. 119 Další
články byly věnovány zemské berni, zajištění dědictví statků ve šlechtických rodech po
mužích i ženách, a posledním článkem byl slib, že panovník bude vládnout bez
cizinců.120 Ač neměl Jan úplné nadání či sílu s panstvem jednat, tak česká šlechta přišla
na jednu věc, že s Lucemburky bude jiné pořízení, než s přemyslovským rodem. Brzy se
ale dočkali jeho odjezdu do ciziny, kde se stal oním králem diplomatem, poněvadž si již
na ně zvykl, a nezařazoval jednání s českými předáky do svého hlavního zájmu, tak si
šlechta opět začala vládnout po svém. Mezi českou zemí a králem nastal stav odcizení.
Nicméně jeho zásluhou byly české země vyzdvižené do vrcholného povědomí evropské
politiky.121
Od doby příjezdu krále Jana do Čech, měl nastat v zemi mír; který skutečně
nějakou dobu trval, ale osud chtěl jinak, že postupem času přestávalo kralování a správa
české země krále Jana bavit, a proto využíval Čechy jen jako pokladnici, platící jeho
diplomatické cesty a válečné tažením do ciziny, ve které trávil většinu času. Zde
bychom mohli opět použít repliku jednoho italského Janova odpůrce, z filmu Karla
Steklého, v níž se odrážela bohužel pravda: „Do války a pro daně, přijíždí král Jan
přesně…“
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V raných dobách Janova panování, přišel jemu a Elišce r. 1316 na svět syn
Václav, který měl ve svém osudu napsáno, že se změnou podoby svého jména Karel,
ošetří a vyléčí rány této země, která v jeho rukách začne vzkvétat. Totéž však neměli
napsáno ve svém jeho královští potomci. Nad tímto Lucemburkem zřejmě držela ruka
samotné sv. Kateřiny.
Vztah mezi Janem a Eliškou začal nečekaně brzy upadat manželskými spory, a
jak známe z českých dějin, byl velice napjatý, jednalo se o konflikt dvou silných
osobností, které dospěly až k vzájemné nesnášenlivosti. Z krále Jana, z toho útlého
chlapce vyrostl král s diplomatickým talentem, ale s krví válečníka, který si zkrotil
kohokoli, ale ne svou vlastní manželku,122 která v sobě měla vznětlivou krev
Přemyslovců. To trvalo až do její smrti, ve vyšehradském domě jejího nevlastního
bratra Jana Volka v roce 1330. Královna Eliška, která byla naplněna duchem českého
vlastenectví, a je jedním z jeho symbolů dodnes. A její slavný syn na ducha a odkaz
jejího i jejích předků nikdy nezapomněl.
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Závěr
Co říci na závěr? Nejspíše celkové shrnutí. Špatná společnost české šlechty
dobře vychovaného mladého krále zkazila, když se postupně dostal do jejího vlivu.
Musel splácet i dluhy vzniklé z výdajů za udržení Polska a za válečné tažení proti
Albrechtovi, a také tažení do Uher z doby vlády jeho otce, který se snažil mu ulevit a
uchránit ho od těchto finančních závazků, ale smrt jej zastihla moc brzy. Proto nebyly
téměř žádné peníze v královské pokladnici na tažení do Polska. Ta téměř zela
prázdnotou, nepomohly jí téměř ani kutnohorské stříbrné doly.
Královské majetky, které Václav III. rozdal nakonec po svém pozdějším
„vystřízlivění“ se rozhodl získat zpět. Ale nejen ty které rozdal. Chtěl zpět i ty, které
obsadilo české panstvo po smrti jeho děda roku 1278. Zde byl kámen úrazu; tehdy si
šlechta musela položit otázku, z jakého důvodu by měli své majetky, které získali, již
před pětadvaceti lety odevzdat. Další problém nastal i s udělováním statků pouze
doživotně.
Pro zahájení výpravy do Polska potřeboval Václav finance, které stěží nastřádal.
Vyhlášením zemské hotovosti se setkal s odporem a nezájmem českých velmožů, a
proto nastoupila jeho vznětlivost, pro Přemyslovce typická. Vyhrůžky zabavením
majetku, a toto zacházení se české šlechtě nezamlouvalo. Veškeré movité majetky si
král vzal s sebou, aby mohl polskou výpravu finančně podporovat. Po jeho smrti si
majetky tiše rozdělila šlechta, respektive rozkradla či část zůstala v Olomouci. Takže
stav královské pokladnice tedy skončil na takové úrovni, že království ani nemohlo
uspořádat honosnější pohřeb mladého zemřelého panovníka, který by byl hoden
osobnosti, z tak slavného královského rodu. A navíc jeho vztahy se šlechtou zapříčinily,
že téměř nikdo z jejích zástupců se nenamáhal převést královo tělo z Olomouce, kde byl
uložen v hrobce tamního kostela sv. Václava. O převoz bratrova těla na Zbraslav se
musela postarat až jeho sestra Eliška, v říjnu roku 1326, tedy až po dlouhých dvaceti
letech od jeho zavraždění.
Po srpnové události, způsobené zřejmě mocným nepřítelem z řad české šlechty,
se rovněž stále zvyšuje úroveň krize, od té chvíle již bývalého přemyslovského státu.
Poněvadž jsou země koruny české uvrženy do válek, bojů a jiných střetnutí, v rámci
sporů o nástupnictví, ve kterých nejvíce trpí obyvatelstvo a města, která jsou okrádána.
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Takové boje probíhali mezi Habsburky a českými pány protihabsburské opozice a
následně korutansko-míšeňskými vojsky a Janem Lucemburským.
Důsledkem Václavovy smrti byl rovněž příchod jednoho z nejmocnějších
evropských rodů na český trůn, který se svými činy zapsal do evropských dějin. Tyto
činy vykonali Lucemburkové [11] jako: Jan, Karel, Václav či Zikmund. Když se
podíváme na tuto časovou posloupnost jmen, můžeme sledovat linku, v jakém stavu se
země nacházela. Jan ji začal pozvedat, pak byl zaznamenán jistý úpadek, za Karla
vzkvétala, za Václava začínala upadat a za Zikmunda byly rozpoutány husitské války,
takže jistý kolaps správy a systému. Ale jak již poznamenala Phdr. Doležalová: za doby
lucemburské byla povznesena do popředí přemyslovská tradice jako základ českého
státu a jeho národa společně s jeho historickým povědomím.
Když se znovu zamyslíme nad posledním Přemyslovcem, položíme si otázku,
jak by vypadala země v rukách dospělého kupříkladu zhruba třicetiletého krále Václava
III., který získal zkušenosti od svého „padesátiletého“ otce Václava II. Osud obou ale
byl zapsán na stránky jejich životů jinak. S tím souvisí otázka o vymření: V jakém stavu
by se nacházela česká země, kdyby římský král využil svého lenního práva, a udělil
Čechy někomu cizímu, nezávislému na správě a obyvatelích. To jsou ale otázky, typu
„co by kdyby,“ které v tuto chvíli nebudou zodpovězeny.
Takovými otázkami se týkají i samotné vraždy. Proč místem činu byl zvolen
Olomouc, motiv, pachatelé, zosnovatelé, důkazy. Toto skvěle vyjádřil prof. Čechura:
„Zdá se, že jsou to otázky spíše pro detektiva, než pro historika; ale nemylme se! Vždyť
historik při hledání odpovědí na to, jak se udály dávno minulé příběhy, proč právě tak a
nejinak, musí často používat – vědomě či nevědomě – detektivní metody.“
Králova smrt zapříčinila i změnu v postavení životů a změnu osudů dvou
mladých královských potomků: Jana z rodu Lucemburků a Elišky z rodu Přemyslovců.
Oba dva přišli o své rodiče ve velmi mladém věku. V obou byla nesmírná individuální
síla. A oba dokázali, předvést osobnosti hodné panovnických rodů skrze své vlastnosti a
dědictví po předcích. Jan svými válečnickými a diplomatickými schopnostmi a Eliška
svým duchem a srdcem vlastenectví, svého otce, kterým uměla noblesně předvést, které
evropské země, a kterého národa je dcerou, již svým ctnostným chováním, krásou a
bohatou róbou v Heimbachu. Václavova oběť je oba posunula dál. Stali se panovníky.
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Václav III., v oněch dobách král uherský, polský a sedmý král český, nemohl
bohužel, pro svou smrt, která jej zastihla v tak útlém věku, tolik dokázat a předvést své
vlastnosti a panovnické umění a zkušenosti, získané s postupujícím věkem, aby tak
ukázal, že dokáže vystoupit ze stínu svých slavných předků, děda Přemysla a otce
Václava, aby si tak vytvořil vlastní slavnou pověst, která se měla zapsat do dějin tohoto
národa. Bohužel do nich se zapsal neslavně, pouze svou smrtí, v nedožitém sedmnáctém
věku života svého. Povědomí o jeho nešťastném skonu částečně mírně odsunula jeho
činy do pozadí.
Skrze jeho smrtelné rány, které mu byly způsobeny v Olomouci, začala krvácet
jeho země i národ. Tyto rány „obvázal“ až jeho synovec, Karel.

60

Obrazová příloha

1. Josef Wenig (1885 – 1939): Zavraždění Václava III.
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