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Abstrakt 
Tato práce pojednává o Ludmile Přemyslovně, dceři knížete Bedřicha a jeho 

manželky Alžběty Uherské. V prvních kapitolách práce je uvedena historie rodu 

Bogenů a počáteční období existence rodu Wittelsbachů. Hlavní část práce se zabývá 

životem Ludmily Přemyslovny. Spolu s ním jsou uvedeny krátké životopisy obou 

Ludmiliných manželů, hraběte Alberta III. z Bogenu a vévody Ludvíka I. 

Bavorského z rodu Wittelsbachů, a jejích čtyř synů, Berchtolda, Luitpolda, Alberta, 

pocházejících z rodu Bogenů, a Otty II. z rodu Wittelsbachů.  

Poslední kapitola této práce je věnována Ludmilině fundaci, klášteru Seligenthal  

u Landshutu, který založila roku 1232 a dodnes v něm žijí jeptišky. 

 

Klíčová slova: středověk, Bavorsko, Ludmila Přemyslovna, hrabata z Bogenu,  

rod Wittelsbachů, klášter Seligenthal 

 

 

Abstract 
This thesis is devoted to Ludmilla of Bohemia, the daughter of Frederick, Duke 

of Bohemia and his wife Elizabeth of Hungary, Duchess of Bohemia. In the first part 

of this thesis history of the Bogen dynasty and the beginning of the House of 

Wittelsbach are described. The main part of this thesis deals with the life of Ludmilla 

of Bohemia. Along with it brief biographies of both of her husbands, Albert III, 

Count of Bogen and Ludwig I, Duke of Bavaria member of Wittelsbach dynasty as 

well as the biographies of her four sons Berhtold, Luitpold and Albert of Bogen and 

Otto II, Duke of Bavaria are included. 

The last chapter of this thesis deals with Seligenthal monastery by the town of 

Landshut which Ludmilla founded in 1232. 

 

Key words: the Middle ages, Bavaria, Ludmilla of Bohemia, Counts of Bogen, 

House of Wittelsbach, Seligenthal monastery 
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I. Úvod 

Ve své diplomové práci se pokusím popsat život a činnost historické osobnosti, 

která je i u vzdělaných lidí málo známá, či spíše neznámá, přesto však v dějinách 

střední Evropy hrála velmi důležitou roli. Její význam by bylo možné přirovnat, 

s určitou nadsázkou, s dějinnou úlohou kněžny Ludmily řečené svaté, která může být 

považována za zakladatelku dynastie Přemyslovců, ačkoliv sama z tohoto rodu 

nepocházela. 

Hlavní postava mé práce se rovněž jmenuje Ludmila, ale žila přibližně o tři 

století později a byla přímý potomek svaté Ludmily v desáté generaci. Jak se ještě 

později zmíním, byla dcerou knížete Bedřicha a tudíž i neteří českého krále Přemysla 

Otakara I. a sestřenicí Anežky České. Ludmila byla součástí rodových spojení 

Přemyslovců s vlivným bavorským rodem hrabat z Bogenu (někdy rovněž 

překládáno jako hrabata z Luku). Ale její hlavní význam spočívá v tom, že se jako 

manželka Ludvíka I. a matka Oty I. z Wittelsbachu  stala pramátí rodu Wittelsbachů 

a její potomci vládli v Bavorsku až do roku 1918. 

 

Hlavním dějištěm událostí, kterými se budu ve své práci zabývat, jsou tedy 

Čechy a Bavorsko, zejména jejich vzájemná hranice. Pro lepší představivost by bylo 

dobré si přiblížit obraz střední Evropy a jejího vývoje v minulých stoletích, tedy asi 

přibližně od zániku Východofranské říše. 

Tento státní útvar vznikl rozdělením Franské říše smlouvou ve Verdunu, a to 

roku 843. Pro nás je důležitá její východní hranice, jež probíhala zhruba podél Labe, 

Sály, Českého lesa a Šumavy až k Jadarskému moři. Říše východofranská zanikla 

roku 911 úmrtím krále Ludvíka Dítěte a byla nahrazena vznikajícím německým 

královstvím, posléze pak Římsko-německou říší. Bavorsko se stalo poměrně silným 

státním útvarem, a tak si udrželo svůj územní rozsah až do poloviny 10. století, kdy 

ovládalo prakticky celé dnešní rakouské území. Po roce 955, kdy byli Maďaři 

poraženi v bitvě na řece Lechu, bylo na východní bavorské hranici zřízeno Rakouské 

markrabství. V roce 976 se pak od bavorského území oddělily i Korutany, kde bylo 

ustanoveno samostatné vévodství. Roku 1156 je následovalo Štýrsko, vzniklo tak 

další vévodství.  
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Bavorsko bylo blízkým sousedem Českého knížectví. Tam, stejně jako 

v ostatních vévodstvích, se snažily uplatňovat a rozšiřovat svůj vliv a politickou moc 

v rámci říše četné hraběcí rody. Mezi nimi zaujímali jedno z předních postavení 

hrabata z rodu Bogenů. Tento rod byl oproti ostatním poněkud zvýhodněn svým 

určitým privilegovaným postavením, spočívajícím ve skutečnosti, že pocházel 

z vedlejší větve rodu Babenberků, což byl vládnoucí rod v rakouských zemích. Tento 

rod pocházel od Adalberta I., syna rakouského markraběte Arnošta. Ovládal zejména 

území přiléhající k české hranici, a proto měl k českému prostředí velmi blízko. 

Vznikaly tak podmínky pro navazování příbuzenských svazků mezi oběma rody a 

také pro pronikání na české území, spojené pak s osidlováním českého pohraničí. 

Dalším z významných rodů Bavorska byli Wittelsbachové (do druhé poloviny 12. 

století nazývaní hrabata ze Scheyern). Tento rod vznikl v 10. století a o dvě století 

později se stal nejmocnějším rodem Bavorska. Došlo k tomu poté, co císař Friedrich 

Barbarossa udělil v roce 1180 Otovi I. ze Scheyern v léno bavorské vévodství. 

 

Ve své práci bych se proto chtěla věnovat nejen Ludmile Přemyslovně, ale také 

oběma výše zmíněným rodům, jelikož Ludmilin první manžel byl Albert III. a 

pocházel z rodu Bogenů a druhý, vévoda Ludvík I. Dolnobavorský, z rodu 

Wittelsbachů. Ludmila, jako jejich manželka a matka jejich potomstva, sehrála 

v dějinách Bavorska významnou roli a stala se pramátí dalších generací Wittlesbachů, 

které setrvaly u moci v Bavorsku až do roku 1918. 
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II. Komentář k pramenům a literatuře 

O Ludmile Přemyslovně existuje v pramenech jen velmi málo informací. Při 

psaní své práce jsem se snažila prostudovat všechny dostupné latinsky psané kroniky 

a diplomatáře, a to jak české, tak německé.  

Z českých zdrojů se jedná především o Codex diplomaticus et epistolaris regni 

Bohemiae (CDB), kde je Ludmila zmíněna pouze jednou, a to ve třetím díle, který 

zachycuje dobu mezi lety 1230-1238. Ludmila je uvedena jako zakladatelka kláštera 

Seligenthal. „Ludmilla, ducissa Bavariae, monasterium Seeligental in Suburbio 

Landeshutano fundat, filio suo Ottone, duce Bavariae consentiente“ 1  . 

V předchozích dílech jsou sice zmiňováni její sourozenci (bratr Vratislav a sestra 

Žofie)2, ale informace o Ludmile chybí.  

Z německých zdrojů jsem čerpala především z dvou rozsáhlých souborů pramenů, 

a to Monumenta historica Germanie (MHG) a Monumenta Boica. MGH je soubor 

pramenů k německým dějinám do roku 1500 a začal vycházet roku 1819. Druhá 

edice pramenů,  Monumenta Boica vycházela mezi lety 1763-1927 a jedná se o 

soupis všech pramenů bavorských dějin středověku. 

Jelikož Ludmila strávila velkou většinu svého života v Německu, přibližně ve 

svých čtrnácti letech se provdala do Bavorska, kde žila až do své smrti, je možné o ní 

v německých pramenech nalézt více informací. Ale i tak to není mnoho. 

   Genealogie vévody Otty II. (Genealogia Ottonis II. ducis Bavarie et Agnetis 

Ducissæ) uvádí Ludmilu jakožto matku Otty II. Bavorského. „Alteram duxit 

Fridericus dux Bohemie, frater Otakari regis Bohemie, et genuit ex ea Ludmilam 

(…)“ Bedřich kníže český, bratr českého krále Otakara, otec Ludmily.3  

A zároveň zmiňuje, že jejím prvním manželem byl Albertus comes de Bogen, se 

kterým měla tři syny: Liupoldum clericum, et Berhtoldum et Albertum comites. Po 

jeho smrti se Ludmila znovu provdala, a to za Ludvíka Bavorského, který se stal 

                                                
1 FRIEDRICH, Gustav, ed. Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae. Tomi III fasciculus 
primus, Inde ab a. MCCXXXI. usque ad a. MCCXXXVIII. Pragae, Terra Bohemiae: Sumptibus 
comitiorum Regni Bohemiae, 1942. xxv, 242  
2 FRIEDRICH, Gustav, ed. Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Tomus I, Inde ab a. 
DCCCV usque ad a. MCXCVII. Pragae: Sumptibus comitiorum Regni Bohemiae, 1904-1907 
3 Genealogia Ottonis II. ducis Bavarie et Agnetis Ducissæ,  MGH SS XVII — Georgius 
Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 1835 
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otcem Otty II. „Mortuo autem eo, dictam Liudmilam duxit Ludwicus dux Bawarie, et 

genuit ex ea Ottonem.“4 

V souvislosti se smrti Alberta z Bogenu je Ludmila zmíněna v De Advocatis 

Altahensibus: „Attamen moriens anno domini 1198, filiis suis quos genuerat ex 

Ludmilareliquit comitatum plenum divitiis et honore .“5 Nicméně zemřel (Albert) 

léta páně 1198 a svým synům, které měl s Ludmilou, zanechal hrabství plné 

bohatství. 

Dále je Ludmila zmíněna v letopisech opata Hermanna z Niederaltaichu, a to 

v souvislosti se smrtí jejího syna Alberta IV. roku 1242, kdy všechny jeho pozemky 

přešly pod správu Otty II., syna Ludvíka Bavorského a Ludmily. 

„Defuncto Alberto comite supradicto, gloriosus et christianissimus princes Otto 

comes palatinu Rheni, dux Bawarie, ex inclito duce Bavarie Ludewico et Ludmilla, 

matre predictorum comitum, (…) 6 

 

Nejvíce informací o Ludmile Přemyslovně je možné nalézt v souvislosti se 

vznikem kláštera Seligenthal, který Ludmila roku 1232 založila. V letopisech 

Hermanna z Niederaltaichu i v letopisech Osterhofenských (Annales Osterhovenses) 

oba kronikáři píší o zavraždění Ludmilina manžela Ludvíka I. Bavorského a 

následně o založení kláštera cisterciáckého řádu: „ (…) monasterium nominálům 

Cysterciensis ordinis a Ludmilla ducissa in Landshut construitur.“7 

Za největší zdroj informací je možné považovat Monumenta Seeligenthalensia, 

které jsou součástí největší sbírky pramenů bavorských dějin Monumenta Boica. 

V Monumenta Seeligenthalensia je stručně napsán původ Ludmily Přemyslovny, 

jsou zde zmíněni oba její manželé i založení kláštera Seligenthal: „Ludomia, 

Ludmilla, Friderici ex Duce Bohemiae Regis, & Elisanethe Hungaricae filia, primis 

nuptis Alberto III. com. de Bogen, secundis Ludovico I. Bojarine Duci juncta, bis 

                                                
4 Genealogia Ottonis II. ducis Bavarie et Agnetis Ducissæ,  MGH SS XVII — Georgius 
Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 1835 
5 De Advocatis Altahensibus, MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta 
Germaniae Historica. Hannoverae 1835 
6 Hermanni altahenses annales, MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta 
Germaniae Historica. Hannoverae 1835 
7 Annales Osterhovenses, MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae 
Historica. Hannoverae 1835  
Hermanni altahenses annales, MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta 
Germaniae Historica. Hannoverae 1835 
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Vindua, An MCCXXXII. In Suburbio Landishutano Sanctimonialibus Benedictinis 

sub reformatione cisterciensi seden molita est, felix Vallis, Seeligenthal, ac etiam 

Seldenthal adpellatam, & haereditariis Parentum Bonis dotatam. 8  Ludomia, 

Ludmilla, dcera Bedřicha, českého knížete, a Alžběty Uherské, poprvé provdaná za 

Alberta III. hraběte z Bogenu, podruhé za Ludvíka I. Bavorského, založila roku 1232 

na předměstí města Landshut klášter cisterciaček Felix Vallis, Seligenthal.   

Jako zakladatelka kláštera Seligenthalu je rovněž uvedena i v klášterním 

nekrologu. Zde se píše, že bavorská vévodkyny Ludmila založila roku 1232 

na předměstí Landshutu nad řekou Isar klášter cisterciáckého řádu. („ Monasteri 

Saeldentalensis in suburbio Landshuti iuxta Isaram a Ludmilla ducissa Bavariae 

anno 1232 monialibus ordinis Cisterciensium conditi“).9 

 Rovněž je v tomto nekrologu zapsáno i datum jejího úmrtí - 5. srpna roku 1240: 

„ Anno domini 1240 ob. domina Laudemia ducissa, fundatrix nostra.“10 

Jedinou známou listinou, kterou Ludmila během svého života vydala, je 

zakládací listina kláštera Seligenthal.  

„(…) ego Ludomia ducissa Bawariae de portione substantiae, quae ex 

haereditate parentum meorum me contingit cum vidua illa evangelia ne vacua 

appaream in conspectu Dei omnipotensis, aliquid in gazophilacium Domini 

mittere cupiens annuente et constentiente dilecto filio meo Ottone illustri duce 

Bawariae et Palatino comite Reni ad instaurationem conventus virginum 

sanctimonialum cisterciensis ordinis, dui inter religiones ceteras quasi stella 

matutina fulget in medio nebulae et quasi sol domum domini sancti videlicet 

ecclesiam illuminat, quamvis in eodem sexu in partibus heu Bawariae minime sit 

cognitus, in hospitali Landeshut in minibus Ratisponensis diocesis, ut quasi 

custodes super muros Jerusalem constitutae tota die et nocte pro beneficio 

impenso laudare et pro peccatis meis et delictus et maritorum meorum 

defunctorum videlicet Ludewici ducis Bawariae et Adalberti comitis de Bogen pro 

salute et incolumitate filiorum meorum praedicti sciletes ducis et Alberti comitis et 

seccessorum nostrum nomen Domini non cessent depracari, quasi duo minuta has 

                                                
8 Monumenta Boica.Vol. 15, München: Literis Franzianis, 1806. 
9 MGH- Necrologia germania III., 1905 
10 MGH- Necrologia germania III., 1905 
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V villa stas in parochia Chamre ante silvam boemicam contuli scilicet 

Swartenberch, Zlemingen, Vieztir superius et Vieztir inferius et Ritzenride (…)“11 

 

(…) já Ludmila, vévodkyně bavorská, bych chtěla, podle vzoru každé vdovy 

z evangelia, něco z dědictví mých rodičů nechat v pokladnici Páně, abych se před 

všemohoucím Bohem neobjevila s prázdnýma rukama. Se souhlasem a vědomím 

mého milovaného syna Otty, vznešeného vévody bavorského a falckraběte 

rýnského, zřizuji klášter cisterciáckého řádu, jehož ženská větev není zatím 

v Bavorsku známá, ale mezi ostatními řády svítí jako Jitřenka a stejně jako slunce 

září v kostele. Zřizujeme kostel na pozemku špitálu v Landshutu, jeptišky zde 

mohou sloužit našemu Pánu stejně jako strážci u brány jeruzalémské a dnem a nocí 

ho vychvalovat, bez ustání dnem i nocí vyzývat Pána, aby se modlil za oba mé 

zemřelé manžele, Ludvíka, vévodu bavorského, a Alberta, hraběte z Bogenu, za 

hříchy, stejně jako zdraví mých synů a našich potomků. Své nadaci předávám pět 

vesnic ve farnosti Cham před českými lesy, a sice Schwarzenberg, Leming, Ober a 

Unterfaustern, a také Riezenried (…)12 

 

Informace ke své diplomové práci jsem čerpala jednak z pramenů a jednak 

z literatury. Hlavním tématem mé práce je život Ludmily Přemyslovny. Jelikož 

neexistuje zatím žádná publikace, která by jí byla věnována, hledala jsem zmínky o 

ní v literatuře týkající se jejích manželů, tzn. studovala jsem zejména literaturu 

týkající se rodů Bogenů a Wittelsbachů.  

Oběma rody se zabývala řada historiků. Největší práci o hraběcím rodu Bogenů 

sepsal v druhé polovině 19. století německý historik, benediktinský mnich a opat 

kláštera v Metách Benedikt Braunmüller. Historii tohoto rodu věnoval dvě knihy, 

které nesou název Die lobsamen Grafen von Bogen a Die bescholtenen Grafen von 

Bogen. Knihy velmi podrobně pojednávají o historii rodu Bogenů, od vzniku až do 

jeho vymření roku 1242. Dalším historikem, který se zabýval rodem Bogenů, byl 

v první polovině 20. století Josef Blau, který ve svém díle Geschichte der künischen 

Freibauern im Böhmerwalde (bylo napsáno mezi lety 1932-1934) píše o působení 

                                                
11 Monumenta Boica. Vol 15, München 1806 
12 Seligenthal: Zisterzienserinnenabtei 1232-1982, Beiträge zur Geschichte des Klosters, 
Landshut/Bayern 1982 
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hrabat z Bogenu na území českého státu. Nejvýznamnějším historikem, který se 

zabýval Bogeny, byl Max Piendl. Ten se kromě historie rodu věnoval i jejich 

kolonizaci v Čechách.  

O Bogenech napsal dílo Die Grafen von Bogen, Genealogie, Besitz und 

Herrschaftsgeschichte, které vyšlo roku 1948. O necelých patnáct let později, roku 

1962 napsal článek, který vyšel v Jahrbuch des Collegium Karolinum. V tomto 

článku, který se jmenuje Böhmen und die Grafen von Bogen se Max Piendl zabývá 

hlavně kolonizací rodu Bogenů v Čechách. Z českých autorů se Bogenům věnoval 

historik Josef Vítězslav Šimák v knize České dějiny, díl 1., část 5. středověká 

kolonizace v českých zemích. Dále se o hrabatech z Bogenu zmiňuje Václav Novotný 

v ediční řadě České dějiny, která začala vycházet na počátku 20. století a historik 

Václav Novotný byl autorem několika jejích dílů. O hrabatech z Bogenu píše ve 

druhé části prvního dílu této edice, která zachycuje období od vlády knížete 

Břetislava do počátku vlády Přemysla Otakara I.  Z novějších publikací bych uvedla 

zejména dva autory, prvním je František Kubů a jeho dílo Die Grafen von Bogen in 

Böhmen, které je součástí knihy Die Anfänge der Grafen von Bogen-Windebrg. Tato 

kniha byla vydána jako sborník studijní konference k 850. výročí smrti Alberta I. 

z Bogenu, konané 17. a 18. ledna 1999. Druhým je pak Jiří Martínek, který napsal 

práci s názvem Sušicko - bylo či nebylo. Ta je součástí sborníku historická geografie. 

Oba autoři se ve svých pracech zabývají rodem Bogenů a jeho vztahem k Českým 

zemím. Zároveň zmiňují i středověké hrady na Šumavě, které vznikly v době, kdy 

Bogenové toto území ovládali a mohli jimi být založeny. 

  Dále se Bogeny zabývala Veronika Bártová, která napsala studii Vláda hrabat  

z Bogenu na Sušicku a kostel svatého Mauricia na Mouřenci. Roku 2013 vyšla tato 

její práce v knize Ve službách českých knížat a králů: kniha k poctě profesora Jiřího 

Kuthana. Kromě dějin kostela se na začátku své práce věnuje historii rodu Bogenů. 

O rodu Wittelsbachů bylo rovněž napsáno velké množství knih, jelikož se jedná o 

velmi významný evropský rod a nejvýznamnější rod Bavorska. Všechny publikace 

byly vydány v Německu a zatím se, s jedinou výjimkou, nedočkaly českého překladu.  

Velmi přehledně a uceleně o rodu Wittelsbachů pojednává kniha Wittelsbacher in 

Lebesbilder, kterou napsali němečtí historici Rall a Marga Hans. V této knize je 

v krátkých biografiích jednotlivých členů rodu popsána historie Wittelsbachů. 
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Dále jsem čerpala z příručky bavorských dějin Handbuch der Bayerischen 

Geschichte. Tato čtyřdílná řada knih velmi podrobně popisuje historii Bavorska od 

počátku až do současnosti. O rodu Wittesbachů také píše historik Hubert Glaser 

v knize Die Zeit der frühen Herzöge von Otto I. zu Ludwig dem Bayern: Beiträge zur 

Bayerischen Geschichte und Kunst 1180-1350, která se zabývá historií od doby, kdy 

Otta I. z Wittesbachu získal bavorské vévodství, do doby Ludvíka Bavora. Obě výše 

zmíněné knihy poskytují velmi podrobné informace o Bavorsku ve středověku a o 

jeho postavení v Evropě. 

 Kromě těchto publikací se rodem Wittelsbachů zabývá mnoho dalších historiků, 

z nich bych uvedla např. knihu z roku 2005 Die Wittelsbacher: Staat und Dynastie in 

acht Jahrhunderten od Ludvíka Holzfurtnera nebo publikaci vydanou o čtyři roky 

později Die Wittelsbacher. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart od historika Hans-

Michaela Körnera. Tyto knihy stručně popisují historii rodu Wittelsbachů od počátku 

jeho existence. Kromě děl zabývajícími se rodem Wittelsbachů jako takovým, 

existuje řada publikací, které pojednávají jen o určitých postavách tohoto rodu. 

Ludvíkem I. z Wittelsbachu se zabýval Josef Mundigl, který o něm roku 1962 napsal 

krátkou monografii s názvem Ludwig der Kelheimer, a Michael Lindner, který napsal 

Ludwig I. der Kelheimer, herzog von Bayern (1183-1231). Tato monografie je 

součástí knihy Deutsche Fürsten des Mittelalters: fünfundzwanzig Lebensbilder. 

 Dále bych zmínila dvě knihy, ve kterých se jejich autorky zabývají ženami 

pocházejícími z rodu Wittelsbachů nebo manželkami příslušníků tohoto rodu, tzn. 

ženami, které se do tohoto rodu přivdaly. První z knih s názvem Die Frauen der 

Wittelsbacher: Ein Frauenbild vom Mittelalter bis in die Gegenwart  napsala 

Evelyne Bechmann a druhou Die Frauen der Herzöge: Schenkungen und Stiftungen 

der bayerischen Herzoginnen an Klöster und Stifte des Herzogtums und der 

Pfalzgrafschaft von 1077 bis 1355 Gabriele Schlütter-Schindler. Obě knihy se 

v krátkých kapitolách věnují jednotlivým významným ženám z rodu Wittelsbachů, 

popisují jejich význam a činy. 

 

Klášteru Seligenthalu je věnována publikace, která vyšla roku 1982 při 

příležitosti 750. letého výročí založení kláštera, ta je jedinou monografií o této 

Ludmilině fundaci. Uměleckými památkami kláštera se zabývá Felix Mader v knize 
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Kunstdenkmäler von Bayern: XVI. Stadt Landshut mit Einschluss der Trausnitz. Tato 

publikace ze zabývá především výzdobou kláštera a jeho přestavbami a je součastí 

ediční řady Kunstdenkmäler von Bayern, která vycházela mezi lety 1892-1972 a má 

celkem 112 dílů. Dále je možné zmínky o klášteru Seligenthal nalézt v knize z roku 

1963 Landshuter Urkundenbuch od Thea Herzoga, Chronik der Stadt Landshut in 

Bayern od historika Aloise Staudenrause (vydána roku 1832). Alois Stadenraus je 

dodnes jedním z nejvýznamnějších historiků, kteří sepsali historii města Landshut.13 

Stručná historie kláštera se nachází i v útlé knížce od Edgara Krausena Die Klöster 

des Zisterzienserordens in Bayern (1982). 

 

O ženách ve středověku vyšlo rovněž několik publikací. Jednou z nejobsáhlejších 

je kniha od Edith Ennenové Ženy ve středověku. Tato německá historička se ve své 

knize zabývá dějinami žen od roku 500 do konce středověku. Dále bych zmínila 

článek Ideální modely života ovdovělých královen, kněžen a šlechtičen v českém 

středověku ve světle reality od autorky Boženy Kopičkové, který je součástí sborníku 

příspěvků Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v 

zajetí historiografie. 

Informace o ženách ve středověku je rovněž možné nalézt v knihách Evropa 

vrcholného středověku od amerického historika Johna H. Mundyho, Přemyslovci, jak 

žili, vládli, umírali od Josefa Žemličky nebo v knize Přemyslovský dvůr od Dany 

Dvořáčkové-Malé a kol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Gerhard Tausche, Werner Ebermeier: Geschichte Landshuts. C. H. Beck, München 2003, ISBN 3-
406-51048-5. 
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1. Hrabata z Bogenu 

Hrabata z Bogenu byla významným bavorským rodem středověku. Tento rod je 

v Čechách téměř neznámý, ale ve středověku hrál velmi důležitou roli. Členové rodu 

uzavírali četná spojenectví s Přemyslovci, a tak se pod jejich správou ocitlo území 

v okolí Sušice a oblast na hranicích českých zemí s Bavorskem. Tento rod zároveň 

patřil mezi významné hraběcí rody Bavorska ve 12. a na počátku 13. století. 

 

1.1 Historie rodu 

Na území Bavorska se nachází dvě hory, jež nesou název Bogen. Jedna leží 

v Podunají u města Straubing a ta druhá, Hohe Bogen (nebo Hohenbogen), se 

nachází poblíž českých hranic u města Neukirchen. Na té první stojí rodový hrad 

tehdy mocných pánů, kterým patřilo rozsáhlé území v Bavorsku a v Rakousku, 

jmenovitě se jedná o území mezi řekou Dunaj, Šumavou, Rakouskem, Štýrskem a 

Kraňskem. Z původního hradu se sice nedochovalo téměř nic, ale na jeho místě se 

dnes nachází kostel. Na druhé hoře, Hohenbogen, která leží 60 kilometrů 

severovýchodně od města Straubingu, chtěl Albert III. z rodu Bogenů nechat 

vystavět rovněž hrad, ten ale nebyl nikdy dostavěn a dnes je na tomto místě možné 

nalézt pouze jeho zbytky.14 

 

Rod hrabat z Bogenu významně ovlivňoval historii českých zemí. S vládnoucím 

rodem Přemyslovců jej totiž vázala nejen četná spojenectví, ale i pouta 

příbuzenská.15 

Hrabata z Bogenu byla ve starší české literatuře nazývána hrabaty z Luku, neboť 

německé slovo Bogen znamená v překladu luk. Jejich sídlo se nacházelo na území 

dolního Bavorska v Podunají a za dobu jejich existence se jim podařilo vytvořit 

takové území, které se později stalo důležitým stavebním kamenem mocenského 

                                                
14 BLAU, Josef, ed. Geschichte der künischen Freibauern im Böhmerwalde: Ein Beitrag zur 

heimischen Rechts-, Wirtschafts-, Familien- und Besiedlungsgeschichte. Pilsen: Erste Westböhm. 
Druckindustrie, 1932. 

15 Die Anfänge der Grafen von Bogen-Windberg: Studientagung zum 850. Todestag des Grafen 
Albert I., 17. -  18. Januar 199,7 Windberg : Poppe-Verl., 1999 
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rozmachu rodu Wittelsbachů, jehož centrum se nacházelo právě ve východním 

Podunají.16 

Rod hrabat z Bogenu byl mladší větví Babenberků, kteří tuto oblast ovládali až 

do poloviny 11. století, roku 1051 odsud odešli a jejich místo zaujali Bogenové. 

Existence rodu nebyla příliš dlouhá, necelých 200 let, poslední člen rodu Albert IV. 

zemřel na počátku roku 1242 bez potomků a jeho statky přešly do rukou 

Wittelsbachů. 

Do roku 1100 je možné v pramenech nalézt o hrabatech z Bogenu jen velmi málo 

zpráv. Za zakladatele tohoto rodu je považován hrabě Albert I., syn hraběte 

Aschwina, který snad byl fojtem v oblasti okolo Straubingem, v pramenech je 

uvedeno: „(…) Comes Aschabinus in Straubing“ 17. O Aschwinovi se ve svých 

pracích rovněž zmiňuje kronikář opat Herman z Niederaltaichu. Není známa přesná 

doba, kdy Aschwin vládl, ale opat Herman píše: „Aschwinus autem, dones de Bogen, 

fuit tempore Hentici quarti et Adalhardi, Wenzlai et Walckeri abbatum advocatus 

Altahensis ecclesie“18 (Aschwin, hrabě z Bogenu, byl fojtem v Altaichu v době 

Jindřicha IV., opata Adelharda, Václava a Walchera). Tzn. někdy v době mezi lety 

1056 a 1106. Dále opat Herman o Aschwinovi píše, že v době výkonu své funkce 

také ve třech bitvách porazil Čechy, kteří vpadli na jeho území a na důkaz vítězství 

vytesal kříž do jedle na vrcholku kopce Apholtersberg, tato jedle byla pak po dlouhá 

léta nazývána Aschwinovou. 19 Po jeho smrti se fojtem stal jeho syn Albert I., který 

ovládal stejně jako jeho otec a děd východní Podunají.20 Za jeho vlády došlo 

k přestavbě rodového hradu Winberku na klášter. Albert I. měl se svojí manželkou 

Hedvikou (Hadwiga) tři syny: Alberta, Haertwicha a Bertholda. Albert II. byl fojtem 

do roku 1140, kdy byl při obléhání hradu Vallen na řece Mangfall (jižně od 

Mnichova) probodnut šípem. Jeho bratr Haertwich trpěl duševní chorobou a fojtem 

v Altaichu se nakonec stal třetí bratr Berthold, opatem a kronikářem Hermanem 

                                                
16 PIENDL, Max: Böhmen und die Grafen von Bogen, 1962 
17 Monumenta Boica, Vol. 23, 1841 
18 MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 
1835 
19 WEILAND Ludwig (ed.). Die Werke des Abtes Hermann von Altaich: nebst den Fortsetzungen 
seiner Jahrbücher und anderen Altaicher Aufzeichnungen. 2. vydání Lipsko, 1898. 
20 Tyroller, Franz, „Bogen, Grafen von.“, in: Neue Deutsche Biographie 2 (1955), S. 415 
[Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/ pnd119435330.html 
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z Niederaltaichu popisovaný jako pokojný a bohatý muž („homo pacificus et dives 

fuit“).21 

 

1.2 Hlavní a vedlejší větev rodu 

     Rod Bogenů se od počátku své existence dělil na dvě větve, hlavní a vedlejší. 

Vedlejší větev sídlila v Řezně a její rodové jméno bylo Friedrich a zakladatelem byl 

Friedrich I., bratr hraběte Aschwina.22 Tato větev vymřela úmrtím řezenského fojta 

Friedricha IV. v roce 1148. Jejich statky pak připadly hlavní linii rodu. Ta sídlila ve 

Windberku, kde byl vybudován rodový hrad a podle tohoto sídla se zprvu nazývala 

hrabata z Windberku (Grafen von Winberg), ovšem po roce 1125, kdy došlo 

k přeměně hradu na klášter, byli již nazýváni hrabata z Bogenu (Grafen von Bogen). 

Nakonec vymřela i tato větev, a to v roce 1242 smrtí Alberta IV. z Bogenu, a celé 

území tak připadlo vévodům z Wittelsbachu.23 

 

1.3 Zakládání klášterů 

Bogenové měli dvě hlavní rodová sídla. První z nich, jak již bylo řečeno, se 

nacházelo ve Windberku, na hradě nedaleko stejnojmenného města vzdáleného 50 

kilometrů východně od Řezna, a druhým byl hrad Bogen. Rod Bogenů se svou 

zbožností nelišil od srovnatelných rodů, a proto na svém území založil hned několik 

klášterů. První z nich vybudoval v roce 1100 řezeňský fojt Friedrich I. z vedlejší 

větve Bogenů spolu se svými příbuznými z hlavní rodové větve, a to benediktinský 

klášter v Oberaltaichu24. Do této doby existoval na území Bogenů pouze klášter 

Altach. Tento klášter byl založen již roku 741 vévodou Odilem. 25  Altach ležel 

nedaleko města Bogenu a hrabata byla jeho ochránci.  Friedrich I. ale založil 

v bezprostřední blízkosti rodového sídla Bogenu u Straubingu nový klášter, který byl 

                                                
21 MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 
1835 
22 BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die Lobsamen Grafen von Bogen, 1874 
23 PIENDL, Max: Böhmen und die Grafen von Bogen, 1962 
24 ŠMIED, Miroslav, ZÁRUBA, František: Ve službách českých králů a knížat: Kniha k poctě 

profesora Jiřího Kuthana. Praha: Katolická teologická fakulta UK, 2013. 
25 STADTMÜLLER, Georg: Geschichte der Abtei Niederaltaich 741- 1971, Kommissionsverlag 
Winfried- Werk Augsburk, 1971 
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pojmenován rovnež Altach. Aby došlo k rozlišení od původního kláštera, byl tento 

nově zbudovaný klášter brzy přejmenován na Obere Altach/Oberaltaich (Horní 

Altach - dnes Oberalteich) a původní klášter dostal název Niedere 

Altach/Niederaltaich (Dolní altach - dnes Niederalteich). Do kláštera Oberaltaich 

přišli první mniši z kláštera v Niederaltaichu a prvním opatem se stal opat Egino.26  

Druhý klášter, který hrabata z Bogenu založili, vznikl v první polovině 12. století, 

roku 1125/6 přestavbou jejich rodového hradu ve Windberku na premonstrácký 

klášter.27  Když v roce 1242 rod Bogenů vymřel, stali se správci těchto klášterů 

Wittelsbachové.28 

 

1.4 Územní rozsah rodu 

V polovině 11. století probíhal v oblasti Bavorského lesa u hranic s českými 

zeměmi nový územní vývoj, který měl velký význam pro oboustranné vytváření 

vztahů mezi Bavorskem a Čechami v následujících dvou staletích. Císař Jindřich III. 

se rozhodl, na základě zkušeností ze svých taženích proti Čechám, že reorganizuje 

území staré marky Cham, která ležela na obchodní cestě u Furthu.29 V této době 

dochází totiž také ke změnám ve východním Podunají. Toto území od 2. poloviny 10. 

století ovládal rod Babenberků. 30  Babenberkové zde od doby císaře Otty II. (2. 

polovina 10. století) vykonávali hraběcí právo, přičemž poslední zmínka o tomto 

rodě pochází z roku 1151. Na jejich místo nastoupila jejich mladší větev, jejíž 

příslušníci se od 12. století nazývali hrabata z Bogenu.31 

Hrabata z Bogenu si na základě své činorodosti, chytrosti a bezohlednosti 

vytvořila území, jehož jádro bylo v oblasti východního Podunají se sídlem ve 

Windberku (do 1126) a Bogenu.32 Již dříve, okolo roku 1000, připojili ke svému 

území po smrti markraběte Poppa II. z rodu Weimar-Orlamünde část Kraňska a 
                                                
26 STADTMÜLLER, Georg: Geschichte der Abtei Niederaltaich 741- 1971, Kommissionsverlag 

Winfried- Werk Augsburk, 1971 
27 ŠMIED, Miroslav, ed. a ZÁRUBA, František, ed. Ve službách českých knížat a králů: kniha k poctě 

profesora Jiřího Kuthana. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická 
fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 391 s.  

28 STADTMÜLLER, Georg: Geschichte der Abtei Niederaltaich 741- 1971, Kommissionsverlag 
Winfried- Werk Augsburk, 1971 

29 PIENDL, Max: Böhmen und die Grafen von Bogen, 1962 
30VEBER, Václav akol.: Dějiny Rakouska, Lidové noviny, Praha 2002 
31 PIENDL, Max: Böhmen und die Grafen von Bogen, 1962 
32 PIENDL, Max: Böhmen und die Grafen von Bogen, 1962 
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Korutanska.33 Tento markrabě Poppo po sobě zanechal dvě dcery, z toho jedna z nich 

se provdala do rodu Bogenů. 34 Roku 1158 bylo, po vymření hrabat z Formbachu, k 

bogeskému území připojeno hrabství Künziggau. Po roce 1226 jim pasovský biskup 

udělil velkou část hrabství Windberg jako léno35 a roku 1230 se pod jejich správu 

dostalo hrabství Deggendorf.36 Kromě toho ovládali také území v českých zemích, a 

to na Sušicku až k Vimperku. Šlo sice o malé území, jeho význam byl však nemalý. 

Jednak se zde rýžovalo zlato a jednak tudy procházela tzv. Vintířova stezka (Sušice - 

Hartmanice -  celnice na Březníku - Niederalteich).37 Český král Vladislav II. daroval 

klášteru ve Windberku čtyři české vesnice, a to Albrechtice, pojmenované nejspíše 

podle Alberta III. nebo Vladislavova syna, salzburského arcibiskupa Vojtěcha 

(Adalberta/Alberta), který vysvětil místní kostel, dále pak Milčice, Janovice a 

Vojtice.38 

V pramenech není nikde uvedeno, kdy přesně Sušicko připadlo pod správu 

Bogenů. Pod jejich správu se ale dostává ve 12. století a bylo získáno jako věno buď 

sňatkem Svatavy, dcery knížete Vladislava I. s Friedrichem IV. z Bogenu roku 1124, 

nebo až roku 1184 při sňatku Ludmily, dcery knížete Bedřicha s Albertem III. 

z Bogenu. Fakt, že Sušicko patřilo hrabatům z Bogenu, dokazuje i to, že roku 1233 

odkázal Albert IV., poslední z tohoto rodu, kostel „in Schutenhoven (Sušici) v zemi 

Čechů“ s blízkou vsí Podmokly rodovému kláštěru ve Windberku39. Po jeho smrti a 

vymření rodu Bogenů se majetku ujal Otta II. z Wittelsbachu, kterému jej ale zabral 

Přemysl Otakar II. Roku 1257 měl území vrátit Wittelsbachům, k tomu ale nedošlo, 

                                                
33 SPINDLER, Max, ed. Handbuch der bayerischen Geschichte. Band 1, Das alte Bayern: das 
Stammesherzogtum bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts. 2., überarb. Aufl. München: C. H. Beck, 
1981. xxxviii, 766 s. ISBN 3-406-07322-0. 
34 M. Piendl: Grafen von Bogen Die Grafen von Bogen: Genealogie, Besitz- und 
Herrschaftsgeschichte, 1948 
35 PIENDL, Max: Böhmen und die Grafen von Bogen, 1962 
36 SPINDLER, Max, ALBRECHT, Dieter a SCHMID, Alois, ed. Handbuch der bayerischen 

Geschichte. Zweiter Band, Das alte Bayern: der territorialstaat vom Ausgang des 12. 
Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18.Jahrhunder. 2., München: C. H. Beck, 1988. 

37 MAŠEK, Michal a kol. Vladislav II.: druhý král z Přemyslova rodu: k 850. výročí jeho korunovace. 
Vyd.1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 

38 PIENDL, Max: Böhmen und die Grafen von Bogen, 1962 
39 MAŠEK, Michal a kol. Vladislav II.: druhý král z Přemyslova rodu: k 850. výročí jeho korunovace. 

Vyd.1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 
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nicméně v roce 1273 získal území natrvalo, když se bavorský vévoda svého dědictví 

vzdal.40 

 

1.5 Zakládání hradů 

Ví se, že Albert III. z Bogenu zakládal na hranicích Čech a Bavorska hrady, a to 

Hohenbogen a hrady na obou vrcholcích Ostrého. Stavby hradů na tomto území byly 

umožněny sňatkem Alberta III. s Přemyslovnou Ludmilou, která věnem dostala 

Sušicko. Je tedy možné, že by ve stavbě hradů pokračoval i na nově získaném území, 

jedná se o hrady Pajrek, Velhartice, Vimperk, Kynžvart, Rabí nebo Pustý hrádek u 

Kašperka, podle historika Josepha Blaua tyto hrady opravdu Bogenové založili, ale o 

tom nejsou z tohoto období v pramenech žádné zprávy. První doložená zmínka o 

těchto hradech pochází až z poloviny 12. století, kdy z této oblasti odešli 

Wittelsbachové. Dalším hradem, který by mohl být založen rodem Bogenů, je hrad 

Vimperk, jak se také domnívá německý historik Max Piendl.41 První zmínka o hradu 

pochází ale až z doby druhé poloviny 13. století, kdy tento hrad okolo roku 1263 

založili páni z Janovic.42 Sice by se dalo říci, že Vimperk, německy Winterberg (v 

překladu zimní hora) je podobný názvu Windberk, původního sídla rodu Bogenů, ale 

podobnost je v tomto případě nejspíš jen náhodná. A posledním hradem, u kterého je 

možné, že byl založen Bogeny, je Rabí. První písemná zmínka pochází sice až z roku 

1380, ale hrad existoval již mnohem dříve. Je tedy možné, že hrad založili Bogenové, 

kteří toto území ovládali od 12. století a tento hrad by byl jejich nejsevernější 

državou.43 

 

 

 
                                                
40 ŠIMÁK, Josef Vítězslav. České dějiny. Dílu I. část 5, Středověká kolonisace v zemích českých. 
Praha: Jan Laichter, 1938. s. 504-1310. Laichterův výbor nejlepších spisů poučných; sv. 64. 
41 PIENDL, Max: Böhmen und die Grafen von Bogen, 1962 
42 DURDÍK, Tomáš, SUŠICKÝ, Viktor: Zříceniny hradů, tvrzí a zámků, Praha, Agentura Pankrác, 
2005 
43 DURDÍK, Tomáš, SUŠICKÝ, Viktor: Zříceniny hradů, tvrzí a zámků, Praha, Agentura Pankrác, 
2005 
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2. Vztahy Bogenů a Přemyslovců  

Ve 12. a 13. století byl hraběcí rod Bogenů velmi úzce spojen s Čechami a se zde 

vládnoucím rodem Přemyslovců. Jak jsem již zmínila v předchozí kapitole, území 

ovládané Bogeny se rozkládalo mezi Řeznem a Pasovem a přímo hraničilo s českými 

zeměmi na východě. Už od 11. století byla hrabata z Bogenu spjata s Přemyslovci 

díky sňatkové politice. Ke sňatku mezi těmito dvěma rody došlo celkem třikrát.  

 

2.1 Sňatková politika 

2.1.1 Luitgarda z Bogenu a kníže Břetislav 

Prvním spojením Bogenů a Přemyslovců byla svatba knížete Břetislava 

s Luitgardou (Lukardou) z Bavorska, která se uskutečnila roku 1094. Tuto událost 

popisuje Kosmas ve své kronice: „ Téhož roku (1094) v září pojal kníže Břetislav 

jakousi paní z Bavor jménem Lukardu, sestru hraběte Albrechta, za manželku“44. 

Zmíněná Luitgarda byla právě sestrou hraběte Alberta I. z Bogenu a dcerou 

Aschwina z Bogenu. Luitgardu v Čechách ale nečekalo nic dobrého, šest let po 

sňatku byl její manžel Břetislav v prosinci roku 1100 zavražděn a jediný syn z tohoto 

manželství byl v roce 1130 oslepen.45 

 

2.1.2 Friedrich IV. z Bogenu a Svatava  

Druhý sňatek, ke kterému došlo mezi Přemyslovci a Bogeny, se uskutečnil v roce 

1124, kdy se nejstarší dcera knížete Vladislava I. provdala do Bavorska za Friedricha 

IV. z Bogenu46. Friedrich IV. pocházel z vedlejší větve Bogenů a byl fojtem v Řezně. 

O tomto sňatku nás také informuje Kosmova kronika česká: „Téhož roku (1124) 

v červenci kníže Vladislav dal svou nejstarší dceru Svatavu s nádhernou výbavou a 

se značným věnem za choť Friedrichovi, velmi proslulému muži mezi předními muži 

                                                
44 KOSMAS. Kosmova kronika česká. 6. vyd., (ve Svobodě 2. vyd.). Praha: Svoboda, 1975 
45 Die Anfänge der Grafen von Bogen-Windberg: Studientagung zum 850. Todestag des Grafen 
Albert I., 17. - 18. Januar 199,7 Windberg : Poppe-Verl., 1999 
46 MARTÍNEK, Jiří. Sušicko- bylo či nebylo? In: Http://www.podhuri-sumavy.cz/ [online]. Praha: 
Historický ústav, 1999 [cit. 2016-03-22]. Dostupné z: 
http://http://www.podhurisumavy.cz/private/citarna/susicko.html 
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bavorskými“.47 Svataviným věnem měly být statky na Sušicku.48 O Svatavě, která si 

v Bavorsku začala říkat Luitgarda, se mnoho neví, jisté jen je, že zemřela bezdětná,  

a proto smrtí Friedricha IV. vymírá tato vedlejší větev po meči. Přesné datum úmrtí 

Svatavy není známé, české publikace uvádějí, že zemřela po roce 1146.49  Podle 

německých zdrojů Svatava zemřela brzy po sňatku z Friedrichem a Friedrich se 

znovu oženil. Za svou druhou manželku si vybral Juttu (Judith), dceru markraběte 

z Vohburgu, se kterou měl nejspíše syna a dceru.50 Tato Jutta/Judith, jakožto druhá 

manželka, je uvedena i v genealogických tabulkách v publikaci od Benedikta 

Braunmüllera Die Lobsamen Grafen von Bogen z roku 1874. Odtud to zřejmě 

převzal Karl hrabě Arco, který uvádí ještě ve svém díle Chronik der Grafen des Heil. 

Röm. Reichs von und zu Arco genannt Bogen z roku 1886 Alberta I. jakožto syna 

Friedricha IV. a zakladatele rodu hrabat „von Arco“. Hrabě Arco zakládá svou teorii 

na nepodložených zprávách kroniky Veita Arnpecka, a tudíž to, že by hrabata von 

Arco byla pokračovateli rodu Bogenů, se nezakládá na pravdě. 51 Podle historika 

Václava Novotného Svatava zemřela po roce 1146. Na jeho stranu se přiklání i Josef 

Žemlička. Josef Kubů v knize Die Anfänge der Grafen von Bogen-Windberg sice 

píše, že se Friedrich po její smrti znovu oženil, ale také uvádí, že ani s touto 

manželkou se nedočkal žádných potomků. 

Friedrich IV. zemřel v roce 1148 ve svých 48 letech na 2. křížové výpravě a byl 

pohřben v Jeruzalémě.52 

 

2.1.3 Albert III. z Bogenu a Ludmila Přemyslovna 

Nejvýznamnějším sňatkem rodu Bogenů byla okolo roku 1184 svatba dcery 

knížete Bedřicha a Alžběty Uherské Ludmily s Albertem III. z Bogenu. Z tohoto 

manželství vzešly čtyři děti, tři synové, Albert, Luitpold a Berthold, a dcera 

                                                
47 KOSMAS. Kosmova kronika česká. 6. vyd., (ve Svobodě 2. vyd.). Praha: Svoboda, 1975 
48 ŽEMLIČKA. Josef:  Čechy v době knížecí, Lidové noviny, Praha 2007 
49 ŽEMLIČKA, Josef: Přemyslovci, jak žili, vládli, umírali, Lidové noviny, Praha 2005 
50 Die Anfänge der Grafen von Bogen-Windberg: Studientagung zum 850. Todestag des Grafen Albert 

I., 17. - 18. Januar 199,7 Windberg : Poppe-Verl., 1999. 
51 ARNPECK, Veit a LEIDINGER, Georg, ed. Veit Arnpeck, sämtliche Chroniken. München: M. 

Rieger'sche Universitäts-Buchhandlung (G. Himmer), 1915., HALLER, Hans: Das 
Turmkränzlein- Die Sagen der Stadt Landshut, 1948 

52 BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die lobsamen Grafen von Bogen, 1874 
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Hedvika53. Po smrti Alberta III. se Ludmila roku 1204 znovu provdala, a to do rodu 

Wittelsbachů, znepřáteleného rodu hrabat z Bogenu. Ani jeden syn z Ludmilina 

prvního manželství se však nedočkal mužského potomka, proto roku 1242 se smrtí 

Alberta IV. tento rod vymírá a všechny bogenské državy přešly pod správu 

Wittelsbachů. 

 

2.2 Spojenectví mezi Přemyslovci a Bogeny 

Kromě sňatků vázalo Přemyslovce s Bogeny také spojenectví. Roku 1121 byl 

hrabě Albert I. Bogenu prostředníkem ve sporu o hrad Přimdu. Tento hrad na 

západním pomezí Čech vystavěli „nějací Němci“ uvnitř českých hranic. 54  Hrad 

patrně nechal postavit Děpold II. z Vohburku. Jakmile se to dozvěděl český kníže 

Vladislav I., hrad oblehl, dobyl a jeho posádku zajal.55 Vyjednávání za německou 

stranu se ujal švagr Vladislava I. Albert I. z rodu Bogenů. Ten dosáhl toho, že zajatci 

byli propuštěni na svobodu.56 

O téměř více než 20 let později, v roce 1142, bojoval český kníže Vladislav II. 

v Čechách s vnitřní opozicí. Proti Vladislavovi se postavil jeho bratranec Konrád 

Znojemský, kterého si opoziční velmoži zvolili za panovníka.57 Vladislav II. vyslal 

proto olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka do Německa, aby požádal o pomoc 

císaře Konráda III., jehož nevlastní sestru Gertrudu Babenberskou měl Vladislav za 

ženu. 58  Kromě Konráda III. žádal biskup Jindřich Zdík o pomoc také hrabata 

z Bogenu,  Alberta I. a řezenského fojta Fridricha IV., který měl za manželku 

Vladislavovu sestru Svatavu. Jindřich Zdík při své návštěvě rovněž vysvětil tři oltáře 

právě budovaného kostela ve Windberku. 

                                                
53 BLAU, Josef, ed. Geschichte der künischen Freibauern im Böhmerwalde: Ein Beitrag zur 

heimischen Rechts-, Wirtschafts-, Familien- und Besiedlungsgeschichte. Pilsen: Erste Westböhm. 
Druckindustrie, 1932. 

54 KOSMAS. Kosmova kronika česká. 6. vyd., (ve Svobodě 2. vyd.). Praha: Svoboda, 1975 
55 DURDÍK, Tomáš: Encyklopedie českých hradů, Praha, Libri 1999 
56 DURDÍK, Tamáš: Hrad Přindá, Praha, UNICORNIS, 2007 
57 BLÁHOVÁ Marie, FROLÍK Jan, PROFANTOVÁ Naďa: Velké dějiny zemí koruny české: svazek I. 

do roku 1197, Praha, Litomyšl, Paseka 1999 
58 BLÁHOVÁ Marie, FROLÍK Jan, PROFANTOVÁ Naďa: Velké dějiny zemí koruny české: svazek I. 

do roku 1197, Praha, Litomyšl, Paseka 1999  
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 Jeho prosba o pomoc byla vyslyšena, a tak Bogenové shromáždili vojsko a 

vydali se do Čech, kam pronikli šumavskými průsmyky. U Plzně se spojili s vojskem 

římského krále Konráda III. a společně pomohli Vladislavovi II. osvobodit Prahu 

z obležení a znovu mu zajistit trůn.59 

V roce 1192 se Přemyslovci stali spojenci hrabat z Bogenu ve sporu 

s Wittelsbachy. Albert III. z Bogenu napadl v srpnu roku 1192 bavorského vévodu 

Ludvíka I. z Wittelsbachu. Důvodem sporu byla bamberská léna na Dunaji (fojtství 

Winzer a hrad Hilgartsberg) a purkrabství v Řezně. Když bavorský vévoda Ludvík 

neustoupil, došlo k boji, Albert III. si na pomoc zavolal českého knížete a strýce své 

ženy Ludmily, Přemysla Otakara I. Přemysl Otakar přijel s vojskem do Bavorska, 

kde společně s Albertem III. porazili vévodu Ludvíka a podařilo se jim proniknout až 

do jižního Bavorska. Zároveň v tuto dobu táhl vévoda Leopold Rakouský společně 

s Bertholdem IV., který byl hrabětem z Andechsu a vévodou z Meranien, proti 

hraběti z Ortenburku, a tak se celé údolí Dunaje až k Pasovu ocitlo ve válečném 

střetu. Mladý bavorský vévoda byl zachráněn až zásahem císaře Jindřicha VI. Ten 

v prosinci téhož roku přikázal válčícím stranám složit zbraně a na sněmu ve Wormsu, 

jenž se konal v červnu roku 1193, potrestal hlavní viníky, hraběte Alberta III. 

prohlásil nepřítelem říše a Přemysla Otakara I. zbavil hodnosti a v Čechách se stal 

knížetem Jindřich Břetislav.60 Tento čin Přemyslu Otakaru I. ve vztahu k císaři jistě 

uškodil, ale hlavním důvodem zbavení hodnosti byla jeho účast na proticísařském 

spiknutí v roce 1192.61 

V 90. letech 12. století došlo k vytvoření proticísařského spolku. Organizátorem 

spolku se stal Jindřich Brabantský, bratr zavražděného kandidáta na lutyšské 

biskupství Alberta. Ke spolku se postupně přidávaly rody z celého Porýní, dále se 

přidali Welfové v čele s Jindřichem Lvem i Přemysl Otakar I. Členem byl i jeho 

švagr markrabě Albrecht Míšeňský. Bratranec Přemysla, biskup Jindřich Břetislav, 

ale jeho účast na spiknutí nahlásil císaři Jindřichu VI. Na sněmu ve Wormsu byl 

Přemysl Otakar sesazen z českého trůnu a novým českým knížetem se stal Jindřich 

Břetislav. Přemysl Otakar po neúspěšné obraně trůnu odešel do Německa ke svým 

                                                
59 Die Anfänge der Grafen von Bogen-Windberg: Studientagung zum 850. Todestag des Grafen 

Albert I., 17. -  18. Januar 199,7 Windberg : Poppe-Verl., 199 
60 PIENDL, Max: Böhmen und die Grafen von Bogen, 1962 
61 BLÁHOVÁ Marie, FROLÍK Jan, PROFANTOVÁ Naďa: Velké dějiny zemí koruny české: svazek I. 

do roku 1197, Praha, Litomyšl, Paseka 1999 
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příbuzným, nejprve pobýval na dvoře Albrechta Míšeňského, jenž měl za manželku 

jeho neteř Žofii, po jejich smrti v červnu roku 1195 pobýval u svého dalšího švagra a 

spojence Alberta hraběte z Bogenu a jeho manželky Ludmily, která byla rovněž 

Přemyslovou neteří62. Počátkem roku 1195 byl Albert z Bogenu omilostněn, když 

jako první donesl císaři zprávu o narození jeho syna, budoucího císaře Friedricha 

II.63  Spolu s Albertem omilostnil také Přemysla Otakara, kterému bylo dovoleno 

ujmout se opět českého trůnu. Přemysl proto v květnu roku 1197 vpadl s vojskem, a 

za pomoci svého švagra Alberta z Bogenu, do Čech. Jindřich Břetislav sice boj 

vyhrál, ale zanedlouho poté (15. června 1197) zemřel. Novým knížetem se stal 

Přemyslův mladší bratr Vladislav, ten mu ale bez boje vládu předal a Přemysl Otakar 

tak mohl opět usednout na český trůn.64 

 

 

                                                
62 NOVOTNÝ, Václav. České dějiny. Dílu I. část II., Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha: Jan 
Laichter, 1913 
63 ARCO, Karl Graf: Chronik der Grafen des Heil. Röm. Reichs von und zu Arco genannt Bogen, 
1886 
64NOVOTNÝ, Václav. České dějiny. Dílu I. část II., Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha: Jan 
Laichter, 1913 
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3. Wittelsbachové 

Rod Wittelsbachů je starý šlechtický rod, jehož kořeny sahají až do 10. století. 

Byl nejdéle vládnoucím šlechtickým rodem v Evropě. Na území Bavorska totiž vládl 

více než 700 let, od roku 1180 do konce 1. světové války, tedy do roku 1918. 

 

3.1 Spory Štaufů a Welfů 

Roku 1079 jmenoval císař Jindřich IV., když se ocitl v nesnázích při boji  

o investituru, vévodou Švábským hraběte Friedricha z rodu Štaufů a za manželku mu 

dal svou dceru Agnes. Tak začal stoupat význam rodu Štaufů v říšské politice. 

Poslední sálský král Jindřich V. zemřel bez potomků. Štaufové očekávali, jelikož 

byli příbuzní Sálcům, že se stanou císaři. Kurfiřti ovšem rozhodli jinak a roku 1125 

byl novým císařem zvolen Lothar z rodu Welfů. Tím začaly boje mezi rodem Štaufů 

a švábským rodem Welfů.65 

Spor o trůn mezi Welfy a Štaufy, který se rozhořel v polovině 12. století, se 

samozřejmě nevyhnul ani jižnímu Německu. V roce 1138 získávají trůn opět 

Štaufové, kromě Welfů se jim postavil jim spřízněný východofrancký rod 

Babenberků, jenž působil od konce 10. století ve východní marce (Rakousích). Spor 

vyřešil Friedrich Barbarossa, když 1156 vydal privilegium minus, tím se od 

Bavorska východní marka oddělila a byla povýšena na vévodství. V roce 1156 byl 

v Řezně Welf Jindřich Lev potvrzen v roli vévody Bavorského. Sice ztratil východní 

marku, ale podařilo se uhasit spor mezi oběma rody. Jindřich Lev byl v Bavorsku 

mimořádně činný, v roce 1558 založil dnes největší město Bavorska, město 

Mnichov.66  

 

                                                
65 MÜLLER, Helmut M. Schlaglichter der deutschen Geschichte. 2., aktual. und erw. Aufl. Bonn: 
Bundeszentrale für politische Bildung, 2009 
66 SPINDLER, Max, ed. Handbuch der bayerischen Geschichte. Band 1, Das alte Bayern: das 
Stammesherzogtum bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts. 2., überarb. Aufl. München: C. H. Beck, 
1981. xxxviii, 766 s. ISBN 3-406-07322-0. 
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3.2 Jindřich Lev 

Význam Jindřicha Lva byl však mnohem větší. Nejen, že se pod jeho nadvládou 

ocitlo Bavorsko a Sasko, ale Jindřich byl i bratrancem císaře Friedricha Barbarossy. 

Roku 1152 uzavřel mír s Hohenštaufy a dalších více než dvacet let byl 

Barbarosovým spojencem. Toto spojenectví trvalo ovšem jen do konce 70. let 12. 

století. V této době se císař chystal na své další tažení na italské území, do 

Lombardie, a k tomu potřeboval pomoc od Jindřicha Lva. Jindřich ale jako odměnu 

za svou pomoc požadoval od císaře území Guslar, což Barbarossa odmítl. A právě 

neochota Jindřicha Lva pomoci svému bratranci byla počátkem jeho pádu - 

Barbarossova výprava skončila totiž neúspěchem a v 1176 byl poražen u Legnana. 

Svůj neúspěch v Itálii dával císař za vinu právě Jindřichovi a postupně mezi nimi 

začalo docházet k ochlazování vztahů. Roku 1179 byla nad Jindřichem Lvem 

vyhlášena klatba a v lednu následujícího roku bylo na říšském sněmu ve Würzburku 

rozhodnuto o odebrání Jindřichových lén Saska a Bavorska.67 Jindřich Lev zemřel 

roku 1195. 

Sesazením Jindřicha Lva skončila v Bavorsku nadvláda Welfů, neboť Friedrich 

Barbarossa jmenoval na říšském sněmu v Altenburghu v roce 1180 do čela 

bavorského vévodství Otu I. Wittelsbacha. Tím se do čela Bavorska dostal na 

dlouhých 738 let rod Wittelsbachů, který dodnes představuje jeden z významných 

pilířů bavorské identity.68 

 

3.3 Historie rodu Wittelsbachů 

První známý člen rodu je markrabě Luitpold, který padl roku 907 u Prešpurku 

v bitvě s Maďary. Jeho nástupcem se stal jeho syn, vévoda Arnulf, který ubránil 

Bavorsko proti francké říši a za jeho vlády se z Bavorska vyvinul na tehdejší dobu 

moderní státní útvar. A i když tato hlavní větev v roce 989 vymřela po meči, byla 

jejich vláda velmi důležitá pro budoucnost Bavorska, jelikož kromě uherského 

nebezpečí z východu hrozilo i nebezpečí ze severo-západu a to mezi lety 911- 921, 

                                                
67 OPLL, Ferdinand. Fridrich Barbarossa: císař a rytíř. Překlad Vladimír Pilát. Vyd. 1. Praha: Paseka, 
2001. 354 s. Historická paměť; sv. 14. ISBN 80-7185-342-9 
68 NOVOTNÝ, Lukáš. Bavorsko. 1. vyd. [Ústí nad Labem]: Filozofická fakulta UJEP, 2012. 175 s. 
Stručná historie států 
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kdy se panovníci francké říše pokoušeli začlenit Bavorsko a Švábsko do svého 

území. 69  Bavorsko se dlouho začlenění do Říše bránilo, zejména výše zmíněný 

vévoda Arnulf chtěl, aby Bavorsko bylo nezávislou oblastí, a dokonce se roku 919 

prohlásil králem. K začlenění Bavorska do Říše ale přeci jen došlo, a to o dva roky 

později. Roku 921 se Arnulf podřídil králi Jindřichu I. Ptáčníkovi. 70 

Bezprostřední předchůdci vévody Oty z Wittelsbach byli potomci Arnulfova 

mladšího syna Bertholda. Ti ovládali bavorské území mezi Mangfalltalem a 

Kelheimem na Dunaji. Podle jejich rodového hradu tehdy převzali jméno hrabata ze 

Scheyern, otec Oty I. z Wittelsbachu se již ale nenazýval hrabě ze Scheyern, ale 

podle nově postaveného hradu - Wittelsbach. Hrad byl postaven nad údolím řeky 

Paar nedaleko města Aichachu. Název Wittelsbach původně znamenal lesní potok 

(pochází ze staroněmeckého Witu, což znamená les nebo dřevo a Bach - potok)71. 

Jelikož hrad Scheyern přestal být užíván jako hlavní sídlo, byl přeměněn na 

benediktinský klášter, kam přišli první mniši okolo 1123.72 

V roce 1156 došlo ke zmenšení Bavorského vévodství, a to tím, že císař Friedrich 

Barbarossa od něj oddělil území Rakouska, které povýšil rovněž na vévodství, a 

území připadlo rodu Babenberků73, dále císař povýšil hraběcí rodu Andechsů, a ti se 

po udělení vévodského titulu začali nazývat z Meranien, a zároveň došlo k povýšení 

Štýrska na vévodství74. 

 

3.4 Ota I. vévoda bavorský 

V roce 1180 bylo Otovi I., od roku 1156 falckraběti bavorskému, v tehdejším 

štýrském Altenburku uděleno v léno vévodství Bavorské, které se uvolnilo poté, co 

ho císař Friedrich Barbarossa společně se Saskem odňal Jindřichu Lvovi. Od této 

                                                
69  RALL, Hans a RALL, Marga. Die Wittelsbacher in Lebensbildern. Graz: Styria, 1986. 431 s. ISBN 
3-222-11669-5 
70 NOVOTNÝ, Lukáš. Bavorsko. 1. vyd. [Ústí nad Labem]: Filozofická fakulta UJEP, 2012. 175 s. 
Stručná historie států 
71 SPINDLER, Max, ed. Handbuch der bayerischen Geschichte. Band 1, Das alte Bayern: das 
Stammesherzogtum bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts. 2., überarb. Aufl. München: C. H. Beck, 
1981. xxxviii, 766 s. ISBN 3-406-07322-0. 
72 72 RALL, Hans a RALL, Marga. Die Wittelsbacher in Lebensbildern. Graz: Styria, 1986. 431 s.  
73 NOVOTNÝ, Lukáš. Bavorsko. 1. vyd. [Ústí nad Labem]: Filozofická fakulta UJEP, 2012. 175 s. 
Stručná historie států 
74 HOLTZ, Eberhard, ed. a HUSCHNER, Wolfgang, ed. Deutsche Fürsten des Mittelalters: 

fünfundzwanzig Lebensbilder. Leipzig: Edition Leipzig, ©1995. 439 s. ISBN 3-361-00437-3. 
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chvíle rod Wittelsbachů, z nichž mnozí členové dosáhli královského titulu, vládli 

tomuto území až do roku 1918. 

Vévoda Ota I. vládl bavorskému vévodství pouhé tři roky, do roku 1183, ale za 

tuto dobu se mu podařilo v zemi sjednat mír. Rok 1183 nebyl pro Bavorsko příliš 

šťastný. Vše začalo v květnu, kdy v Bavorsku došlo k zemětřesení75 a téhož měsíce 

ohrožoval biskupství ve Freisingu požár. 11. června zemřel na hradě Pfullendorf ve 

Švábsku vévoda Ota I. a před koncem roku ještě došlo k záplavám a k požáru 

kláštera v Scheyern, a to vše bylo nevíc ještě následováno tuhou zimou76. Je jasné, že 

Otův nástupce, kterému bylo v té době pouhých deset let, to neměl jednoduché. 

 

 

 

                                                
75 MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae Historica. 
Hannoverae 1835 
76 HOLTZ, Eberhard, ed. a HUSCHNER, Wolfgang, ed. Deutsche Fürsten des Mittelalters: 

fünfundzwanzig Lebensbilder. Leipzig: Edition Leipzig, ©1995. 439 s. ISBN 3-361-00437-3. 
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4. Ludmila Přemyslovna (1170-1240) 

 4.1 Ženy ve středověku 

Postavení žen ve středověku prošlo během historie velkým vývojem, po většinu 

doby byly ženy v podřízené pozici. Již od dětství hlavní slovo ve výchově dětí měli 

rodiče, zejména otec. Otec rozhodoval i o budoucnosti svých dcer, rozhodoval o tom, 

za koho se jeho dcera provdá, nebo zdali svůj život stráví v klášteře. Sňatky dcer 

byly zpravidla uzavírány s ohledem na dynastickou politiku, důležitou roli hrál 

rodový původ a bohatství. Každá dívka, která byla provdána, dostala věno, většinou 

šlo o finanční obnos. U vládnoucího rodu Přemyslovců ale kromě peněz bylo věnem 

i území, proto také území na západě Čech, okolo Sušice, bylo dlouhá desetiletí 

v držení Bavorského rodu Bogenů. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, 

toto území se dostalo do vlastnictví bavorského hraběcí rodu právě sňatkovou 

politikou s Přemyslovci. 

Manželství bylo nejčastějším cílem života každé ženy. Dívky byly většinou 

provdávány ve věku mezi 12-16 lety. Po svatbě nadále jejich život řídil manžel. Jsou 

ale známy ženy, které se podílely na vládě nebo správě panství svého manžela a 

ovlivňovaly politická rozhodnutí svých manželů. Jedním z příkladů může být i matka 

Ludmily, Alžběta Uherská, která se spolu se svým manželem podílela na vládě 

v českém knížectví. 77  Ženy v nepřítomnosti svého manžela, nebo v případě jeho 

předčasné smrti, byly pověřovány regentskou správou panství ve prospěch jejich 

nezletilých potomků. 78  Příkladem zde může být Agnes z Loonu, velice schopná 

manželka Otty I. z Scheyern, která se svým nezletilým synem jezdila po bavorských 

hradech a snažila se pro Ludvíka získat co nejvíce příznivců. 

 

Na ženě záviselo další pokračování rodu. Po sňatku měla proto důležitou 

manželskou úlohu, a to přivést na svět dědice, syna. Kvůli vysoké úmrtnosti dětí ve 

středověku bylo proto nezbytné, aby žena dětí porodila co nejvíce, tak byla co 

                                                
77 DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana a kol. Přemyslovský dvůr: život knížat, králů a rytířů ve středověku. 
Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 626 s. ISBN 978-80-7422-276-4 
78 ENNEN, Edith. Ženy ve středověku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 338 s., [16] s. obr. příl. Každodenní 
život; sv. 12. ISBN 80-7203-369-7 
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největší šance, že se alespoň některé z nich dožije dospělosti. Vysoká byla rovněž i 

úmrtnost žen, které kvůli nedostatečné lékařské péči a ve špatných hygienických 

podmínkách často umíraly při porodu.  

Velkým životním zlomem pro vdanou ženu byla smrt jejího manžela. Po jeho 

smrti měla žena tři možnosti, jak stráví zbytek svého života. První možností byl 

klášter, buď rodový, nebo mohla klášter sama založit, což udělalo mnoho urozených 

žen. Klášter se tak stal i místem jejich posledního odpočinku. Druhou možností mohl 

být svobodný život, tzv. „věrné vdovství“, kdy žena neuzavřela již nový sňatek. A 

třetí možností pro ovdovělou ženu bylo znovu se provdat.79 

 

4.2 Rodina Ludmily Přemyslovny 

Ludmila Přemyslovna, ve starší literatuře uváděna jako Lidmilla, v některých 

pracech i jako Loadmila, sama sebe nazývá Ludomia80, se narodila okolo roku 1170 

na Moravě v Olomouci. Mohla se pyšnit urozeným původem, jelikož její rodiče 

pocházeli z vládnoucích vrstev tehdejší společnosti.  

 

4.2.1 Otec Ludmily Přemyslovny 

 Ludmiliným otcem byl kníže Bedřich z rodu Přemyslovců, syn druhého českého 

krále Vladislava II. Byl to původně údělný kníže olomoucký a na český knížecí 

stolec dosedl po sesazení knížete Soběslava II.  

Kníže Bedřich nebyl příliš úspěšným panovníkem a za jeho vlády došlo k úpadku 

českých zemí. Během svého života usedl na knížecí stolec hned dvakrát, a to roku 

1172, kdy byl knížetem pouhý rok, a roku 1178. Knížetem byl až do své smrti roku 

1189.81  Mezi lety 1163 a 1173 byl i údělným knížetem olomouckým a právě v 

Olomouci se také patrně roku 1170 narodila hlavní postava této práce, Ludmila 

Přemyslovna. 

                                                
79 PTÁČKOVÁ, Kateřina, ed., LENDEROVÁ, Milena, ed. a STRÁNÍKOVÁ, Jana, ed. Dějiny žen, 
aneb, Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie: (sborník příspěvků z 
IV. pardubického bienále 27. - 28. dubna 2006). Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 601 
s. ISBN 80-7194-920-5. 
80 HERZOG, Theo. Landshuter Urkundenbuch. Neustadt an der Aisch: Degener, 1963. 
81 ANTONÍN, Robert. České země za posledních Přemyslovců. I. díl (1192-1253), Cestou proměny 
společnosti k vrcholně středověké monarchii. 1. vyd. Praha:Libri, 2012. 431  
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Roku 1172 se vzdal ve prospěch svého syna Bedřicha vlády druhý český král 

Vladislav II. (I.). Tento jeho čin se ale setkal s odporem nejen u ostatních členů rodu 

Přemyslovců, ale především také u císaře Friedricha Barbarossy. Ten přislíbil 

knížectví synovi Soběslava I. Oldřichovi82. Oldřich se ale po svém nástupu vlády 

vzdal a přenechal ji svému bratru Soběslavovi II., který byl pak českým knížetem pět 

let (1173-1178). V roce 1178 se českým knížetem stal opět Bedřich, který byl na 

knížecí stolec dosazen císařem Friedrichem Barbarossou. Bedřich společně 

s Konrádem II., držitelem znojemského údělu, v bitvě na Bojišti koncem ledna roku 

1179 Soběslava porazil a ujal se vlády.83 Jako kníže českých zemí nebyl příliš 

úspěšný. Byl závislý na císaři a doba jeho vlády byla dobou úpadku. Po celou dobu 

svého panování měl spory s Konrádem Otou, které byly vyřešeny až Knínskými 

dohodami krátce před Bedřichovou smrtí roku 1189. 

V tomto období druhé vlády knížete Bedřicha byla Ludmila okolo roku 1184 

provdána do Bavorska, kde prožila zbytek svého života. 

 

4.2.2 Matka Ludmily Přemyslovny 

Matkou Ludmily byla Alžběta Uherská, dcera uherského krále Gejzy II. Alžběta 

byla s knížetem Bdřichem zasnoubena již ve svých třinácti letech, a to roku 1157,  

a krátce poté provdána. V šedesátých letech 12. století doprovázela manžela do 

Olomouce, kde se Bedřich roku 1163 stal údělným knížetem. Alžběta byla velmi 

schopnou kněžnou a spoluvládkyní svého manžela. V době Bedřichovy 

nepřítomnosti spravovala Prahu i Čechy. Po bitvě na Bojiši v Praze roku 1179 

nechala na místě bitvy postavit kostel, který věnovala Johanitům. Po Bedřichově 

smrti roku 1189 se odmítla vzdát Pražského hradu, který nový český kníže Konrád 

Ota získal až lstí. Přesné datum Alžbětiny smrti není známé, jisté je jen, že zemřela 

12. ledna po roce 1189.84 

                                                
82 Soběslav I. byl bratrem Vladislava I. a strýcem Vladislava II. a jeho syn Oldřich byl tak bratrancem 
Vladislava II. 
83 ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí: (1034-1198). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 
1997. 660 s. Česká historie; sv. 2. ISBN 80-7106-196-4. 
84 ŽEMLIČKA, Josef. Přemyslovci: jak žili, vládli a umírali. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství 
Lidové noviny, 2005. 497 s. ISBN 80-7106-759-8. 
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Ludmila tak byla nejen vnučkou uherského krále, ale i vnučkou českého krále 

Vladislava II., kromě toho její babička z otcovy strany pocházela z rodu Babenberků 

a jejím strýcem a bratrem jejího otce byl salzburský arcibiskup Vojtěch (Adalbert). 

 

4.2.3 Ludmilini sourozenci 

Ludmila pocházela celkem ze šesti dětí a narodila se jako nejmladší z nich. Měla 

čtyři sestry, Helenu, Žofii, Olgu a Markétu, a bratra Vratislava, ale kromě Ludmily 

se pouze dva z jejích sourozenců dožili dospělosti. Nejstarší ze sester, Helena, byla 

provdána do Byzance, do Cařihradu za Petra Řeckého, zde přijala jméno Eirene85 a 

sestra Žofie (Sofie) byla provdána za Albrechta I. Míšeňského (Pyšného), staršího 

syna Oty Míšeňského. Svatba se konala v Ústí nad Labem 23. dubna roku 118186. 

Žofie zemřela krátce před smrtí svého manžela v roce 1195, pravděpodobně byli oba 

otráveni87. Zbylé dvě sestry, Olga a Markéta, zemřely před dosažením dospělosti, 

přesné datum jejich úmrtí není známo. Jediný syn knížete Bedřicha a Ludmilin bratr 

Vratislav zemřel před rokem 1180, zmínku o jeho úmrtí je možné nalézt v Codexu 

diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, datum jeho narození není známé.88 

 

4.3 Sňatek Ludmily s Albertem III. z Bogenu 

O Ludmilině dětství nejsou žádné zprávy, strávila ho ale v českých zemích  

a pravděpodobně ve svých čtrnácti letech, tedy okolo roku 1184, byla provdána do 

Bavorska. Za manžela ji byl vybrán tamní kníže z rodu Bogenů - Albert III. 

z Bogenu (1165-1197/98). Albert byl synem Bertholda II. z Bogenu a jeho druhé 

manželky Luitgardy z Burghausenu. Přesné datum, stejně tak ani místo konání 

sňatku, není známé. Po boku Alberta III. strávila Ludmila necelých čtrnáct let. Je 

                                                
85 FMG.AC. BYZANTIUM, NOBILITY: Chapter 26. PETRALOIFAS [online, cit.: 2016-01-12] 

Dostupné z: http://fmg.ac/Projects/MedLands/ 
86 FRIEDRICH, Gustav, ed. Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Tomus I, Inde ab a. 

DCCCV usque ad a. MCXCVII. Pragae: Sumptibus comitiorum Regni Bohemiae, 1904-1907 
87 NOVOTNÝ, Václav. České dějiny. Dílu I. část II., Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha: Jan 
Laichter, 1913 
88 FRIEDRICH, Gustav, ed. Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Tomus I, Inde ab a. 
DCCCV usque ad a. MCXCVII. Pragae: Sumptibus comitiorum Regni Bohemiae, 1904-1907 
90 M. Piendl: Grafen von Bogen Die Grafen von Bogen: Genealogie, Besitz- und 
Herrschaftsgeschichte, 1948 
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možné, že za tuto dobu poznala i stinné stránky života, neboť kronikář Hermann z 

Altaichu popisuje Alberta jako krutého a bojovného muže90  „Hic fuit homo ferus et 

bellicocus et per hoc destructor ecclesarium et provincie exstitit“. 91 O jejich 

manželském vztahu proto netřeba si dělat iluze, nicméně podrobnosti o jejich soužití 

se asi nikdy nedozvíme. Manželský pár sídlil ve městě Bogenu, který se nachází 

nedaleko kláštera ve Windberku, původního sídla rodu Bogenů. Za dobu trvání jejich 

manželství Ludmila porodila Albertovi čtyři děti, tři syny a jednu dceru92. Nejstarší 

syn se narodil nejspíše roku 1186 a byl pojmenován Berthold, po dědečkovi z otcovy 

strany, jako druhý přišel na svět pravděpodobně v letech 1187-1188 Luitpold (někdy 

uváděn jako Leopold), který byl pojmenován po opatovi sv. Leopoldovi a třetí syn 

Albert, pojmenovaný po otci, se narodil mezi lety 1189 a 1190. Rok narození 

Ludmiliny dcery není znám, pravděpodobně se jmenovala Hedwig (Hedvika) a byla 

abatyší v klášteře Geisenfeld.93 V pramenech není nikde uvedeno, že by Ludmila dětí 

porodila více, je možné, že ano, a že se jen kvůli vysoké úmrtnosti dětí ve středověku 

nedožily vyššího věku nebo zemřely krátce po narození. 

Ludmilin první manžel Albert III. z Bogenu zemřel 19. prosince roku 1197, 

datum jeho úmrtí ale není také přesně známo, kromě tohoto data je uváděno i datum 

20. prosince roku 1198. Není známé místo ani příčina jeho úmrtí. Jeho tělo bylo 

převezeno do kláštera ve Windberku, kde bylo pochováno do rodinné hrobky94. 

Albert po sobě zanechal vdovu a tři syny, přičemž nejstaršímu z nich bylo 11 let. Po 

smrti Alberta se bogenské fojtsví ocitlo zcela bez ochrany a tudíž v nebezpečí. 

Fojtství tak mohlo být snadno podmaněno některým z okolních rodů. Ludmila se 

proto musela znovu provdat, aby sobě i svým synům zajistila ochranu95.  

 

                                                
91 MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 
1835 
92 BLAU, Josef, ed. Geschichte der künischen Freibauern im Böhmerwalde: Ein Beitrag zur 

heimischen Rechts-, Wirtschafts-, Familien- und Besiedlungsgeschichte. Pilsen: Erste Westböhm. 
Druckindustrie, 1932. 

93 BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die Lobsamen Grafen von Bogen, 1874 
94 BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die Lobsamen Grafen von Bogen, 1874 
95 BECHMANN Evelyne: Die Frauen der Wittelsbacher: Ein Frauenbild vom Mittelalter bis in die 
Gegenwart, Books on Demand, Norderstedt, 2014, ISBN: 978-3735781871 
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4.4 Sňatek s Ludvíkem I. Dolnobavorským 

K druhému Ludmilinu sňatku ale došlo až o šest let později, a to roku 1204, kdy 

se provdala za o čtyři roky mladšího bavorského vévodu Ludvíka I. 

Dolnobavorského z rodu Wittelsbachů. Wittelsbachové byli jedním ze 

znepřátelených rodů Bogenů a je možné, že volba Ludmily pojmout za manžela 

právě Ludvíka z Wittelsbachu mohla být i pomsta vůči jejímu prvnímu manželovi 

Albertovi. 96  Ludvík se zároveň stal nevlastním otcem mladých synů Ludmily 

(nejstaršímu synovi bylo v době sňatku Ludmily a Ludvíka 18 let a nejmladšímu 14) 

a vzájemně se mezi nimi vytvořil dobrý vztah, což je vidět později, kdy Ludvík 

musel zasahovat do sporů mezi bratry při správě bogenského fojtství. 

Ludvík se narodil 23. prosince roku 1173 v dolnobavorském Kelheimu a byl 

synem Oty I. z Wittelsbachu a Agnes z Loonu. Tímto sňatkem došlo ke spojení dvou 

znepřátelených rodů Bogenů a Wittelsbachů. Manželství Ludvíka a Ludmily bylo 

podle historičky Alžběty Birnbaumové šťastné, byl to „svazek dvou ušlechtilých, 

diplomaticky nadaných a politicky činných a navzájem se chápajících bytostí, 

zároveň je pojilo i dobré přátelství.“97 Autorka ale nepíše, ze kterých zdrojů ale 

čerpala své informace, a proto jsou to patrně jen její domněnky. Ale pravděpodobně 

se jednalo o velmi šťastné manželství, neboť Ludvíkovu náklonnost k Ludmile 

dokazuje i to, že příjezd Ludvíka do Bogenu ke své snoubence bylo v pozdějších 

dobách námětem řady latinsky i německy psaných básní a prózy98. Kromě toho je 

známa i stará pověst o návštěvě Ludvíka u Ludmily v Bogenu rok před jejich svatbou, 

tuto událost popisuje ve své kronice Veit Arpneck. Ten Ludmilu popisuje jako 

krásnou, skromnou a nejmravnější mezi všemi ženami a dívkami v Bavorsku. Když 

se o ní dozvěděl vévoda Ludvík, vydal se za Ludmilou do Bogenu. Poté ji tam velmi 

často navštěvoval. Při jedné z těchto návštěv požadovala Ludmila, aby, pokud se má 

stát jeho ženou, ji slíbil lásku a věrnost. Svědci Ludvíkova slibu měli být tři rytíři, 

kteří byli vytkáni na velkém gobelínu, který měla Ludmila pověšený vedle postele (v 

jiné verzi této pověsti to měli být rytíři namalovaní na zdi u Ludmiliny postele). 

Ludvík slíbil, co Ludmila požadovala, když v tom odhrnula závěs, za kterým stáli tři 

                                                
96 BECHMANN Evelyne: Die Frauen der Wittelsbacher: Ein Frauenbild vom Mittelalter bis in die 
Gegenwart 
97 BIRNBAUMOVÁ, Alžběta. Ženy doby přemyslovské. Praha: Václav Petr, 1940 
98 BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die Lobsamen Grafen von Bogen, 1874 
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opravdoví rytíři. Ludvík, s pocitem, že ho Ludmila obelhala, odjel a až teprve za rok 

se vrátil a s Ludmilou se oženil.99  

Tato událost je popsána v kronice Veita Arnpecka, která pochází z 15. století. 

V tomto století rovněž byla napsána i veršovaná forma tohoto příběhu. Ta popisuje, 

jak bavorský vévoda přijel do Bogenu ke krásné a chytré hraběnce s dobrými mravy 

„ Ein Fürst von payren kom gein pogen geriten; Zw einer Gräfin Schön und Klug mit 

Siten“ 100 

Svatba se konala roku 1204, přesné místo a datum není známo. Ale je 

pravděpodobné, že se uskutečnila v Kelheimu, rodovém sídle Wittelsbachů, kde 

Ludvík I. vyrostl a později i často pobýval.101 Kronikář Hermann z Niederalteichu 

jejich sňatek shrnul do jedné věty: „Mortuo autem eo, dictam Liudmilam duxit 

Ludwicus dux Bawarie“102 (Mimo jiné, Ludmila, manželka Ludvíka Bavorského) 

Sňatkem s Ludmilou ale Ludvík získal kromě urozené a pravděpodobně krásné 

manželky 103  i spojenectví s českým králem Přemyslem Otakarem I., který byl 

Ludmiliným strýcem. Přátelství s českým králem posloužilo Ludvíkovi I., zvláště ve 

vztahu k rodu Babenberků.104 

 Jelikož žádný ze synů Ludmily z prvního manželství neměl následovníka, tak po 

smrti posledního Ludmilina syna Alberta IV. získali Wittelsbachové i veškeré 

pozemky, které patřily rodu Bogenů. Toto území se pak stalo centrem jejich moci. 

Ludmila ovlivňovala politická rozhodnutí svého manžela (např. při vyjednávání věna 

                                                
99 ARNPECK, Veit a LEIDINGER, Georg, ed. Veit Arnpeck, sämtliche Chroniken. München: M. 

Rieger'sche Universitäts-Buchhandlung (G. Himmer), 1915., HALLER, Hans: Das 
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100 Monumenta Boica, Vol. 12, München 1775 
101 GLASER, Hubert, ed. Die Zeit der frühen Herzöge von Otto I. zu Ludwig dem Bayern: Katalog der 
Ausstellung auf der Burg Trausnitz in Landshut, 14. Juni-5. Oktober 1980. München: Hirmer, ©1980. 
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heimischen Rechts-, Wirtschafts-, Familien- und Besiedlungsgeschichte. Pilsen: Erste Westböhm. 
Druckindustrie, 1932, BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die Lobsamen Grafen von Bogen, 1874- oba 
autoři píší, že Ludmila byla krásná, nedokládají ovšem, odkud informaci převzali, proto je možné, že 
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pro Anežku Přemyslovnu) a svým důvtipem si dokázala získat oblibu u obyvatel 

Bavorska. 105  

Ludmila Ludvíkovi porodila jediného syna Ottu II., čímž rodu zajistila nástupce, 

a zasloužila se tak o pokračování rodu Wittelsbachů106. Otta se narodil dva roky po 

jejich sňatku 23. dubna roku 1206. Bavorský historik Joseph Heinrich Wolf ale ve 

své knize Baierische Geschichte für alle uvádí, že Ludmila měla s Ludvíkem celkem 

tři děti, a to kromě Otty ještě syna Friedricha a dceru Annu, dcera Anna se pak 

provdala za vévodu Rudolfa Saského a syn Friedrich zemřel malý107. V žádné jiné 

publikaci ani pramenu další děti Ludmily ale nejsou uvedeny. Je tedy pravděpodobné, 

že jde o omyl bavorského historika Wolfa, zejména také proto, že údajný manžel 

Anny, Rudolf I. Saský se narodil až roku 1284.108  Je zcela možné, že Ludmila 

porodila ještě jednoho syna, který zemřel v dětství, ale ani to žádný pramen neuvádí. 

Jelikož Ludmile bylo při porodu syna Otty již 36 let, na tehdejší dobu již pokročilý 

věk, je málo pravděpodobné, že by se ji narodily další děti. 

Manželé sídlili ve městě Landshut, kde se Ludmila věnovala charitativní 

činnosti.109 

 
 

4.5 Vdovská léta a založení kláštera Seligenthal 

Manželství Ludvíka I. a Ludmily trvalo na tehdejší dobu velmi dlouhou dobu, 

celých 27 let. Ludvík I. Wittelsbach byl 15. září 1231 v Kelheimu na mostě přes 

Dunaj zavražděn. Objednavatele vraždy se nikdy nepodařilo dopátrat, jelikož vrah 

byl na místě zabit a nikdy se již nepodařilo vypátrat, kdo si vraždu vévody objednal. 

Část veřejnosti v té době ale podezírala císaře Friedricha II., s nímž se Ludvík na 

konci dvacátých let 13. století rozešel ve zlém.110  
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Po smrti svého manžela založila Ludmila v roce 1232 se svolením svého syna 

Oty II. ve městě Landshut, v údolí naproti hradu Trausnitz (Trousnice), ženský 

klášter Panny Marie, později pojmenovaný Seligenthal111. Ludmila nezvolila žádný 

z dosud známých řádů, ale do Bavorska přivedla zatím v té době neznámé 

cisterciačky (zatím v Bavorsku působila pouze mužská větev tohoto řádu, a to od 30. 

let 12. století). Seligenthal se tak stal prvním ženským cisterciáckým klášterem na 

území Bavorska. Ludmila ale založila svůj klášter nikoli v Kelheimu, v místě 

zvraždění jejího manžela, ale poblíž jejich sídla v Landshutu, a to za řekou Isar 

naproti hradu Trausnitz. Založením Seligenthalu se tak poprvé ocitl klášter v takové 

blízkosti města, a to navíc sídelního, které založil Ludmilin manžel Ludvík I. Za 

vlády jejich syna Otty II. se Landshut stal nejvýznamnějším městem území rodu 

Wittesbachů.112 

Klášter byl založen na pozemku špitálu, který fungoval již před vznikem kláštera. 

Je možné, že se Ludmila podílela na založení špitálu, prokázat to ale nelze113. Tento 

špitál je poprvé zmíněn roku 1208 (12. června), když papež Inocenc III. odpovídá na 

prosbu biskupa z Freisingu. Ten ho požádal, aby špitálu v Landshutu mohlo být 

uděleno povolení pohřbívat mrtvé. 114 

Nadaci věnovala Ludmila své věnné bavorské území, k tomuto patřila oblast 

kolem Chamu při česko bavorských hranicích a v úrodném Hohenbogenu.115 První 

řádové sestry do kláštery přišly ze slezského cisterciáckého kláštera Třebnice, který 

byl založen svatou Hedvikou a jejím manželem Jindřichem I. roku 1202.116  Do 

Seligenthalu je poslala snacha svaté Hedviky a Ludmilina sestřenice Anna117, dcera 

českého krále Přemysla Otakara I.  
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Klášter byl zasvěcen památce obou manželů Ludmily. Té v této době bylo okolo 

šedesáti dvou let, na tu dobu vysoký věk, proto Ludmila myslela už i na svou smrt,  

a v zakládací listině kláštera proto píše, že si přeje něco z jejího dědictví po rodičích 

věnovat Pánu, aby se před všemohoucím Bohem neobjevila s prázdnýma rukama.  

„(...) qua ex haereditate parentum meorum me contingit cum vidua illa evangelia ne 

vacua appaream in conspectu Dei omnipotentis.“118  

Poslední léta svého života Ludmila strávila v klášteře Seligenthal, kde ve věku 

sedmdesáti let, 5. srpna roku 1240, zemřela. Datum její smrti je uvedeno v nekrologu 

kláštera: „Anno domini 1240 (5. August) domina ducissa, fundatrix nostra.“ 119 

Nejprve byla pohřbena v kapli svaté Afry, a po dokončení opatství roku a vysvěcení 

roku 1259 byly její ostatky přeneseny do nově vzniklého kostela. V důsledku toho se 

právě tento kostel pak stal místem posledního odpočinku většiny landshutských 

Wittelsbachů, bylo zde pochováno 42 knížat. Během třicetileté války ale došlo 

k vyplenění a zpustošení rodové hrobky a při otevření v roce 1870 bylo zjištěno, že 

hrobka je prázdná. Jediné, co připomíná pohřebiště, je náhrobek Ludvíka X. 

uprostřed kostela.120 

Dvacet šest let poté, co Ludmila Přemyslovna založila cisterciácký klášter 

Seligenthal, byl rodem Wittesbachů založen druhý cisterciácký klášter, tentokrát ale 

mužský. Založil ho vévoda Ludvík II. zvaný Přísný (Ludwig der Strenge), vnuk 

Ludmily Přemyslovny a Ludvíka I. Bavorského. Zřízením kláštera chtěl odčinit 

popravu své manželky Marie Brabantské. K té došlo 18. ledna roku 1256, kdy ji 

Ludvík obvinil z nevěry a v záchvatu žárlivosti ji nechal popravit („Ludwicus dux 

dones Palatinu Rheni domimam Mariam uxorem suam, suspectam habens de 

adulterio in Swevico Werde morastem precepit decollari“).121 Brzy po činu, který se 

odehrál na hradě Mangolstein u Donauwörthu, ale vyšla najevo Mariina nevina. 

Církev tak přesvědčila Ludvíka, který svého činu litoval, aby na důkaz pokání nechal 

zbudovat kartuziánský klášter. Ale jelikož kartuziánský řád Ludvíkovi nevyhovoval, 

                                                
118 Seligenthal: Zisterzienserinnenabtei 1232- 1982, Beiträge zur Geschichte des Klosters, 
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rozhodl se pro řád cisterciáků. Po dvou neúspěšných pokusech o založení nakonec 

sedm let po smrti Marie Brabantské vznikl roku 1263 klášter Fürstenfeld.122 Klášter 

se nacházel necelých třicet kilometrů od Mnichova, roku 1803 byl zrušen a již 

nedošlo k jeho obnově. 
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5. Manželé Ludmily Přemyslovny 

Ludmila Přemyslovna byla během svého života dvakrát vdaná. V obou případech 

za příslušníky významných rodů Bavorska. První sňatek se uskutečnil roku 1184 a za 

manžela byl jejími rodiči vybrán Albert III. z Bogenu. Druhého manžela si Ludmila 

zvolila sama, stal se jím bavorský vévoda Ludvík I. Wittelsbach. Po jeho boku 

strávila Ludmila dlouhých dvacet sedm let. 

 

5.1 Albert III. z Bogenu 
Albert III. (někdy je uváděn jako Albrecht III., ve starších pracích se objevuje 

jako Adalbert) se narodil 19. června roku 1165. Podle De advocatis altahenibus byl 

jediným Albert („Adalbertus comitem“) synem Bertholda III. z Bogenu 

(„Perhtoldum“) a jeho druhé manželky Luitgardy z Burghausenu.123 Jméno Albert 

dostal po svém dědovi Albertovi I. Albertovi ještě nebyly ani dva roky, když jeho 

otec zemřel. Dále vyrůstal jen v poručnictví své matky a svého strýce maršála 

z Mennachu. Ve čtrnácti letech mu byla udělena moc a on se mohl ujmout vlády nad 

svým hrabstvím, zároveň mu byla postoupena samostatná úřednická funkce a kromě 

toho získal dědičný titul, který tehdy příslušel synům ze šlechtických rodin. V roce 

1179 mu bylo na dvoře v Egeru uděleno léno a zcela jistě víme, že se roku 1181, 

v necelých šestnácti letech, účastnil říšského sněmu v Norimberku. V držení Alberta 

III. byly pozemky v dolním Bavorsku a okolo dnešních hranic s Rakouskem. 

Centrem bylo fojtství nad bývalým rodovým sídlem, nyní premonstrátským 

klášterem ve Windberku a nad Oberaltaichem, kdežto Niederaltaich získal mezi lety 

1173 a 1176. Dále držel fojtství v Prüfeningu (dnes součást Řezna) a pasovská léna u 

řeky Isar. Dále mu bylo v roce 1191, po smrti Oty a Friedricha z rodu Hohenštaufů 

uděleno léno Winter, s výjimkou hradu Hilkesberg, který byl v držení hrabat 

z Ortenburgu. 

Okolo roku 1184 se devatenáctiletý Albert III. oženil s Ludmilou, o pět let mladší 

dcerou přemyslovského knížete Bedřicha. Přesné datum jejich sňatku není známé, 
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ale pravděpodobně k němu došlo mezi lety 1184-1186.124  Tímto sňatkem se rod 

Bogenů začlenil mezi významné rody střední Evropy. 

V březnu roku 1188 bylo na císařském dvoře v Mohuči dohodnuto, že 

následujícího roku se uskuteční křížová výprava do Svaté země, organizátorem této 

výpravy se měl stát císař Friedrich Barbarossa. Do začátku května roku 1189 se 

v Řezně shromáždilo veliké vojsko a 11. května se výprava vydala na pochod. Hrabě 

Albert patřil k těm, kteří spolu s biskupem z Bamberku doprovázeli císaře jen do 

Prešpurku a na konci května se od něj odpojili. V době, kdy se vojsko nacházelo ve 

městě Niš u srbského župana, byl Albert již ve Friesachu v Kraňsku. 

O dva roky později, v červnu 1191 byl Albert spolu s císařem Jindřichem VI. 

v jižní Itálii, kde se spolu ním zúčastnil obléhání Neapole, stejně jako český kníže 

Konrád Ota. Ten se ale stal obětí moru, jenž při marném obléhání Neapole 

v Jindřichově táboře vypukl.125  

V srpnu následujícího roku se nad územím mezi Dunajem, Isarem a Innem 

prohnala veliká a ničivá bouře, která zničila úrodu na polích, poničila domy a mnoho 

lidí přišlo o život. To byl ale jen počátek, neboť téhož roku v říjnu vypukla na tomto 

území válka. Obyvatelé, kteří přežili bouři, tak byli svědky dalších hrůz, což ve své 

kronice popisuje kronikář Magnus z Reichensbergu: „Subsecuta est statim illa 

inaudita perturbatio et devastatio terrae. Principes siquidem et iudices terrae 

nostrae maiores ac minores omnes adversum se invicem graviter et inplacabiliter 

dissidentes, totam provinciam Bawariae flammis et rapinis crudelissime ac sine 

misericordia devastaverunt. Demque non Isis omnia Deo sacrata loca aut exusserunt 

aut vi effregerunt, et altaria Domini contaminaverunt, aufferentes inde more 

latronum et ipsas reliquias sanctorum et fidei sanctorum commendatas.“ („Nato 

v zemi vypukl neslýchaný zmatek a docházelo k pustošení celé země. Nepřátelé 

plenili celé Bavorsko, loupili a vypalovali bez jakéhokoliv slitování. V zemi nezůstal 

ušetřen žádný kostel ani klášter, naopak tyto svatá místa byla buď vypalována, nebo 

pobořena, oltáře byly odsvěceny a relikvie svatých a kněžská roucha zničena nebo 

ukradena“)126.  

                                                
124 BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die bescholtenen Grafen von Bogen, 1875 
125 ČECHURA, Jaroslav, MIKULEC, Jiří a STELLNER, František. Lexikon českých panovnických 
dynastií. 1. vyd. Praha: Akropolis, 1996. 212 s. ISBN 80-85770-30-X. 
126 MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 
1835 
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V srpnu 1191 napadl Albert bavorského vévodu Ludvíka I. z Wittelsbachu. 

Předmětem jejich sporu byla jednak bamberská léna na Dunaji (fojtství Winter, hrad 

Hilgartsberg), stejně jako i řezeňské purkrabství127 a zároveň Albert vpadl na území 

hrabat z Ortenburgu a začal je pustošit, to samé udělalo vojsko vévody z Ortenburgu 

na území Bogenů. V září vévoda Leopold Rakouský vpadl s vojskem do Bavorska a 

spolu s Bertholdem z Meranien napadli hraběte z Ortenburku. Spor urovnal až císař 

Jindřich VI. Na sněmu ve Wormsu došlo k potrestání hlavních viníků, Albert byl 

prohlášen nepřítelem říše a rok žil ve vyhnanství. Kde pobýval, není známo, ale je 

pravděpodobné, že se pohyboval na území Itálie, o čemž svědčí i to, že po narození 

císařova syna se objevil v Apulii, aby tuto zprávu donesl císaři do Palerma. V roce 

1194 totiž odjel císař Jindřich VI. se svou manželkou Konstancií (dědičkou 

Neapolského království a Sicílie) do Itálie. Odjel do Palerma, kde se nechal 

korunovat králem. Mezitím mu ale jeho žena na konci roku, 26. prosince 1194, ve 

městě Jesi (ve střední Itálii u města Acona) porodila syna, pozdějšího císaře 

Friedricha II. Albert III., jakmile se zprávu dozvěděl, odjel do Palerma informovat 

císaře a byl první, kdo mu tuto zprávu přinesl. Za tento čin byl omilostněn a v červnu 

roku 1195 se vrátil zpět do Německa a od té doby žil v míru se svými sousedy. V létě 

roku 1196 doprovázel znovu císaře na Sicílii, ale zde Jindřich IV. 28. září 1197 

zemřel na malárii. Albert se vrátil zpět do vlasti, kde ho postihla náhlá smrt. Datum 

jeho smrti není přesně známé, nejčastěji se uvádí datum 19. prosince 1197 128 , 

v nekrologu z Oberaltachu je uvedeno datum 20. prosince téhož roku, ale ve 

Winberských letopisech je uváděn rok jeho smrti 1198 bez bližšího data, tento rok 

uvádí také kronikář Herman z Niederaltaichu129. Místo jeho úmrtí není známé, ale 

jeho tělo bylo uloženo do kláštera ve Windberku do rodinné hrobky.130 Albert III. 

zemřel ve svých 32 letech a zanechal po sobě mladou vdovu a tři nedospělé syny, 

přičemž nejstaršímu z nich bylo okolo jedenácti let.131              

                                                
127 PIENDL, Max: Böhmen und die Grafen von Bogen, 1962 
128 BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die bescholtenen Grafen von Bogen, 1875 
129 MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 
1835 
130 BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die bescholtenen Grafen von Bogen, 1875 
131 BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die bescholtenen Grafen von Bogen, 1875 



 45 

5.2 Ludvík I. z Wittelsbachu 

5.2.1 Dětství 

Ludvík I. z Wittelsbachu je též nazýván jako Ludvík I. Bavorský nebo 

Kelheimský, podle místa jeho zavraždění. Narodil se koncem roku 1173, některé 

publikace uvádějí datum 23. prosince 1173132, nebo počátek roku 1174, a byl synem 

Oty I. z Wittelsbachu a Agnes, dcery Ludvíka z Loonu, po němž zdědil své jméno133. 

Ludvík pocházel celkem z devíti dětí, měl ale kromě sedmi sester jen jednoho 

staršího bratra Otu, který ovšem jako dvanáctiletý zemřel roku 1181134. V době úmrtí 

jeho otce bylo Ludvíkovi teprve deset let, dále proto vyrůstal v poručnictví svých 

strýců, arcibiskupa Konráda ze Salzburku a falckraběte Otty135, a jeho matky Agnes 

z Loonu, která byla velmi schopná a neúnavně jezdila s Ludvíkem od hradu ke hradu 

a snažila se mu zajistit věrnost bavorské šlechty136. Ludvík měl štěstí, že mu nebylo 

odpíráno právo na nástupnictví po otci, což ukazuje, že Barbarossa musel Otovi 

garantovat dědičnost bavorského vévodství.137 Hned roku 1183 ztratil mladý Ludvík 

oporu ve svém strýci Konrádovi, který se ze Salzburku vrátil zpět do Mohuče.138  

 

5.2.2 Doba samostatné vlády a říšská politika 

Ludvík se samostatně svého úřadu chopil někdy během 80. let 12. století. V roce 

1187 byl přítomen na slavnostech dvora Friedricha Barbarossy v Řezně a jako 

svědek je zmíněn v listině pro klášter Seitenstetten. Další zprávy o jeho činech 

z počátečního období jeho vlády chybí. 139  Pravděpodobně se na vládě spolu 

s Ludvíkem podílela i jeho matka Agnes. Když ale ta v roce 1191 zemřela, byl 
                                                
132 RALL, Hans a RALL, Marga. Die Wittelsbacher in Lebensbildern. Graz: Styria, 1986. 431 s.  
133 SPINDLER, Max, ALBRECHT, Dieter a SCHMID, Alois, ed. Handbuch der bayerischen 

Geschichte. Zweiter Band, Das alte Bayern: der territorialstaat vom Ausgang des 12. 
Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18.Jahrhunder. 2., München: C. H. Beck, 1988. 

134 RALL, Hans a RALL, Marga. Die Wittelsbacher in Lebensbildern. Graz: Styria, 1986. 431  
135 Störmer, Wilhelm, "Ludwig I. der KelheimerHerzog von Bayern" in: Neue Deutsche Biographie 

15 (1987), S. 355-357 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-
biographie.de/ppn100952429.html 

136 RALL, Hans a RALL, Marga. Die Wittelsbacher in Lebensbildern. Graz: Styria, 1986. 431 s.  
137 Störmer, Wilhelm, "Ludwig I. der KelheimerHerzog von Bayern" in: Neue Deutsche Biographie 

15 (1987), S. 355-357 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-
biographie.de/ppn100952429.html 

138 RALL, Hans a RALL, Marga. Die Wittelsbacher in Lebensbildern. Graz: Styria, 1986. 431 s.  
139 HOLTZ, Eberhard, ed. a HUSCHNER, Wolfgang, ed. Deutsche Fürsten des Mittelalters: 

fünfundzwanzig Lebensbilder. Leipzig: Edition Leipzig, ©1995. 439 s. ISBN 3-361-00437-3. 
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Ludvík již plnoletý a mohl tak vládnout samostatně.140 Pět let po dosažení plnoletosti 

byl také císařem Jindřichem VI., spolu s vévodou Konrádem Švábským, bratrem 

císaře a mnohými dalšími hrabaty, pasován na rytíře. Tato událost se odehrála na 

tradičním místě ve Wormsu a neobešla se bez dvorských slavností a rytířských 

turnajů. Ve Wormsu kromě slavnostního aktu padlo i jedno důležité rozhodnutí, a to, 

že Štýrské vévodství bylo uděleno v léno Leopoldu Rakouskému a jeho synu 

Friedrichovi.141 

Ludvík, stejně jako jeho otec, měl dobré vztahy s císařem a stál na straně Štaufů. 

 Jindřich VI. v roce 1192 uchránil mladého vévodu před nebezpečnou 

válečnickou opozicí, vedenou hrabětem Albertem z Bogenu. Do budoucna náležel 

Ludvík, který pokračoval v tradici svého otce, k úzké císařově družině142. V letech 

1193-1194 se osobně účastnil druhé jízdy Jindřicha VI. do jižní Itálie a na Sicílii a 

v roce 1196 ho doprovázel na říšský sněm do Mohuče a Würzburku.143 Jindřicha VI. 

sám podporoval v boji za odstranění volby císaře a usiloval o dědičnost německé 

koruny. O rok později, v roce 1197, plánoval, že se s ním vypraví na křížovou 

výpravu do Svaté země, ta ale kvůli císařově náhlé smrti téhož roku (ten uprostřed 

posledních příprav náhle zemřel na malárii) ztroskotala. I tak se ale část vojska 

vydala na cestu do Svaté země, mezi nimi byli mnozí bavorští šlechtici, jako biskup 

Wolfger z Pasova (pozdější patriarcha z Aquilei) nebo Walter von der Vogelweide, 

významný básník, který byl výraznou postavou německého minnesangu. Vévoda 

Ludvík ale s vojskem neodjel a vrátil se zpět do Bavorska. 144 

Jelikož nástupce Friedrich II. byl tehdy teprve dvouletý, rozpoutal se v roce 1198 

boj o trůn a to znovu mezi rodem Štaufů a rodem Welfů. 145 Kandidátem z rodu 

Štaufů se stal bratr zemřelého Jindřicha VI. a syn Friedricha Barbarossy Filip 

Švábský a z rodu Welfů o císařskou korunu usiloval Ota IV. Brunšvický, jehož 

prateta Judith byla matkou císaře Friedricha Barbarossy. Oba dva byli roku 1198 
                                                
140 RALL, Hans a RALL, Marga. Die Wittelsbacher in Lebensbildern. Graz: Styria, 1986. 431 s. 
141 HOLTZ, Eberhard, ed. a HUSCHNER, Wolfgang, ed. Deutsche Fürsten des Mittelalters: 

fünfundzwanzig Lebensbilder. Leipzig: Edition Leipzig, 1995. 439 s. ISBN 3-361-00437-3. 
142 RALL, Hans a RALL, Marga. Die Wittelsbacher in Lebensbildern. Graz: Styria, 1986. 431 s.  
143 Störmer, Wilhelm, "Ludwig I. der KelheimerHerzog von Bayern" in: Neue Deutsche Biographie 

15 (1987), S. 355-357 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-
biographie.de/ppn100952429.html 

144 HOLTZ, Eberhard, ed. a HUSCHNER, Wolfgang, ed. Deutsche Fürsten des Mittelalters: 
fünfundzwanzig Lebensbilder. Leipzig: Edition Leipzig, ©1995. 439 s. ISBN 3-361-00437-3. 

145 DOEBERL, Michael a SPINDLER, Max. Entwickelungsgeschichte Bayerns. München: R. 
Oldenbourg, 1916-1931. 3 sv. 
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korunováni, ovšem ani jedna z korunovací nebyla úplná. 146  Filip Švábský byl 

korunován 8. září, sice pravými korunovačními insigniemi, ale korunovace musela 

proběhnout v Mohuči, jelikož tradiční místo korunovace, Cáchy, měl v držení Ota 

IV., zatímco ten byl sice o tři týdny později korunován na „správném“ místě, ale 

chyběly mu pravé insignie.147 

Ludvík Bavorský byl jedním z těch, kteří se ihned postavili na stranu Filipa 

Švábského (sám se dokonce podílel na jeho volbě v březnu 1198)148, na stranu Filipa 

se postupně přiklonili i ostatní šlechtici i papež Inocenc III., který zprvu stál na 

straně Oty IV. Na prahu vítězství byl ale Filip Švábský, 11. června roku 1208, 

v Bamberku zavražděn. Jeho vrahem byl strýc a bývalý poručník Ludvíka, Ota VIII. 

z Wittelsbachu. Zatímco biskup Robert z Bamberku a jeho bratr Jindřich z Istrie, 

kteří byli podezřelí ze spoluúčasti na vraždě Filipa, propadli ihned říšské klatbě149, 

Ota VIII. z říše uprchl a na útěku nalezl svou smrt150. Ludvík, ač synovec vraha, 

dokázal na vraždě Filipa získat. Nejen že mu nepřinesla žádné škody, ale přinesla mu 

užitek. Ludvík dokázal dané situace využít a jako jeden z prvních se postavil na 

stranu nového císaře. Ota IV. mu tak udělil v léno pozemky vyhnaného Oty VIII. a 

část pozemků Jindřicha z Istrie a 15. listopadu 1208 dědičnost jeho vévodství.151 Za 

to ho Ludvík s početným vojskem doprovázel na cestě přes Alpy za císařskou 

korunou v roce 1209. Téhož roku, před svou římskou jízdou, uzavřel Ota IV. 

Brunšvický mír se Štaufy152 a zasnoubil se s dcerou zavražděného Filipa Švábského 

Beatrix. 153 

                                                
146 GLASER, Hubert, ed. Die Zeit der frühen Herzöge von Otto I. zu Ludwig dem Bayern: Beiträge 
zur Bayerischen Geschichte und Kunst 1180-1350. München: Hirmer, ©1980. 566 s., 92 s. obr. příl. 
Wittelsbach und Bayern; I/1. ISBN 3-7774-3180-X. 
147 ŽEMLIČKA, Josef. Počátky Čech královských: 1198-1253: proměna státu a společnosti. Praha: 
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 964 s. Česká historie; sv. 10. ISBN 80-7106-140-9. 
148 HOLTZ, Eberhard, ed. a HUSCHNER, Wolfgang, ed. Deutsche Fürsten des Mittelalters: 
fünfundzwanzig Lebensbilder. Leipzig: Edition Leipzig, ©1995. 439 s. ISBN 3-361-00437-3. 
149 Störmer, Wilhelm, "Ludwig I. der KelheimerHerzog von Bayern" in: Neue Deutsche Biographie 

15 (1987), S. 355-357 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-
biographie.de/ppn100952429.html 

150 GLASER, Hubert, ed. Die Zeit der frühen Herzöge von Otto I. zu Ludwig dem Bayern: Beiträge 
zur Bayerischen Geschichte und Kunst 1180-1350. München: Hirmer, ©1980. 566 s., 92 s. obr. příl. 
Wittelsbach und Bayern; I/1. ISBN 3-7774-3180-X. 
151 DOEBERL, Michael a SPINDLER, Max. Entwickelungsgeschichte Bayerns. München: R. 

Oldenbourg, 1916-1931. 3 sv 
152 VANÍČEK, Vratislav: Velké dějiny zemí koruny české: svazek II, 1197- 1250, Praha, Litomyšl, 
Paseka 2000, 582 s. ISBN 80-7185-273-2. 
153 HOLTZ, Eberhard, ed. a HUSCHNER, Wolfgang, ed. Deutsche Fürsten des Mittelalters: 
fünfundzwanzig Lebensbilder. Leipzig: Edition Leipzig, ©1995. 439 s. ISBN 3-361-00437-3. 
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Na podzim se Ota IV. dostal do sporu s papežem Inocencem III. Napadl jeho 

sicilská léna a chtěl je připojit k Říši, za to byl dán papežem do klatby154 a navíc 

postupně ztrácel podporu německé šlechty. Papež Inocenc III. vyhlásil volbu císaře 

nového, jímž se stal syn Jindřicha VI., Friedrich II. Ludvík byl první z knížat jižního 

Německa, kdo se postavil na stranu Štaufů. Ota IV. se vypravil zpět do Německa, 

svolal sněm do Frankfurtu, kam přijel i Ludvík, který se opět postavil na jeho stranu 

a slíbil mu věrnost a podporu proti papeži a jeho odpůrcům.155 Aby Ota zajistil, že 

slib Ludvík opravdu dodrží, nabídl mu, aby se jeho neteř zasnoubila s jediným 

Ludvíkovým synem Ottou. To ale nepomohlo. Ludvík se na začátku prosince ocitl 

znovu ve Štaufském táboře a byl dokonce jedním z těch, kteří se podíleli na 

Friedrichově volbě ve Frankfurtu. Otovou velkou nevýhodou v boji o pozici císaře 

bylo i to, že krátce po sňatku, v srpnu 1212 zemřela jeho žena Beatrix, čímž ztratil 

podporu Štaufů.156 Od roku 1212 stál Ludvík na straně Štaufů157. Následujícího roku 

v Řezně přísahali zbylí bavorští vévodové věrnost novému králi Friedrichu II. 

V roce 1214 zemřel Jindřich II. z rodu Welfů, a jelikož zemřel bez potomků, bylo 

Ludvíkovu synovi Ottovi II. z Wittelsbachu uděleno v léno falckrabství rýnské.158 

Otta byl navíc zasnouben s Agnes, dcerou Jindřicha I. Brunšvického, bratra císaře 

Oty IV. Brunšvického, se kterou se oženil v roce 1222.159 

V následujících letech byly vztahy Ludvíka a císaře Friedricha II. dobré, Ludvík 

se často zdržoval na jeho dvoře. V květnu 1215 přijal, stejně jako mnozí bavorští 

šlechtici kříž, a tím slíbil účast na chystané křížové výpravě. V červnu téhož roku byl 

přítomen na Friderichově korunovaci v Cáchách a roku 1217 společně s císařem 

zasahoval proti Otovi Brunšvickému, který však v té době již neměl žádnou moc160. 

V dubnu roku 1220 se Ludvík zúčastnil volby Fridrichova syna Jindřicha VII. králem 

                                                
154 AKERMANN, Manfred. Die Staufer: ein europäisches Herrschergeschlecht. 3. Aufl. Stuttgart: 
Theiss, 2010. 190 s. ISBN 978-3-8062-2414-6. 
155 HOLTZ, Eberhard, ed. a HUSCHNER, Wolfgang, ed. Deutsche Fürsten des Mittelalters: 
fünfundzwanzig Lebensbilder. Leipzig: Edition Leipzig, ©1995. 439 s. ISBN 3-361-00437-3. 
156 AKERMANN, Manfred. Die Staufer: ein europäisches Herrschergeschlecht. 3. Aufl. Stuttgart: 
Theiss, 2010. 190 s. ISBN 978-3-8062-2414-6. 
157 DOEBERL, Michael a SPINDLER, Max. Entwickelungsgeschichte Bayerns. München: R. 
Oldenbourg, 1916-1931. 3 sv 
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fünfundzwanzig Lebensbilder. Leipzig: Edition Leipzig, ©1995. 439 s. ISBN 3-361-00437-3. 
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a téhož roku se s Friedrichem II. vydal na císařskou jízdu do Říma. Jeho císařská 

korunovace zde proběhla 22. listopadu.161  

Ale ani z důvodu toho, že byl Ludvík zaneprázdněn říšskou politikou, nepřestal 

se zabývat teritoriální politikou ve svůj prospěch. V roce 1217 mu připadly pozemky 

hraběte z Velburgu, který zemřel na křížové výpravě a byl poslední ze svého rodu. 

V roce 1218 začal Ludvík naproti Bogenu stavět město Straubing a následujících 

roku si smlouvou zajistil důležitou část dědictví po zemřelém hraběti z Peilsteinu, 

kvůli držení tohoto území se dostal do sporu se salzburským arcibiskupem. 

 

5.2.3 Účast na křížové výpravě 

V roce 1221 se vypravil na křížovou výpravu, na níž před šesti lety přislíbil svou 

účast. Ludvík byl ve vojsku, které směřovalo z italského Tarentu do egyptské 

Damietty. Na této výpravě byl císařem pověřen, aby se stal jeho zástupcem.162 O dva 

roky dříve, v roce 1219, zde při obléhání Damietty padl Ludvíkův nevlastní syn 

Berthold z Bogenu.163 V roce 1221 vstupovaly boje v Egyptě do své závěrečné fáze. 

Výsledek byl katastrofální, neboť vojsko bylo při útoku na Káhiru obklíčeno a jako 

rukojmí vzato do zajetí. Mezi rukojmími byl i vévoda Ludvík, kterému velmistr řádu 

Templářů dával hlavní podíl na neúspěchu. Ludvík se do Bavorska mohl vrátit až rok 

později, v roce 1222.164 

 

 5.2.4 Bavorsko v první polovině 13. století a počátek sporů s císařem 

Následující roky byly pro Bavorsko a jeho obyvatele velmi těžké. Krátce po 

návratu Ludvíka do Bavorska vypukl při rytířském turnaji v jihotyrolském městě 
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Bozen požár, při kterém přišlo o život více než 500 lidí, téhož roku na Štědrý den 

bylo v Bavorsku zemětřesení, zvláště silné bylo v jižním Bavorsku 165 , o tomto 

zemětřesení podává zprávu kronikář Hermann z Niederaltaichu: „Hoc anno in sancta 

nocte nativitatis Domini terre per plurimas mundi partes fuit“ (Tohoto roku na 

svatou noc narození Páně bylo zemětřesení v mnohých částech země). 166  Toto 

zemětřesení způsobilo velké škody. Následujícího roku přišly z východu do 

Bavorska zprávy o vpádu Mongolů do střední Evropy a mezi lety 1225-1226 vypukla 

v Bavorsku epidemie následovaná hladomorem.167 

Po svém návratu do Bavorska se Ludvík pravidelně stýkal s mladým králem 

Jindřichem. Zatímco císař pobýval na italském území, byl správcem Bavorska  

a poručníkem neplnoletého krále kolínský arcibiskup Engelbert. Vztah bavorského 

vévody a kolínského arcibiskupa Engelberta nebyl příliš dobrý, proto se Ludvík 

snažil zvýšit svůj vliv přímo u krále168. Jindřichovi navrhl, aby se oženil s neteří jeho 

ženy Ludmily a s dcerou českého krále Přemysla Otakara I. Anežkou. S tímto 

sňatkem ale kolínský biskup nesouhlasil, neboť sám měl s Jindřichem jiné plány, 

chtěl totiž uzavřít větší spojenectví s Anglií a navrhoval, aby se král oženil 

s nejmladší sestrou anglického krále Jindřicha III. a dcerou Jana Bezzemka 

Isabellou169. Nejprve ovšem musel přesvědčit Jindřicha, aby zrušil své zasnoubení 

s českou princeznou Anežkou, k čemuž využil rakouského vévodu Leopolda, jehož 

dcera byla zasnoubena s anglickým králem.  

V lednu roku 1225 se konal sněm v Ulmu, na kterém došlo k jednání o sňatku, 

mladému králi byla představena snoubenka Anežka a král Přemysl potvrdil její věno, 

které mělo činit 30 000 hřiven, tuto částku ještě zvýšil vévoda Ludvík, který hájil 

zájmy své manželky Ludmily o 15 000 hřiven170. I přesto ale Jindřich nabídku odmítl 

a Anežka se vrátila zpět do Čech, Jindřich se neoženil ani s anglickou princeznou 
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Isabellou, ale za manželku nakonec pojal o 7 let starší Markétu Babenberskou, dceru 

rakouského vévody Leopolda VI. Babenberského. Není pochyb o tom, že se jednalo 

o intriku Leopolda, pro kterého byl sňatek jeho dcery Markéty s Jindřichem VII. 

velmi výhodný. Svatba se konala v listopadu roku 1225.171 V létě vpadl Přemysl 

Otakar I. spolu s uherským králem a Ludvíkem na území Babenberků, jehož část 

poplenili.  

Následujícího roku se Ludvíkovi znovu naskytla příležitost uplatnit svůj vliv na 

krále Jindřicha. Na jeho svatbě s Markétou totiž došlo k vraždě kolínského biskupa 

Engelberta a novým poručníkem krále a říšským gubernátorem byl císařem 

jmenován vévoda Ludvík. V tento moment se bavorský vévoda ocitl na vrcholu své 

moci, neboť za několik let poté následoval jeho pád. Spolupráce Jindřicha a Ludvíka 

totiž nebyla taková, jakou si oba představovali, Jindřich se vzpíral Ludvíkovým 

rozhodnutím, jelikož vévoda se snažil prosazovat spíše své vlastní zájmy než zájmy 

Štaufů. V otázce zahraniční politiky byli takřka soupeři, čímž docházelo k tomu, že 

se mladý král začal sbližovat se svými starými nepřáteli, a to rodem Andechsů, kteří 

měli tvořit protiváhu Wittelsbachů. K otevřenému sporu mezi Jindřichem a 

Ludvíkem došlo po Vánocích roku 1228, krátce po povýšení Ludvíkova jediného 

syna Otty do rytířského stavu. Král Jindřich začal podezírat Ludvíka, že společně 

s papežem plánoval spiknutí proti jeho otci Friedrichovi, Ludvík byl prohlášen za 

nepřítele říše a musel opustit králův dvůr. Následujícího roku došlo k vojenskému 

střetnutí mezi oběma bývalými spojenci, Jindřich se v létě roku 1229 vydal 

s vojskem do Bavorska, kde poplenil část Ludvíkova území na Dunaji, ten zase 

obléhal hrad Wolfrathhausen, který bránili Andechsové. Bavorský vévoda byl ale 

rychle poražen a 28. srpna žádal o mír, z něhož Ludvk vyšel značně oslaben. Téhož 

roku upevnil rod Andechsů své spojenectví s Babenberky sňatkem, a tím se 

Babenberkové dostali do těsné blízkosti mocenské sféry bavorského vévody172. 

V roce 1230 se Ludvík znovu pokusil získat přízeň císaře. Po pasovském 

biskupovi poslal Friedrichovi dopis, ve kterém ho prosil o odpuštění a žádal ho  

o císařskou milost. Tento dopis se ale k císaři nikdy nedostal, jelikož pasovský 
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biskup byl na cestě přepadem vévodou Konrádem z Wasserburgu173. Ten biskupa 

zajal a dopisy mu ukradl. Ludvíkovi proto nezbylo nic jiného, než se za císařem 

vypravit osobně. Císař mu ale již nedůvěřoval, proto mu milost neudělil174. 

 

5.2.5 Zavraždění v Kelheimu 

K dalšímu sporu došlo v roce 1231. V srpnu předchozího roku udělil biskup 

Gerolt z Freisingu Ludvíkovi v léno město Freising, za což byl biskup sesazen.175 

Zvolen byl nový biskup a Freising byl předán jemu. Proti tomu se ale vzbouřil 

Ludvík a s vojskem vytáhl proti biskupovi, přičemž na pomoc ještě požádal Konráda 

z Wasserbugu, se kterým se mezitím usmířil. Ale ani jeho pomoc mu nepomohla a 

Ludvík byl poražen. 

O měsíc později, 15. nebo 16. září 1231, byl Ludvík na mostě v Kelheimu 

zavražděn, jeho vražda se nikdy neobjasnila, jelikož vrah byl namístě zabit. Většina 

jeho současníků podezírala z vraždy císaře Fridricha II. Opat Hermann 

z Niederaltaichu ve svých análech o zavraždění Ludvíka píše: „Ludwicus dux 

Bawarie presente familia sua quodam ignoto pagano cultro percussus obiit, et hoc 

aput Chelheim insidiis domini Friderici imperatoris 16. Kalenduas Octobris.“176 

(Ludvík, bavorský vévoda, byl za přítomnosti své rodiny probodnut nožem 

neznámým pohanem a zemřel, toto se odehrálo v Kelheimu na příkaz císaře Fridricha 

16. září.) Motivem císaře Friedricha II. k vraždě Ludvíka mohlo být to, že se Ludvík 

v roce po vraždě Filipa Švábského roku 1208 jako první z jihoněmeckých šlechticů 

přiklonil na stranu Oty IV. I přes to ho ale v roce 1225 učinil poručníkem svého syna 

a správcem říše v době svého pobytu na Sicílii. Ovšem ani později si císař nemohl 

být jeho věrností moc jistý, zvláště poté, co se dostal do sporu s jeho synem 
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Jindřichem VII. V roce své smrti byl Ludvík dokonce exkomunikován z církve kvůli 

sporům o Freisingské léno.177 

Na smrti Ludvíka mohli mít kromě císaře zájem i jiní vévodové, roli při vraždě 

mohlo hrát i to, že Ludvík byl nejbohatší vévoda v Bavorsku a mezi lidem byl 

oblíbený a uznávaný. Svou zakladatelskou činností posílil své mocenské pozice 

v zemi a sňatkem s Ludmilou, vdovou po Albertovi z Bogenu rozšířil sféru vlivu do 

velké části Podunají.178 

 

5.2.6 Teritoriální politika Ludvíka I. 

Ludvík od počátku své vlády usiloval o přetvoření bavorského vévodství do 

jednotného územního panství a snažil se též o to, aby co nejvíce prostoru patřilo pod 

jeho vládu. Hlavním těžištěm jeho rozpínavých snah byl dunajský prostor 

v okolí  Řezna, vždyť nedaleko Řezna se nacházelo i rodové sídlo Wittelsbachů a 

jejich hlavní sídelní hrad Kelheim. Dále pod jeho vládu patřila území okolo 

Salzburku a oblast v jihozápadním Bavorsku. Hlavním prostředkem k získání nových 

šlechtických panství bylo ovládnutí území po vymření okolních rodů, což se 

vztahovalo nejen na léna, ale také na vlastnictví. 

V roce 1199 zasáhl Ludvík do sporu mezi pasovským biskupem Wolfgerem  

a hrabaty z Ortenburgu. Tato hrabata krátce po odjezdu biskupa (v roce 1198) na 

křížovou výpravu do Palestiny vyplenila pasovský kostel. Když se biskup Wolfger 

rok na to vrátil a obrátil se pro pomoc na Ludvíka Bavorského, jejich spojená vojska 

pak vzápětí napadla orenburský hrad Graben. Vyplenila ho a obyvatele buďto pobila 

nebo vzala do zajetí, kde byli utopeni, upáleni nebo zmrzačeni. Ušetřeni byli jen ti, 

kteří nabídli zaplatit výkupné. Mimo to Ludvík zničil jedno z rodových sídel hrabat 

z Ortenburgu, hrad Kraiburg. Počátkem roku 1200 shořela velká část Salzburku. 

Krátce nato zemřel salzburský biskup Vojtěch (Adalbert) a Ludvíkův strýc 

Konrád.179 

V roce 1200 tak Ludvík měl ve svém držení poměrně velké území mezi 

Wittelsbachem a Řeznem. Patřilo k němu také území dříve ovládané Jindřichem 
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Lvem. K tomu připojil roku 1204 pozemky po svém zemřelém protivníkovi Albertu 

III. z Bogenu sňatkem s o čtyři roky starší Přemyslovnou Ludmilou. Stejně jako 

Ludmilin první manžel Albert III. z Bogenu, i on získal tímto sňatkem území u 

hranic s českými zeměmi a spojenectví s českým králem Přemyslem Otakarem I., 

který byl Ludmiliným strýcem. O rok později Ludvík přemluvil Přemysla Otakara, 

aby přestoupil na stranu Filipa Švábského. 

V roce 1204 získal ale kromě pozemků své manželky Ludmily i jiná území, a to 

oblast v okolí Vohburgu a Chamu. Tohoto roku totiž zemřel Berthold z rodu 

Vohburg-Cham, čímž vymřela hlavní větev tohoto rodu a Ludvík převedl dědictví na 

sebe180. Rozšiřování svého území dosahovali Wittelsbachové především díky své 

obratné sňatkové politice, neboť sedm Ludvíkových sester bylo provdáno do 

významných šlechtických rodin.181 Čtyři z nich byly provdány právě za bavorská 

hrabata: nejstarší Heilika byla provdána za Dietricha z Wasserburgu, Agnes za 

Jindřicha z Plain, Elisabeth za markraběte Bertholda z Vohburgu a Mechtilda za 

Rapota z Ortenburgu.182 

K Ludvíkově teritoriální politice patří i zakládání nových měst. Již v roce 1196 

nechal přestavět hrad Abbach, který stál necelých patnáct kilometrů východně od 

Kelheimu. Starý hrad chtěl nechat opat z Prüfeningu se souhlasem biskupa 

z Bamberku zbořit. Ludvík s tím ale nesouhlasil a získal povolení od císaře, aby 

mohl hrad přestavět. Nechal zde zřídit soud (Pfleggericht), který tam byl až do 

sekularizace roku 1803. V roce 1210 také městu Abbach udělil právo pořádat trhy183.  

Prvním založeným městem se ale stalo město Landshut, které se nachází 

v povodí řeky Isaru asi 50 kilometrů jihozápadně od Řezna. O stavbě tohoto města 

podávává zprávu kronikář opat Hermann z Niederaltaichu: „Ludwicus dux Bawariae 

castrum et oppidum in Lantshuot construere cepit“184  (Ludvík, vévoda bavorský 

začal v Landshutu stavět hrad a město). A kronikář Veit Arnpeck hrad Trausnitz 

považuje za Ludvíkovo mistrovské dílo. Toto město se stalo sídelním městem 
                                                
180 HOLTZ, Eberhard, ed. a HUSCHNER, Wolfgang, ed. Deutsche Fürsten des Mittelalters: 
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vévodského páru a v roce 1232 založila vdova Ludmila naproti městu ženský 

cisterciácký klášter. 185  Stavbou města a hradu si Ludvík zajistil kontrolu nad 

důležitým brodem na řece Isar.186 Hlavním úkolem hradu bylo chránit jeho blízké 

okolí, proto bylo vznikající město nazváno Landshut (z německého Landeshut, což 

v překladu znamená ochrana země).187  

V roce 1210 povýšil Ludvík město Cham na sídlo zemského soudu a o osm let 

později začal se stavbou města Straubing. Toto město nechal postavit v blízkosti 

Bogenu, na druhém břehu Dunaje asi 10 kilometrů západně od jejich rodového sídla, 

a toto město se později stalo střediskem získané bogensé oblasti. 188 Město Straubing 

nechal Ludvík postavit ze dvou důvodů, hospodářského a vojenského. Ludvík tím tak 

chtěl zajistit ochranu země proti zdlouhavým sporům sousedních biskupů. Šlo o spor 

biskupa Konráda III. z Laichlingu a Konráda IV, posledního hraběte 

z Fronteshausenu, o obsazení hrabství u Řezna. Nově vzniklé město Straubing rychle 

rostlo a již roku 1224 se zde konal první zemský sněm. O čtyři roky později zde 

došlo k významné události. Na rozlehlém náměstí se konal slavnostní turnaj, kterého 

se zúčastnil král Jindřich (VII.), Leopold vévoda Rakouský a mnoho další světských 

i duchovních hodnostářů. Při této příležitosti byl slavnostně pasován na rytíře 

Ludvíkův jediný syn Otta II.189 

V roce 1224 založil Ludvík jižně od Straubingu nad řekou Isar město Landau.190  

O pět let později nechal město obehnat hradbami a v roce 1230 zde Ludvík a jeho 

syn Otta II. urovnali spor, který se rozhořel mezi nevlastním synem Ludvíka, 

Albertem IV. z Bogenu, a pasovským biskupem Gebhartem. Poslední, co nechal 

Ludvík II. během svého života zbudovat, byl roku 1230 hrad v jižní části města 
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Dingolfing, který se v pozdějších dobách stal sídlem dvorské komory (Kastenamt). 

Jeho vnuk Ludvík II. nechal město rozšířit a obehnat hradbami. 

Po Ludvíkově smrti roku 1231 další rozvoj nově založených měst převzal jeho 

syn   Otta II.191 
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6. Synové Ludmily Přemyslovny 

Ludmila porodila svým oběma manželům čtyři syny: Berchtolda, Luitpolda a 

Alberta svému prvnímu manželovi Albertovi z Bogenu, a Ottu II. druhému 

manželovi, Ludvíkovi I. Wittelsbachovi. 

 

6.1 Berthold, Luitpold a Albert  

Manželství Ludmily Přemyslovny s hrabětem Albert III. z Bogenu trvalo 

necelých čtrnáct let, od roku 1184 až do jeho smrti na konci roku 1197 nebo na 

počátku roku následujícího. Albert po sobě zanechal vdovu Ludmilu, tři malé syny a 

jednu dceru. Nejstaršímu synovi nebylo více než 11 let a nejmladšímu bylo okolo 8 

let, rok narození dcery není známý.  Z toho vyplývá, jak jsem již popsala v předchozí 

kapitole, že synové museli být narozeni mezi lety 1186 a 1190. 192  Není ovšem jasné, 

který z bratrů byl nejstarší, patrně Berthold. Ten byl pojmenován, jak bylo tehdy 

zvykem, po svém dědovi z otcovy strany a v pramenech je téměř vždy uváděn jako 

první - tedy bratři Berthold a Albert.  Je tedy jisté, že Berthold byl starší než Albert. 

Není ovšem zřejmé, kdy byl narozen jejich třetí bratr Luitpold (Leopold). Kronikář 

Hermann z Niederaltaichu ho uvádí jako nejstaršího: Luitpold clericus, Berthold a 

Albert193, je ale velice nepravděpodobné, že by Luitpold byl Ludmilin prvorozený 

syn, a to z toho důvodu, že prvorození synové nevstupovali do kláštera, a tudíž by 

Luitpold nemohl být klerikem. Nejpravděpodobnější proto bude verze německého 

historika Benedikta Braunmüllera, který ve své knize Lobsamen Grafen von Bogen 

Luitpolda uvádí jako prostředního ze tří bratrů.194  

O dětství bratrů nejsou žádné zprávy, ale pravděpodobně ho strávili v Bogenu, 

kde pobývali s jejich matkou Ludmilou. Jejich otec Albert byl často na cestách. 

První zmínka o samostatné činnosti jednoho ze synů Ludmily a Alberta III. 

pochází až z roku 1201, kdy tento syn pobýval ve Štýrsku na dvoře jejich příbuzného 

vévody Leopolda Rakouského a 12. srpna 1201 se účastnil události, kdy vévoda 

                                                
192 BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die Lobsamen Grafen von Bogen, 1874 
193 MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 
1835 
194 BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die Lobsamen Grafen von Bogen, 1874 
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Leopold věnoval místnímu klášteru v Admontu kapli svatého Martina u Gröbmingu. 

Jako první svědek donace je uveden mladý hrabě z Bogenu („ der junge Graf von 

Bogen“). Jeho křestní jméno není ale nikde napsáno, takže se nedá přesně říci, o 

kterého ze tří synů se jedná. Je ale jisté, že v této době byl starší čtrnácti let, aby 

mohl být svědkem při různých důležitých událostech. Takže s největší 

pravděpodobností je řeč o nejstarším Bertholdovi, který zde byl zasvěcován do role 

budoucího správce knížectví.  

Čtrnáct dní po této události, 9. září 1201, došlo v katedrále v Bamberku za 

přítomnosti biskupů a knížat ke slavnostnímu uložení ostatků císařovny svaté 

Kunhuty. Byl zde přítomen i král Filip Švábský, který při této příležitosti uspořádal 

slavnostní dvorský sněm. Šlo mimo jiné i o politický tah, který měl posílit jeho 

postavení a přivést do jeho tábora další příznivce. Zcela jistě se této události účastnil 

i vévoda Leopold, ovšem zdali se spolu ním účastnil i mladý hrabě z Bogenu není 

jisté. Je to ale velice pravděpodobné, vzhledem k úzkým vztahům, které měli 

s biskupstvím v Bamberku. 

Albert III. z Bogenu po sobě zanechal prosperující a bohaté panství, nicméně 

v pramenech není napsáno, kdo spravoval hrabství v době, než jeho synové dosáhli 

plnoletosti, s největší pravděpodobností to byla jejich matka Ludmila. Poté co 

dosáhli plnoletosti, tzn. čtrnácti let, měli bratři hrabství spravovat společně, ale už od 

počátku své společné vlády v roce 1202 se mezi nimi objevily spory. Nejprve 

vznikaly rozpory mezi nimi, a poté se rozhádali se svými sousedy, s okolními 

hrabaty a biskupy. Jejich vzájemné spory neustále vzrůstaly a opat Hermann je ve 

své kronice popisuje takto: „dui cum inter se primum, et posta cum aliis vicinis suis 

episcopis comitibus discordarent, in tantam rabiem et malitaim excreverunt, ut 

provinciam comitatus sui inhabitabilem facerent fere totam…“195 (Když se nejprve 

dostali do sporu mezi sebou a posléze i se svými sousedy, biskupy a hrabaty, 

rozpálili se do takového vzteku a zlosti, že jejich hrabství učinili takřka 

neobyvatelným). Všechny znepřátelené strany se dopouštěli násilí, loupení, plenění 

území nepřítele a do zajetí brali místní obyvatele.196 Zejména klášter Niederaltach a 

                                                
195 MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 
1835 
196 WEILAND Ludwig (ed.). Die Werke des Abtes Hermann von Altaich: nebst den Fortsetzungen 
seiner Jahrbücher und anderen Altaicher Aufzeichnungen. 2. vydání Lipsko, 1898. 
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jeho okolí bylo značně poničeno. Klášter byl vypleněn, pobořen a většina jeho 

bohatství rozkradena. Na zničení kláštera se podíleli jednak rytíři, sedláci a jednak 

znepřátelený rod Ortenburgů a ostatní nepřátelé. Mniši kláštera v čele s opatem 

Poppem (který byl do čela kláštera zvolen roku 1202) byli nuceni uprchnout.197 

Takto situaci popisuje Benedikt Braunmüller ve své knize Lobsamen Grafen von 

Bogen. Novější literatura, zvláště kniha Geschichte der Abtei Niederaltaich 741- 

1971, která je věnována historii kláštera a jeho založení, nezachází sice do takových 

podrobností, ale v zásadě se shoduje s historikem Braunmüllerem, jelikož jako 

nejhorší období kláštera uvádí rovněž dobu okolo roku 1202, kdy docházelo 

k neustálým válkám a plenění kláštera.198 Nepokoje, které byly v bogenském fojtství 

způsobeny společnou vládou bratrů, trvaly až do roku 1204. Do sporů se dostávali  

i s okolními hrabaty, zvláště s hrabaty z Ortenburgu, kteří byli letití nepřátelé rodu 

Bogenů. V srpnu roku 1204 se situace výrazně změnila. Jejich matka Ludmila se 

totiž znovu provdala, a to za Ludvíka I. z Wittelsbachu. Po sňatku s Ludvíkem 

opustila své sídlo v Bogenu a od té doby žila střídavě v Kelheimu a Landshutu. 

Odchodem matky ztratili bratři poslední osobu, která je pojila dohromady. Krátce po 

jejím odchodu proto začali jednat o rozdělení bogenského fojtsví a jednotlivých 

úřadů mezi sebe. Berthold získal území na levé straně Dunaje a jeho sídlem se stal 

rodový hrad Bogen s původním dvorem vládce. Albertovi připadlo území na pravém 

břehu Dunaje a jeho sídlem byl patrně hrad Rattenberg, kde si zřídil nové správní 

centrum. Luitpold vstoupil v Bamberku do kláštera a získal odpovídající území ve 

střední části hrabství. Po rozdělení území mezi bratry zavládl mír a situace ve fojtství 

se na nějakou dobu relativně uklidnila.  

Největším problémem po celou dobu vlády těchto hrabat byl vztah ke klášterům, 

zvláště pak ke dvěma místním - Oberaltachu a Niederaltachu. Opat kláštera 

v Niederaltaichu začal shánět peníze na jeho obnovu a jelikož pokračovaly jeho 

spory s Bogeny, obrátil se na krále Filipa, aby na chování bratrů podal stížnost. Filip 

v té době (roku 1206) pobýval patrně v Kolíně nad Rýnem, kde v téže době dlel také 

nevlastní otec Bogenů, Ludvík Wittelsbašský, a právě ten dostal od císaře za úkol 

spor Alberta a Bertholda s opatem Poppem urovnat. Na tento úkol se výborně hodil, 

                                                
197 BRAUNMÜLLER, Benedikt: Die Lobsamen Grafen von Bogen, 1874 
198 STADTMÜLLER, Georg a PFISTER, Bonifaz. Geschichte der Abtei Niederaltaich: 741 - 1971. 1. 
Aufl. Augsburg: Winfried-Werk, 1971. 516 s. 
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protože u svých nevlastních synů se těšil velké autoritě a navíc na jeho straně stáli 

ostatní zúčastnění baroni i opat Poppo. Ludvík patrně v květnu následujícího roku 

svolal dvorský sněm do Straubingu, kde mimo jiné chtěl spor mezi bratry vyřešit. 

Albert ve sporu prohrál, musel přiznat svou vinu a jako náhradu za své činy musel 

klášteru Niederaltaichu věnovat tři statky. Pokud by slovo nedodržel, musel by 

klášteru vyplatit finanční náhradu. Tímto zásahem Ludvíka do sporu jeho nevlastních 

synů s opatem Poppem byl problém vyřešen, ne ale na dlouho. Král Filip byl v 

červnu roku 1208 zavražděn a jeho smrtí skončil i pořádek v říši. Bogenové využili 

vzniklé situace a obnovili nepřátelství vůči klášterům v bogenském fojtství. Pořádek 

se do říše vrátil, až když se na podzim téhož roku stal novým králem Ota IV. 

Brunšvický. Na následující rok byla stanovena Otova římská jízda. Oba bratři 

Bogenové se měli římské jízdy zúčastnit, začali proto shromažďovat peníze na cestu. 

Ale ve strachu před králem je již nevymáhali násilím, jak bylo dříve jejich zvykem. 

Krátce před cestou byli, ve věku 23 a 21 let, oba pasováni na rytíře. V červenci roku 

1209 se oba bratři vydali do Augšpurku, kde se shromažďovalo vojsko na cestu do 

Itálie. Zde se setkali se svým nevlastním otcem vévodou Ludvíkem. Král Ota, 

doprovázen vojskem, se na svoji císařkou jízdu vydal v létě téhož roku 1209. 

V srpnu překročil Alpy a na konci září dorazil do Říma, kde se  

4. října v katedrále svatého Petra konala jeho císařská korunovace. Není jisté, jestli 

se jí bratři Berthold a Albert z Bogenu vůbec zúčastnili, je jasné, že ho doprovázeli 

při cestě, ovšem neví se ani, kdy se oba vrátili zpět do Německa. Pravděpodobně to 

bylo v prosinci téhož roku nebo na počátku roku následujícího.  

Zatímco se Berthold a Albert připravovali na římskou jízdu, jejich třetí bratr, 

Luitpold, tehdy trávil nějaký čas v Landshutu se svou matkou Ludmilou a se svým, 

tehdy tříletým, nevlastním bratrem Ottou. 

Účast obou bratrů z Bogenu na římské jízdě nijak nezměnila jejich domácí 

politiku a po jejich návratu nepřátelství vůči klášterům pokračovalo ve stejné míře 

jako předtím. Znovu nastalo rozkrádání církevního majetku a docházelo zvláště 

k loupení surovin a potravin vyrobených v klášterech, např. sýru nebo chleba, ale i ke 

krádežím hospodářských zvířat, slepic nebo prasat, což klášterům způsobovalo 

nemalé škody. Opat Poppo, který situaci již nemohl dál nečinně přihlížet, byl 

přinucen znovu na oba bratry podat stížnost a vyhledat ochranu císaře. Císař Otta se 
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ke stížnosti opata postavil velmi vážně a obrátil se, stejně jako před několika lety 

císař Filip, na nevlastního otce obou bratrů, na bavorského vévodu Ludvíka. Tomu 

přikázal, aby kostely a kláštery, které utrpěly nejvíce škod, vzal pod svou ochranu. 

Brzy poté došlo i k urovnání sporu mezi opatem a oběma bratry. Všichni zúčastnění 

se na vyřešení problému dohodli na dvorském sněmu v Platlingu, který tam koncem 

září roku 1210 svolal vévoda Ludvík. Albert a Berthold z Bogenu se na tři roky 

zavázali, že nebudou vymáhat žádné daně a kromě tradičního práva nebudou do dění 

ve fojtství nijak zasahovat. Konečně zavládl na nějaký čas ve fojtství mír, ovšem jak 

se dalo čekat, mír ale ani tentokrát neměl dlouhého trvání. Císař Ota se totiž brzy 

dostal do sporu s papežem a většina bavorské šlechty se přidala na stranu mladého 

Štaufa Friedricha, syna císaře Jindřicha VI. Sám vévoda Ludvík přešel na jeho stranu 

a spolu s ním, kromě mnohých biskupů a knížat, i oba bratři Bogenové. Znovu se 

v Bavorsku rozpoutaly boje, tentokrát mezi dvěma tábory. Jedni stáli na straně 

Friedricha a druzí na straně císaře Oty. Na straně císaře Oty stál rod Ortenburgů, 

tradičně nepřátelský rod vůči Bogenům, kteří s ním měli spory již v druhé polovině 

devadesátých let 12. století. Hrabě Rapotto z Ortenburgu se již roku 1209 dostal do 

sporu s pasovským biskupem. Spor vyvrcholil o tři roky později, kdy se do konfliktu 

na straně biskupa zapojili i oba bratři Bogenové. Na jaře roku 1212 dochází znovu 

k plenění území, vypalování klášterů a kostelů a okrádání místních obyvatel. 

Bogenové jsou popisováni jako velmi krutí, „ukrutnější než divoká zvěř“. Spor 

Ortenburgů, Bogenů a pasovského biskupa byl vyřešen až v únoru následujícího roku,  

a to opět po zásahu vévody Ludvíka. 

 

6.1.1 Křížová výprava a Bertholdova smrt 

Na počátku 13. století papež Honorius III. chystal další křížovou výpravu do 

Svaté země. Císař Friedrich přijal kříž již v roce 1215, ale kvůli nepokojům 

v Německu se zatím nemohl vydat na cestu. O dva roky později, v roce 1217 se na 

žádost papeže Honora III. začali chystat na již pátou křížovou výpravu vévoda 

Leopold Rakouský a uherský král Ondřej. Také oba bratři Bogenové přijali kříž na 

důkaz pokání za své činy. To prohlásil sám Berthold z Bogenu pravděpodobně 17. 
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listopadu 1217. V Platlingu řekl, že křížové výpravy se účastní na důkaz pokání za 

poničení kláštera v Niederaltaichu.199  

 Císař Friedrich dorazil v červnu do Řezna a Pasova, kde pravděpodobně tou 

dobou již pobývali oba bratři. Jako svého zástupce v době nepřítomnosti určili 

správcem fojtství jejich bratra Luitpolda.  

V srpnu se shromáždilo jihoněmecké a uherské vojsko a vydalo se na cestu. 

Albert a Berthold byli ve vojsku vévody Leopolda Rakouského. Na počátku 

listopadu se od vojska oddělil král Ondřej a vydal se na zpáteční cestu. Na počátku 

dubna a května 1218 dorazila do Palestiny nová vojska. Plánem křižáků bylo dobytí 

Damietty a odříznutí Egypta od Palestiny. Na počátku června začaly po krátkých 

přípravách boje, většina křižáckého vojska zde byla pobita, těžce zraněn byl i 

Berthold z Bogenu. Ten ještě před svou smrtí stihl urovnat své záležitosti a vládu ve 

své části bogenského panství předat bratru Albertovi. Svým zraněním pak podlehl 12. 

srpna 1218.  

Křižácká výprava ale nedosáhla žádného většího úspěchu, proto se vévoda 

Leopold 1. května 1219 vydal na zpáteční cestu do Rakouska. Spolu s ním odešel i 

Albert z Bogenu, který sebou vezl kosterní pozůstatky svého bratra Bertholda. Po 

příjezdu byl Berthold pohřben v rodovém klášteře Bogenů ve Windbergu. Jelikož 

Berthold zemřel bez potomků, všechen jeho majetek zdědil jeho bratr Albert. Po 

Bertholdovi zůstala manželka Kunigunda (Kunhuta). Tu ale nezmiňuje ani kronikář 

Hermann z Altaichu ani Windberský nekrolog. Objevuje se až později zmínka o 

„Kunigundě, manželce Bertholda z Bogenu“. 

 

 

6.1.2 Luitpoldova smrt a samostatná vláda Alberta IV. 

Tři roky po smrti Bertholda z Bogenu zemřel i jeho bratr Luitpold, a to podle 

Windberského nekrologu 9. května 1221, ale podle nekrologu Oberaltaichu o den 

později, a tak Albert IV. z Bogenu od té doby zůstal posledním žijícím synem 

Ludmily Přemyslovny a jejího manžela Alberta III. z Bogenu. Albert IV. spravoval 

fojtství ještě následujících 21 let.  

                                                
199 Je ale pravděpodobné, že se tato událost odehrála o dva či tři měsíce dříve, jelikož v listopadu byla 
vojska již v Palestině. 
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V roce 1223 se císař Friedrich na žádost papeže Honora III. rozhodl vydat se na 

další křížovou výpravu do Svaté země, ovšem aby se na výpravu mohl vydat, musel 

nejprve obnovit pořádek v Itálii, k čemuž potřeboval pomoc Německého království. 

Také Albert IV. dostal od císaře rozkaz, aby se vydal do Itálie. Tam se skutečně 

vydal na počátku roku 1225. Neví se, na jakých událostech se v době svého pobytu 

podílel, ale pravděpodobně byl účastníkem svatby císaře Friedricha, který se oženil 

s Jolantou, dědičkou Jeruzalémského království. 

 Ve 20. letech 13. století se Albert opět dostal do sporu s rodem Ortenburgů. Spor 

začal již na počátku 20. let a vyvrcholil v roce 1226. Opět, jako již před několika lety, 

docházelo k vypalování kostelů, loupení a drancování území nepřítele. Klášter 

Niederaltaich byl vypleněn hrabaty z Ortenburgu a situace byla tak závažná, že opat 

Poppo musel většinu mnichů přesídlit do klášterů v Čechách, na Moravě  

a v Rakousku.200 

14. května 1226, na svatodušní svátky, se Albert IV. ve Straubingu zúčastnil 

pasování na rytíře a svatby svého mladšího nevlastního bratra Otty a v roce 1229 

pobýval na hradě Trausnitz v Landshutu u svého nevlastního otce Ludvíka a matky 

Ludmily. 16. září 1231 byl v Kelheimu zavražděn jeho nevlastní otec Ludvík I. 

Albertův vztah k jeho nevlastnímu otci byl téměř vždy dobrý, proto udivuje, že 

neexistuje zmínka o účasti Alberta na pohřbu jeho nevlastního otce. Ludvík I. často 

zasahoval do dění v bogenském panství, kde byl nucen řešit spory mezi Bogeny a 

církví. Jako památku na oba zesnulé manžele založila jeho matka Ludmila 

Přemyslovna o rok později klášter Seligenthal u Landshutu. Nově vzniklému klášteru 

věnoval Otta II. pět vesnic okolo Chamu. Jestli nějaké pozemky věnoval i Albert IV., 

není známo. 

Na jaře roku 1233 se Albert IV. znovu vydal na křížovou výpravu do Svaté země. 

Z Německa se vypravil přes Kraňsko do Splitu a odtud se přeplavil přes moře do 

Akkonu. Tam zůstal téměř tři roky a účastnil se mnohých bojů. Na cestě domů byl na 

moři přepaden, oloupen a vzat do zajetí. Po svém propuštění odjel přes Řím zpět do 

Německa. 

Hrabě Albert byl zcela vyčerpán mnohými rozepřemi a spory, které se táhly po 

celou dobu jeho vlády v bogenském fojtství (nepřátelství vůči klášterům a neustálé 
                                                
200 STADTMÜLLER, Georg a PFISTER, Bonifaz. Geschichte der Abtei Niederaltaich: 741 - 1971. 1. 
Aufl. Augsburg: Winfried-Werk, 1971. 516 s. 
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boje s hrabaty z Ortenburgu atd.), proto od roku 1238 do dění nijak nezasahoval a 

nejsou žádné zprávy o jeho politické činnosti. Albert zemřel 15. ledna 1242. Během 

Albertovy vlády docházelo téměř k neustálým bojům s církví, k častému plenění 

klášterů. Je tedy pravděpodobné, že když Albert VI. zemřel, jen málokdo želel jeho 

smrti. Ostatky Alberta z Bogenu byly uloženy do rodového kláštera ve Windbergu.  

Po Albertově smrti panství rodu Bogenů zdědil Otta II. z Wittelsbachu. Ačkoliv 

Albert byl ženatý, zemřel bez potomků. Jeho manželkou byla Richza nebo Richenza, 

dcera hrabětě Alberta III. z Dillingenu. Richza byla rovněž příbuzná rodu 

Wittelsbachů, jelikož to byla sestřenicí Albertova nevlastního bratra Otty II. 

z Wittesbachu.201  

 

 

6.2 Otta II. Bavorský 

Otta II. Bavorský se narodil 7. dubna roku 1206 v Kelheimu jako jediný syn 

Ludmily Přemyslovny a jejího druhého manžela Ludvíka I. Bavorského. Otta II. je 

někdy nazýván Vznešený (Erlauchte), to ale nemá nic společného s jeho osobou nebo 

jeho činy, toto pojmenování ostatně vzniklo až v pozdější době, a to chybou historiků, 

kteří si špatně vyložili latinské slovo ‚ilustris‘, to se v latinských pramenech objevuje 

vždy, pokud jde o knížete202.  

Otta II. byl bavorským vévodou 22 let a jeho hlavní význam spočívá v tom, že 

jeho sňatkem došlo ke spojení Bavorska a Rýnské Falce. Otta se totiž oženil 

s vnučkou Jindřicha Lva a sestrou falckraběte Jindřicha II. Agnes. K zásnubám 

mladého Otty  

s o pět let starší Agnes došlo roku 1212 na říšském sněmu v Norimberku a o dva 

roky později, na začátku října roku 1214 udělil císař Friedrich II. Ottovi v léno 

Rýnskou falc a k tomu náležející říšská léna. Tímto se císař chtěl odměnit Ottovu 

otci Ludvíku I. za to, že se postavil ve sporu Štaufů a Welfů na stranu Štaufů. Rýnská 

falc byla tak první území Wittelsbachů, které se nacházelo mimo Bavorsko. Otta II. 

                                                
201 Matka Richzy byla Heilica, pátá dcera Oty I. Bavorského. Takže nevlastní otec Alberta, Ludvík I. 
Bavorský byl jejím strýcem. 
202 Allgemeine deutsche Biographie. Band 52, Nachträge bis 1899: Linker-Paul. [S. l.: s. n.], 1906. 



 65 

se s Agnes oženil roku 1220 a v roce 1228 byl ve Straubingu slavnostně pasován na 

rytíře203. 

  Došlo zde i k vysvěcení prvního biskupa Lavantu. Dále se této slavnosti 

účastnili také mnozí významní šlechtici a duchovní, jmenovitě Leopold, vévoda 

Rakouský, Bernard z Kraňska, Otto z Meranien, markrabě Jindřich z Andechsu, 

biskupové Eberhard ze Salzburku, Hermann z Würzburku a mnozí další.204 

Otta byl již od útlého věku připravován na svou budoucí funkci vévody 

bavorského a falckraběte rýnského. Jeho vychovatelem byl Hartwich z Rýna 

(Hartwich von Rhein)205. Poté, co Otta dosáhl dospělosti, spravoval  svá léna v 

Rýnské falci, poté roku 1228 převzal vládu v Heidelbergu a až do roku 1231 

spolupracoval se svým otcem, a tak obě území byla spravována jako jeden celek. Po 

zavraždění otce roku 1231 se obrátil proti Štaufům, jelikož věřil, že vraždu Ludvíka I. 

Bavorského si objednal císař Friedrich II. Počáteční léta jeho samostatné vlády jsou 

vyplněna spory a boji s biskupy, a to zejména s biskupy ze Salcburku, Řezna, 

Augsburku a Freisingu. Biskupové si nárokovali pozemky, léna a práva.206 

K prvním sporům s biskupy docházelo již od 20. let 13. století, neboť biskupové 

se v bavorském vévodství chtěli více podílet na moci. První velký spor byl 

s biskupem Konrádem z Tölzu a Hohenburgu. Biskup požadoval, aby mu byla v jeho 

spravovaném území udělena stejná práva jako lennímu pánovi. Konrád se proto 

přidal na stranu císařova syna a krále Jindřicha (VII.), s jehož pomocí si chtěl upevnit 

moc nad Freisingem. Krále Jindřicha měl na své straně pro jeho dávný nepřátelský 

vztah k Wittelsbachům. Postupem času se i ostatní biskupové začali domáhat 

stejných pravomocí jako biskup Konrád, a proto přecházeli do opozice a přidávali se 

na stranu Ottových nepřátel, a to zejména na stranu hrabat z Andechsu a rakouských 

Babenberků207. 
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V roce 1233 se Otta dostal do sporu s posledním Babenberkem, Friedrichem 

Bojovným, a na jaře téhož roku se v čele vojska vydal do Horního Rakouska, kde 

obsadil město Wels a nechal vypálit klášter Lambach.208 Do Rakouska vpadl zřejmě 

proto, že se obával, aby se Friedrich Bojovný nespojil s rodem Andechsů a společně 

nevpadli do Bavorska.209  

Proti vpádu Otty do Rakouska zasáhl v létě roku 1233 syn císaře Friedricha II., 

král Jindřich (VII.), který projížděl západním Bavorskem do Řezna a s armádou o 

6000 mužích napadl Ottu II. a chtěl ho přinutit, aby se na jeho straně zúčastnil 

vzpoury proti císaři. Otta se zdráhal na Jindřichově plánu podílet. Byl ale poražen a 

poté i přinucen vydat svého nejstaršího syna Ludvíka jako rukojmí. Situaci vyřešil až 

sám císař Friedrich II, který se po delší nepřítomnosti v roce 1235 znenadání objevil 

v Bavorsku  a přinutil Jindřicha, aby Ottova syna Ludvíka propustil. Svého syna 

Jindřicha císař Fridrich II. zbavil trůnu, uvěznil a ten v roce 1242 zemřel.210 

Friedrich jednal s Ottou, čímž došlo po čtyřech letech k usmíření mezi císařem  

a bavorským vévodou. Důkazem toho bylo dvojí zasnoubení jednak císařovy dcery 

s Ottovým synem a jednak Ottova syna Ludvíka s Marií Brabantskou, což 

zprostředkoval císař 211.  

V době Ottovy vlády v Bavorsku docházelo neustále ke střetům s posledním 

Babebnberkem, vévodou Fridrichem Bojovným. 212  Už ve 30. letech docházelo 

k častým vpádům Friedricha do Bavorska a Otty II. do Rakouska. Friedrich Bojovný 

měl spory nejenom s Ottou, ale i s českým králem Václavem I., a dokonce v roce 

1234 vpadl se svým vojskem na Moravu.213 O rok později, v červnu roku 1235, se 

konal sněm v Augšpurku, kde byl Friedrich Bojovný dán do klatby, následně byl i 
                                                
208 BÖHMER, Johann Friedrich. Wittelbachische Regesten von der Erwerbung des Herzogthums 
Baiern 1180 bis zu dessen erster Wiedervereinigung 1340: in Oberbaiern bis auf Rudolfs I. Tod 1319 
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třikrát předvolán k soudu, ale ani jednou se nedostavil. Fridrich byl zbaven všech 

svých titulů a území. Vykonavateli klatby byli pověřeni bavorský vévoda a rýnský 

falckrabě Otta II., český král Václav I., Ota Braniborský, bamberský biskup Robert a 

pasovský biskup Rüdiger.214 Společně se jim, i přes odpor Friedricha, podařilo dobýt 

Vídeň.  

Přijel sem i císař se svým devítiletým synem Konrádem, který byl následně na 

dvorském sněmu ve Vídni korunován králem. Dále císař podřídil Vídeň Říši a země 

Friedricha Bojovného, Rakousko a Štýrsko, prohlásil za říšská léna. 215 O léna 

usiloval Otta II., ale neúspěšně. K urovnání situace s Friedrichem Bojovným došlo 

roku 1239, kdy došlo ke sblížení Otty II. s vévodou Friedrichem a s králem 

Václavem a následně i s císařem Friedrichem II. 

Na začátku roku 1242 zemřel Ottův poslední nevlastní bratr Albert IV. z Bogenu  

a s jeho smrtí vymřel rod Bogenů, jelikož Albert zemřel bezdětný. Bogenské fojtství 

proto připadlo Ottovi II. z Wittelsbachu, a to nejen z důvodu, že Otta byl jakožto 

nevlastní bratr Alberta dědicem, ale i proto, že byl jeho lenním pánem. Již ale roku 

1241, se souhlasem Alberta obsadil po bojích s Ortenburgy Vishofen a hrad na hoře 

Natternberg u Deggensdorfu, který bogenské panství chránil z jihu. Roku 1242 pak 

získal velké území v povodí Dunaje mezi řekou Isar a Velký Laber (Große Laber)  

a území severně od Dunaje až k Hohenbogenu.216 

Zlepšení vztahu mezi císařem Friedrichem II. a Ottou II. ale neznamenalo žádné 

vylepšení vztahu Otty II. a biskupů. Biskupové se považovali za stejně významné 

jako knížata a proti Ottovi kladli i nadále odpor. Otta II. proto musel hledat podporu  

u papežské kurie. Spor trval až do poloviny 40. let 13. století, v roce 1244 byl 

uzavřen mír mezi Ottou, arcibiskupem Salzburským a biskupy217. 

Celou dobu své vlády byly vztahy mezi Ottou II. a císařem Friedrichem II. 

komplikované. V roce 1235 se stal jeho spojencem, ale již o čtyři roky později 
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spojenectví opět zrušil, jelikož v roce 1239 byl císař dán papežem Řehořem V. do 

klatby218. Znovu se ale spojenectví obnovilo roku 1245, sice proto, že spojenectvím 

s císařem mohl pod svou správu získat dávno ztracené území Wittelsbachů.  

Zpočátku se sice situace pro Ottu nevyvíjela příliš dobře. Biskupové, kteří stáli 

na jeho straně, postupně zemřeli a jejich nástupci na koncilu ve francouzském Lyonu 

obnovili klatbu nad císařem Friedrichem II. a rozhodli o volbě nového krále. Tím byl 

zvolen Jindřich Raspe z Thüringenu (ten ale byl Friedrichovým protikrálem pouhý 

rok a po něm byl zvolen Vilém Holandský)219.  

Poté došlo k ukončení spojenectví rodu Andechsů s Fridrichem Bojovným. 

Fridrich se rozvedl se sestrou Otty VIII. z Meranien, v témže roce provdal Otta II. 

svou dceru Elizabeth za syna císaře Fridricha, Konráda IV. V červnu roku 1248 

zemřel bezdětný Otta VIII. a císař udělil celé území rodu Andechsů v léno Ottovi II., 

to ale nemělo dlouhého trvání. Dědičkou většiny území se prohlásila Agnes, sestra 

zemřelého Otty VIII., a další část připadla rodu Ortenburgů. Ottovi II. se nakonec 

podařilo udržet méně než polovinu tohoto území 220.  

Během svého panování chtěl Otta II. získat i území Východní marky, která byla 

od Bavorska oddělena. V polovině června roku 1246 padl ve věku 35 let poslední 

babenberský vévoda. Otta proto provdal svou dceru Alžbětu za krále Konráda IV., 

syna a nástupce císaře, a Otta byl pak jmenován jako správce území Východní marky. 

S Ottovou vládou na území Babenberků ale nesouhlasila strana papeže, zvláště s tím 

nesouhlasil biskup z Řezna, Freisingu a Salzburku, a roku 1249 mu vyhrožovali 

klatbou. Papež vyhrožoval klatbou a vyhlášením interdiktu, pokud by Otta i nadále 

byl místodržitelem v Rakousku. To ovšem vyvolalo nové spory s biskupy 

v Bavorsku, proto se Otta musel snahy o znovuzískání Východní marky vzdát221.  

 Císař Fridrich II. byl ale roku 1245 znovu uvržen do klatby, a jelikož Otta II. 

zůstal i nadále jeho spojencem, byl nad vévodstvím vyhlášen interdikt. V době 
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interdiktu nesmí být konány na území bohoslužby ani žádné obřady jako svatby nebo 

pohřby. Navzdory hrozícímu rozpadu země ale Otta dokázal území udržet pod svou 

vládou a dokonce se mu podařilo sehnat i kazatele, kteří i přes vyhlášení interdiktu 

vykonávali bohoslužby. Otta dal léna správci dómu Jindřichovi ze Špýru a ten se na 

oplátku přimluvil u papeže za zrušení interdiktu nad Bavorskem, nikoli však nad 

Ottou. Papež si ale byl vědom komplikovaného Ottova vztahu k církvi, a proto již 

v březnu roku 1240 vyslal na Ottův dvůr opata Dětmara z Raitenhaslachu, který měl 

na situaci dohlížet. 

Na začátku 50. let 12. století rovněž došlo i ke sporům s českým králem 

Václavem I. Třináctého prosince 1250 zemřel v Itálii císař Friedrich II., a tím tak 

došlo k rozpoutání bojů o dědictví po posledním Babenberkovi. Václav I. chtěl 

zneškodnit svého soupeře, a proto již na začátku roku 1251 vpadl s vojskem na 

území Bavorska. Otta II. byl donucen k příměří, ve kterém se vzdává dalších 

vojenských tažení na území rakouského a štýrského vévodství.222  

 Roku 1253 došlo k pasování Ottových synů Ludvíka a Jindřicha na rytíře a spolu 

nimi se Otta v září vydal přes Rakousko do Uher za králem Bélou, jehož dcera 

Elizabeth byla manželkou Jindřicha.223   

Otta zemřel náhle ve svých čtyřiceti osmi letech 29. listopadu roku 1253.  Jelikož 

ale Otta byl v okamžiku své smrti v klatbě, do které se dostal kvůli své podpoře 

císaře Friedricha, a ani přes snahu Jindřicha ze Špýru papež klatbu nad Ottou 

nezrušil, i když interdikt nad Bavorskem zrušen byl, Otta II. proto nemohl být řádně 

pohřben s církevním obřadem, ten se uskutečnil až od dvanáct později, kdy ho na 

žádost Ottovy manželky Angnes povolil papež Klement IV. 26. listopadu 1265.224  

Otta je dnes pohřben v klášteře Scheyern.  
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     Otta II. měl se svou manželkou Agnes celkem pět dětí, dva syny, Ludvíka  

a Jindřicha, a tři dcery, Elizabeth, Sofii a Agnes.225 Jako nejstarší se narodila roku 

1227 dcera Elizabeth, která byla ve svých osmnácti letech provdána za syna císaře 

Fridricha II, budoucího císaře Konráda IV. Po Konrádově smrti se roku 1258 znovu 

provdala, a to za Meinharda IV, hraběte Tyrolského, pozdějšího vévodu Kraňska. 

Roku 1229 se narodil syn Ludvík, pozdější vévoda Ludvík II. Přísný, který se oženil 

s Marií Brabantskou, po její smrti se roku 1260 oženil s Annou, dcerou vévody 

Konráda II. Hlohovského, a jeho třetí manželkou se roku 1273 stala Mechtilda, dcera 

císaře Rudolfa I. Habsburského.  

Roku 1235 se Agnes narodil syn Jindřich, pozdější Jindřich XIII., který byl 

oženěn s dcerou uherského krále Bély, Elizabeth.226 O rok později, tedy roku 1236 se 

narodila dcera Sofie a jako poslední roku 1240 dcera Agnes227 

Po smrti Otty II. vládli následující dva roky, do roku 1255, společně jeho synové 

Jindřich a Ludvík, poté si vládu rozdělili a Jindřich vládl v dolním Bavorsku. Ještě 

před smrtí svého otce se Jindřich dostal do sporu s českým králem Přemyslem 

Otakarem II., který roku 1251 vpadl do marky Cham. Předmětem sporu bylo území 

po hrabatech z Bogenu. Na toto území si český král dělal nárok, jakožto příbuzný 

Ludmily Přemyslovny. Roku 1257 přitáhl Přemysl Otakar II. opět s vojskem do 

Bavorska, které začal plenit. Na odpor se mu postavil vévoda Jindřich, kterému na 

pomoc přijel jeho bratr Ludvík, společně se jim podařilo českého krále v bitvě u 

Mühldorfu porazit 228  a Přemysl Otakar byl donucen dobytá území vrátit zpět 

Witetsbachům.229 

 

Otta II. Dolnobavorský byl bavorským vévodou a rýnským falckrabětem dvacet 

dva let. Na počátku své vlády, roku 1231 převzal pětadvacetiletý vévoda, syn 

Ludvíka I. a Ludmily Přemyslovny, veliké a mocné dědictví. Obě dědictví by mohla 
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seiner Jahrbücher und anderen Altaicher Aufzeichnungen. 2. vydání. Leipzig: Verlag der Dytschen 
Buchhandlung, 198n. l. nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae 
227 RALL, Hans a RALL, Marga. Die Wittelsbacher in Lebensbildern. Graz: Styria, 1986. 431 s. ISBN 
3-222-11669-5. 
228 RALL, Hans a RALL, Marga. Die Wittelsbacher in Lebensbildern. Graz: Styria, 1986. 431 s. ISBN 
3-222-11669-5 
229 MARTÍNEK, Jiří- Sučicko, bylo či nebylo? (online) 
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vzkvétat, ovšem sužovaly je neustálé vnitřní boje. Za dobu dvou desetiletí nebylo 

roku, kdy by nebylo války.  Ottovi se ale podařilo své dědictví přeměnit 

v prosperující vévodství, které nebylo ohrožováno vnitřními spory a dokud trvalo 

spojenectví se Štaufy, tak nehrozilo ani nebezpečí z Říše.230  

 

Ludmila se stala pramátí všech větví rodu Wittelsbachů a v osobě svého jediného 

syna z druhého manželství, Otty II. Bavorského, zajistila rodu Wittelsbachů 

pokračovatele, a tento rod se pak udržel u moci až do konce 1. světové války. 

Ludmilini potomci vládli z pozic vévodů a od roku 1356 do zániku Římské říše 

disponovali kurfiřtským hlasem a měli tak právo volit římského krále. Poté vládli 

jako bavorští králové, kterých se na trůnu do roku 1918 vystřídalo šest. 

Do konce existence Římské říše rovněž tři příslušníci rodu dosáhli na post císaře. 

Tím prvním byl roku 1328 Ludvík IV. Bavor, který byl císařem necelých dvacet let,  

a poté byl vystřídán Karlem IV. Jako druhý se roku 1400 císařem stal Ruprecht III. 

Falcký, který byl do této hodnosti zvolen po sesazení Václava IV., a jako poslední 

Wittelsbach, který dosáhl císařské hodnosti, byl Karel VII. Albert. Zvolen byl roku 

1742 a císařem byl pouhé tři roky, jelikož roku 1745 zemřel. Novým císařem se pak 

stal František Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie. V roce 1619 se Ludmilin 

potomek dostal v osobě Friedricha Falckého, Zimního krále, na krátkou dobu i na 

český trůn.231 

 Rod Wittelsbachů byl nejdéle vládnoucím rodem nejen v Bavorsku, ale i v celé 

Evropě. Tento rod existuje dodnes, a to v postavě Františka vévody Bavorského, 

který je pravnukem posledního Bavorského krále Ludvíka III. 

 

 

 

                                                
230 GLASER, Hubert, ed. Die Zeit der frühen Herzöge von Otto I. zu Ludwig dem Bayern: Beiträge 

zur Bayerischen Geschichte und Kunst 1180-1350. München: Hirmer, ©1980. 566 s., 92 s. obr. 
příl. Wittelsbach und Bayern; I/1. ISBN 3-7774-3180-X 

 
231 RYCHLÍK, Jan a PENČEV, Vladimir. Od minulosti k dnešku: dějiny českých zemí. Vyd. 1. Praha: 
Vyšehrad, 2013. 685 s. ISBN 978-80-7429-387-0 
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7. Ludmilina fundace - klášter Seligenthal 

7. 1 Založení kláštera 

Klášter Seligenthal, jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, byl založen 

Ludmilou Přemyslovnou, dcerou českého knížete Bedřicha a vdovou po Ludvíku I. 

Dolnobavorském. Klášter nechala Ludmila založit roku 1232, rok po zavraždění 

svého druhého manžela Ludvíka, a to na místě špitálu Svatého ducha (Heilig Geist 

Spital) 232  za řekou Isar v údolí naproti hradu Trausnitz a města Landshut, které 

v roce 1204 nechal vybudovat Ludvík I. Bavorský. Špitál Svatého Ducha podle 

pramenů existoval již roku 1208. Zdali ale Ludmila Přemyslovna stála u jeho 

založení, není jisté. V kronice ze 17. století je sice uvedena jako jeho zakladatelka, 

kronikářka ale neuvádí, odkud tuto informaci převzala, proto se nedá s jistotou trvdit, 

že Ludmila je zakladatelkou špitálu.233 

 O stavbě klášteře se ve svých análech zmiňuje opat Hermann z Niederaltaichu: 

„Monasterium moniailum Cysterciensis ordinis a Ludmila ducissa in Landshut 

construitur“234 (Klášter cisterciáckého řádu, nechala vybudovat vévodkyně Ludmila).  

Jak Ludmila píše v zakládací listině kláštera, založila ho se svolením svého 

milovaného syna Otty, vznešeného vévody Bavorského a falckraběte Rýnského: 

„consentiente dilecto filio meo Ottone ilustri duce Bawariae et palatino comite Reni“. 

Klášteru Ludmila věnovala své věnné pozemky v okolí Chamu, jednalo se o pět 

vesnic: Schwarzenberg, Leming, Oberfaustern, Unterfaustern a Ritzenried 235 . 

Ludmila se rozhodla, že klášter obsadí řádem cisterciáků, a to ženskou větví tohoto 

řádu, která zatím v Bavorsku nepůsobila, známá byla pouze mužská větev tohoto 

řádu.236 

 

 

 

                                                
232 HERZOG, Theo. Landshuter Urkundenbuch. Neustadt an der Aisch: Degener, 1963. 
233 Seligenthal Zisterzienserinnenabtei 1232- 1982, Beiträge zur Geschichte des Klosters, 
Landshut/Bayern 1982 
234 MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 
1835 
235 HERZOG, Theo. Landshuter Urkundenbuch. Neustadt an der Aisch: Degener, 1963. 
236 HABERER, Stephanie. Seligenthal zu Landshut? Größtes Zisterzienserinnenkloster der Welt. 
In: Klöster in Bayern[online]. [cit. 2016-01-15]. Dostupné z: http://www.hdbg.de/ 
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7. 2 První sestry a abatyše 

Když Ludmila roku 1232 založila klášter, rozhodla se, že ho obsadí řádem 

cisterciáků, a sice ženskou větví tohoto řádu. Jelikož ale cisterciačky zatím 

v Bavorsku ani v českých zemích nepůsobily, obrátila se Ludmila na slezský klášter 

Třebnice, který se nachází ve Slezsku severně od města Vratislav. Klášter založila 

svatá Hedvika. Z Třebnice přišly do Seligenthalu první řádové sestry spolu s abatyší, 

kterou se stala hraběnka z Preysingu, Agnes z Grünbachu, ta v čele konventu stála 

dlouhých 44 let, až do své smrti roku 1277.237 Výběr abatyše Agnes jistě nebyl 

náhodný, jelikož její otec, Otta z Grünbachu, byl důvěrným rádcem Ludmilinina 

syna vévody Otty II.238 Agnes z Grünbachu, rovněž stejně jako ostatní jeptišky, přišla 

do Seligenthalu z kláštera Třebnice.239 

Řádovou sestrou v klášteře Seligenthal byla i mladší sestra abatyše Agnes, 

Luitgarda. 

 

7.3 Klášter Seligenthal ve 13. století 

Klášter byl založen roku 1232 a krátce poté přišly první řádové sestry ze 

slezského kláštera Třebnice. V rámci hierarchie cisterciáků, každý ženský 

cisterciácký klášter podléhal klášteru mužskému. Nejinak tomu bylo i u nově 

vzniklého kláštera Seligenthalu. Nedlouho po svém příchodu začala abatyše Agnes 

usilovat o to, aby se mateřským klášterem Seligenthalu stal Kaisheim, mužský 

cisterciácký klášter, který byl založen roku 1183 a nacházel se severozápadně od 

Mnichova. Toho Agnes dosáhla čtyři roky od založení kláštera, a to roku 1236, kdy 

sedmý opat kláštera Henricus (1228-1239) nabídku abatyše přijal, stal se nadřazeným 

klášterem Seligenthalu a nadále poskytoval pomoc a ochranu, o kterou klášter žádal. 

Poté opat kláštera Kaisheim (po smrti opata Heinricha roku 1239 se opatem stal 

                                                
237 Monumenta Boica, Vol. 15, 1806 
238 Seligenthal Zisterzienserinnenabtei 1232- 1982, Beiträge zur Geschichte des Klosters, 
Landshut/Bayern 1982 
239GLASER, Hubert, ed. Die Zeit der frühen Herzöge von Otto I. zu Ludwig dem Bayern: Katalog der 
Ausstellung auf der Burg Trausnitz in Landshut, 14. Juni-5. Oktober 1980. München: Hirmer, ©1980. 
xviii, 264, 14 s. Wittelsbach und Bayern; I/2. ISBN 3-7774-3180-X 
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Richard [1239-1251]) spolu s abatyší Seligenthalu řídil činnost kláštera, 

reprezentoval klášter navenek a dohlížel na jeho chod.240   

Roku 1238, 17. března, věnovala Ludmila Přemyslovna spolu s abatyší a 

jeptiškami kláštera Seligenthalu svému nadřazenému klášteru relikvii, a to hlavu 

jedné z 11 000 panen.241 Jak se tato relikvie ke klášteru dostala, není známé. 

Z mateřského kláštera Kaisheim rovněž přišli do Seligenthalu i laičtí bratři, kteří 

pomáhali při stavbě kláštera a pro řádové sestry vykonávali drobné práce. Do té doby, 

než byl klášter postaven, bydlely řádové sestry na dvoře Hofmarkt Aich poblíž 

kláštera a zpovědník přebýval na dvoře kováře. Kdy byla stavba kláštera dokončena, 

se přesně neví. Ve čtyřicátých letech byly dokončeny všechny přípravy k tomu, aby 

se klášter Seligenthal mohl oficiálně začlenit do cisterciáckého řádu. K tomu došlo 

mezi lety 1245/46, kdy byl klášter zapsán do statut generální kapituly ve 

francouzském Citaux. Při této příležitosti se také poprvé objevuje název Vallis Felix. 

Tímto začleněním získal klášter všechna práva a povinnosti řádu cisterciáků. 

Roku 1252 došlo k oddělení Seligenthalu od špitálu Svatého Ducha, a klášter se 

tak stal nezávislým a hospodářsky samostatným, jelikož si vyráběl suroviny pro 

vlastní potřebu, jednak klášter vlastnil pět vesnic v oblasti okolo Chamu a obdělával 

půdu, kterou dostal od okolních šlechticů.242 

Roku 1259 byl vysvěcen kostel opatství, vysvětil ho biskup Jindřich z Chiemsee 

a pravděpodobně v tomto roce byl kostel i dokončen243. 28. září vysvětil biskup 

Jindřich z Chiemsee jako zástupce arcibiskupa salzburského klášterní kostel.244 

Klášter rychle vzkvétal, roku 1260 zde bylo zřízeno skriptorium a zároveň 

vznikla písařská škola. V roce 1277 zemřela první abatyše kláštera Agnes. V této 

době se v konventu nacházelo okolo sedmdesáti řeholnic, patnácti laických sester a 

patnácti laických bratrů. 

Roku 1315 vzal Seligenthal pod svou ochranu Ludvík Bavor, budoucí císař, a 

potvrdil klášteru všechna práva. V této době došlo k velkému rozkvětu kláštera. 

                                                
240 CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. 3. svazek, Kláštery na 
hranicich a za hranicemi Čech. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. 260 s. ISBN 978-80-246-1668-1 
241 BRUCH, Julia. Die Zisterze Kaisheim und ihre Tochterklöster. Berlin: Lit Verlag, 2013. 
242 STAUDENRAUS, Alois. Chronik der Stadt Landshut in Bayern. Landshut, 1832. 1. díl. 
243 MADER, Felix. Kunstdenkmäler von Bayern: XVI. Stadt Landshut mit Einschluss der Trausnitz. 
Mnichov: Druck und Kommisionsverlag von R. Oldenbourg, 1927. 
244 ZORN, Eberhard. Landshut: Entwicklungsstufen mittelalterlicher Stadtbaukunst. Landshut: 
Verkehrsverein, [1979]. 134 s. 
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Došlo ke zlepšení hospodářské situace, klášter mohl bezcelně dovážet sůl z rakouské 

města Hallein a s povolením vévody mohl obchodovat se zbožím245. Tento rozkvět 

kláštera se rovněž projevil i v jeho stavební činnosti a došlo k přestavbě kostela a 

konventu. 246 

 

7.4 Název kláštera 

Ludmila Přemyslovna založila cisterciácký klášter, o jeho názvu se ale 

v zakládací listině kláštera nezmiňuje, ten totiž vznikl až po její smrti. Pojmenování 

kláštera bylo odvozeno od jeho polohy a objevuje se poprvé ve druhé polovině 13. 

století, a to v souvislosti s oficiálním přijetím kláštera k cisterciáckému řádu roku 

1245/46. Zde je zmíněn latinský název kláštera Seligenthal, který zněl Abbatia Vallis 

felicis. 247 Tento název odkazoval na umístění kláštera, klášter se totiž nacházel mimo 

zdi města Landshut v údolí za mostem přes řekou Isar, a svým umístěním tak 

následoval tradici řádu cisterciáků.248 V překladu název Abbatia Vallis felicis by se 

dal přeložit jako Opatství Šťasné údolí. Německá verze názvu kláštera pak zní 

Saeldenthal (později Seligenthal), ale ta se porvé objevila až roku 1298249.  

 

                                                
245 STAUDENRAUS, Alois. Chronik der Stadt Landshut in Bayern. Landshut, 1832. 1. díl. 
246 Klášter Seligenthal prožíval během své existence období rozkvětu i úpadku (např. v době třicetileté 
války) a na krátkou dobu byl v první polovině 19. století zrušen (1803-1836). Klášter je dodnes 
funkční a žijí v něm jeptišky, které se věnují vzdělávání. U kláštera je zřízeno několik stupňů škol, od 
mateřské po vyšší odbornou. Všechnu výuku mají na starosti řádové sestry kláštera, kterých 
v současné době žije v Seligenthalu 53. Klášter má v dnešní době i několik dceřiných klášterů, a to 
nejen v Německu, ale i v jižní Americe. V roce 1863 se prvním dceřiným klášterem stál klášter 
Waldsassen, původně mužský cisterciácký klášter. Druhým dceřiným klášterem se téměř o sto let 
později stal klášter Marienkron a vznikl roku v Rakousku necelé tři kilometry od „Železné opony“. 
Posledním dceřiným klášterem v Evropě bylo obnovení kláštera Hefta v Sasku-Anhaltsku roku 1999. 
Kromě těchto klášterů existují i dva projekty v jižní Amrice, první z nich je škola Ave Maria (colegios 
Ave Maria) v Bolívii ve městě La Paz a druhým zřízení sirotčince v Ekvádoru, ve městě Santa 
Dominga de los Colorado, kde vznikla dětská vesnička pro sirotky. Ta byla pojmenována Valle Feliz, 
což znamená španělsky Seligenthal. 
247Seligenthal: Zisterzienserinnenabtei 1232- 1982, Beiträge zur Geschichte des Klosters, 
Landshut/Bayern 1982 
248 HABERER, Stephanie. Seligenthal zu Landshut? Größtes Zisterzienserinnenkloster der Welt. 
In: Klöster in Bayern[online]. [cit. 2016-01-15]. Dostupné z: http://www.hdbg.de/ 
249 Seligenthal: Zisterzienserinnenabtei 1232- 1982, Beiträge zur Geschichte des Klosters, 
Landshut/Bayern 1982 
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7.5 Stavba kláštera 

Ve středověku byly kláštery stavěny podle obecného plánu. V klášterech se 

nacházely budovy konventu, ve kterých žili řeholníci. Budovy konventu svíraly 

rajský dvůr, což bylo čtvercové nádvoří, v jehož středu se nacházela studna. Tento 

dvůr obepínala křížová chodba neboli ambit. Dále se v klášteře nacházela kapitulní 

síň, kde se konala zasedání komunity. Nejdůležitějším místem kláštera byl kostel, 

kromě kostela se v klášteře nacházela kaple, případně více kaplí. V každém klášteře 

se rovněž nacházely společné místnosti členů řádu, jednalo se dormitář neboli ložnici, 

jídelnu, nazývanou refektář a parlatorium, které bylo určeno k rozhovorům. Opat 

nebo abatyše většinou bydleli v samostatné budově tzv. prelatuře. 250 

Tento model byl platný i u kláštera Seligenthal. Roku 1232 se začalo s 

budováním kláštera, o samotné stavbě existuje jen málo zpráv. Nejstarší částí 

kláštera je kaple Svaté Afry. Není známá doba, kdy byla tato kaple postavena, ale 

pravděpodobně stála již před vznikem kláštera a byla postavena v pozdně 

románském slohu. Tato kaple také sloužila před dostavbou kláštera jako provizorní 

kostel. 251  Roku 1240 sem byla pohřbena i zakladatelka kláštera Ludmila 

Přemyslovna. Již v listopadu roku 1232 se začala budovat kaple pánů z Preyisingu, a 

to na přání abatyše Agnes, která z tohoto rodu pocházela.252 Hlavní kostel opatství 

byl vysvěcen roku 1259 a pravděpodobně téhož roku i dostavěn. Krátce po vysvěcení 

byly do kostela přeneseny i ostatky Ludmily Přemyslovny a kostel dále sloužil jako 

rodinná hrobka Wittelsbachů. Všechny budovy kláštera byly během existence 

kláštera několikrát přestavěny, zachovaly se pouze gotické prvky v křížové 

chodbě.253 

 

 

 

                                                
250 JEŽKOVÁ, Alena. Tichá srdce: kláštery a jejich lidé. Vyd. 1. Praha: Práh, 2013. 445 s. ISBN 978-
80-7252-436-5. 
251 MADER, Felix. Kunstdenkmäler von Bayern: XVI. Stadt Landshut mit Einschluss der Trausnitz. 
Mnichov: Druck und Kommisionsverlag von R. Oldenbourg, 1927. 
252 STAUDENRAUS, Alois. Chronik der Stadt Landshut in Bayern. Landshut, 1832. 1. díl. 
253 Seligenthal: Zisterzienserinnenabtei 1232- 1982, Beiträge zur Geschichte des Klosters, 
Landshut/Bayern 1982 
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7.6 Seligenthal - pohřebiště dolnobavorských Wittelsbachů 

Seligenthal se stal pohřebištěm dolnobavorských Wittelsbachů, kterých zde bylo 

pohřbeno více než čtyřicet. Jako rodinná hrobka sloužil téměř 300 let, a to v letech 

1259 až 1545. Jmenovitě např. roku 1271 Elisabeth, dcera uherského krále a 

manželka bavorského vévody Jindřicha, 1290 Jindřich XIII. Bavorský, 1361 vévoda 

Ludvík V. Bavorský, 1379 vévoda Otta V. Bavorský a mnozí další. 254  Kromě 

příslušníků tohoto rodu zde byli pohřbívání také šlechtici, kteří pracovali pro rod 

Wittelsbachů nebo ti, kteří dávali klášteru dary. Klášter tak sloužil jako hrobka pánů 

z Preysingu (od 1233), z jehož rodu pocházela první abatyše, nebo zde byli 

pohřbíváni členové rodu von Kragl (od 1463). Oba rody měly v klášteře v tomuto 

účelu vybudovanou kapli. A na počátku 14. století bylo v klášteře zavedeno 

nekrologium kláštera, tzn. soupis zemřelých.255  

 

Zakladatelku Ludmilu a jejího manžela Ludvíka, po jehož smrti byl klášter 

založen, připomínají dnes v Seligenthalu dvě sochy vyřezané z borového dřeva. Obě 

sochy pocházejí z období rané gotiky a jsou vysoké metr a čtyřicet centimetrů. 

Zakladatelka je oděná do dlouhého roucha, pláště a závoje, na prsou má šperk, v ruce 

drží žezlo a na hlavě má korunu. Její manžel drží v ruce znak Bavorska, modrou-bílo 

routu. 

Tyto figury původně sloužily jako náhrobek na hrobě Ludmily, dnes se nachází 

v kapli svaté Afry a řadí se k nejstaršímu vyobrazení vévodského páru.256 

 

 

 

 

                                                
254 MGH SS XVII — Georgius Heinricius Pertz (ed.): Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 
1835 
255 STAUDENRAUS, Alois. Chronik der Stadt Landshut in Bayern. Landshut, 1832. 1. díl. 
256 MUNDIGL, Josef. Ludwig der Kelheimer. 1962. 
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III. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila popsat život dcery českého knížete 

Bedřicha a jeho manželky Alžběty Uherské, Ludmily Přemyslovny. Ludmila není 

v českém prostředí přílíš známou osobností. Narodila se v době druhé poloviny 12. 

století, kdy se na českém knížecím stolci střídali panovníci, a to ze dvou větví 

přemyslovského rodu, Vladislavovců a Soběslavovců. A právě první z knížat je 

Bedřich, syn českého krále Vladislava II., otec Ludmily, hlavní protagonistky této 

práce. 

Toto období bývá právě pro svou nepřehlednost často opomíjeno a není mu 

věnována velká pozornost. Přispívá k tomu i skutečnost, že otec Ludmily, kníže 

Bedřich nebyl příliš úspěšným panovníkem a za jeho vlády došlo k úpadku českých 

zemí.  

 Ač v Čechách příliš neznámá, v Bavorsku dosahuje většího významu. Byla 

vdaná za příslušníky dvou významných rodů Bavorska. Poprvé za Alberta III. 

z hraběcího rodu Bogenu a zejména důležitý byl její druhý sňatek s Ludvíkem I. 

Bavorským, kterého si vzala roku 1204. Ludmila v osobě svého jediného syna 

z tohoto manželství, Otty II. Bavorského, zajistila rodu Wittelsbachů pokračovatele, 

a tento rod se pak udržel u moci až do konce 1. světové války. 

 

Ludmila Přemyslovna byla nejmladší z pěti dcer českého knížete Bedřicha a jeho 

manželky Alžběty Uherské. Narodila se v Olomouci patrně roku 1170, přesné datum 

jejího narození ale není známé. Ludmila pocházela z vládnoucího rodu českých 

zemí, rodu Přemyslovců. Zároveň byla vnučkou dvou králů, českého krále 

Vladislava II. a uherského krále Gejzy II. Tento vznešený původ předurčoval, že 

bude rovněž provdána, stejně jako její obě starší sestry, do významného evropského 

rodu. Za manžela byl pro ni vybrán hrabě Albert III., pocházející z bavorského rodu 

Bogenů, což byla mladší větev rodu Babenberků.  Ludmila byla za Alberta provdána 

pravděpodobně roku 1184, kdy ji bylo okolo čtrnácti let. Vzhledem k jejímu 

postavení je jisté, že Ludmila do manželství nepřišla s prázdnou, o její věno se ale 
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vedou spory. S největší pravděpodobností věnem získala pozemky na Šumavě 

v okolí Sušice.257 

Za Alberta III. byla vdaná třináct let, o jejich manželství se mnoho neví. Patrně 

ale Ludmila spravovala hrabství v době manželovy časté nepřítomnosti, o jejích 

činech během této doby není nic známo. V době manželství porodila Ludmila čtyři 

děti, které se dožily dospělosti, tři syny a jednu dceru. Po brzké smrti Alberta (zemřel 

roku 1198 ve svých třiceti dvou letech) se Ludmila stala regentkou svých nezletilých 

synů, zřejmě jako vdova získala i více práv. Zároveň se ale její panství ocitlo bez 

ochrany hraběte Alberta III. v nebezpečí, jelikož rod Bogenů měl v Bavorsku mnoho 

nepřátel (např. rod Ortenburgů ) a bogenské panství mohlo být snadněji napadeno. 

Lze tedy předpokládat, že Ludmila byla velmi schonou regentkou, jelikož není znám 

jediný případ sporů s okolními hrabaty a udržela pro své syny panství v celém svém 

rozsahu. 

Vdovou zůstala šest let a během této doby zachovávala tzv. věrné vdovství.  

K druhému sňatku Ludmily došlo roku 1204. Tentokrát se o sňatku pravděpodobně 

rozhodla sama a za manžela si vybrala o čtyři roky mladšího Ludvíka I. z rodu 

Wittelsbachů. Sice je v kronikách psáno, že to byl sňatek z lásky, ale postavení obou 

manželů jistě hrálo zásadní roli. Ludmila pocházela z vládnoucího rodu českých 

zemí a Ludvík I. byl bavorský vévoda.  Pro Ludvíka byl tento sňatek obzvláště 

výhodný, získal jím spojenectví českého krále Přemysla Otakara I. a zbavil se i svého 

dlouholetého nepřátelství s rodem Bogenů. I Ludmila uzavřením manželství 

s bavorským vévodou mnoho získala, zejména lepší postavení, jelikož z hraběnky se 

stala bavorskou vévodkyní a zároveň získala ochranu od svého manžela. Dva roky po 

sňatku roku 1206 porodila Ludmila, asi ve svých třiceti šesti letech, svého jediného 

syna z tohoto manželství, Ottu II. Bavorského. Zda porodila i jiné děti, z pramenů 

jednoznačně nevyplývá. Její vyšší věk spíše naznačuje, že tomu tak nebylo. 

Manželství Ludmily a Ludvíka trvalo dlouhých dvacet sedm let. Hlavním sídlem 

vévodského páru byl nově zbudovaný hrad Trausnitz u města Landshut a druhým 

město Kelheim. V Landshutu se také Ludmila, stejně jako mnoho urozených dam té 

doby, věnovala charitativní činnosti. 

                                                
257 Je tedy možné že tzv. Svatavin hvozd se pod správu rodu Bogenů dostal až sňatkem Ludmily za 
Alberta III. z Bogenu. Sama Ludmila ale v zakládací listině kláštera Seligenthal píše, že její  věnné 
území se nacházelo v okolí Chamu. 
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Roku 1231 Ludmila podruhé ovdověla, v polovině srpna tohoto roku byl totiž její 

manžel Ludvík I. Bavorský zavražděn. Ludmila již neměla na starosti správu 

vévodství, jelikož její syn Otta byl v té době plnoletý. Rok po Ludvíkově smrti 

založila Ludmila nedaleko hradu Trausnitz na památku obou svých zesnulých 

manželů klášter. Tomuto klášteru, nazvaném Abbatia Vallis Felicis neboli 

Seligenthal, věnovala své věnné území v okolí Chamu. V době založení kláštera bylo 

Ludmile již šedesát dva let, v době vrcholného středověku pokročilý věk. Zbývající 

léta svého života tak chtěla zasvětit službě Bohu.  

Ludmila sama prožila zbytek svého života v klášteře a zemřela osm let po jeho 

založení. V té době jí bylo již sedmdesát let, na tu dobu velmi vysoký věk. Po své 

smrti 5. srpna roku 1240 byla pohřbena v kapli Svaté Afry. Dostavby kláštera se 

nedožila. Klášter byl totiž dokončen teprve devatenáct let po Ludmilině smrti, a to 

roku 1259.258 

V kapli svaté Afry se dnes nachází dvě sochy z borového dřeva, na jedné je 

vyobrazena Ludmila Přemyslovna a na druhé její manžel Ludvík. Tyto dvě sochy 

pochází z rané gotiky a jsou nejstarším vyobrazením vévodského páru. 

Ludmila Přemyslovna se zasloužila ještě o jednu věc, díky ní se pravděpodobně 

do bavorského znaku dostala modro-bílá routa. Tento znak se začal objevovat u 

hrabat z Bogenu právě po sňatku Alberta III. s Ludmilou. Bogenové měli routu ve 

znaku až do roku 1242. Po smrti posledního člena tohoto rodu se modro-bílá routa 

stala znakem Otty II. Bavorského a zároveň rodu Wittelsbachů259. Dodnes je součástí 

Bavorského znaku. 

 

Ludmila Přemyslovna byla významnou osobností středověku nejen tím, že 

zajistila pokračovatele rodu Wittelsbachů, ale i proto, že když se roku 1204 k tomuto 

rodu přivdala, zajistila svému strýci, českému králi Přemyslu Otakaru I. spojenectví 

s mocným bavorským rodem. Význam Ludmily spočívá také v tom, že roku 1232 

založila klášter Seligenthal nedaleko Mnichova. Jako první pozvala do Bavorska 

ženskou větev řádu cisterciáků. Charakteristické pro cisterciačky bylo vzdělávání 

                                                
258 STAUDENRAUS, Alois. Chronik der Stadt Landshut in Bayern. Landshut, 1832. 1. díl. 
259 GLASER, Hubert, ed. Die Zeit der frühen Herzöge von Otto I. zu Ludwig dem Bayern: Katalog der 
Ausstellung auf der Burg Trausnitz in Landshut, 14. Juni-5. Oktober 1980. München: Hirmer, ©1980. 
xviii, 264, 14 s. Wittelsbach und Bayern; I/2. ISBN 3-7774-3180-X 
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dívek a zároveň působily jako útočiště pro neprovdané ženy a vdovy z vyšších 

vrstev. 260  Klášter Seligenthal, ve kterém je jeho zakladatelka pohřbena, funguje 

dodnes a řadí se mezi největší kláštery cisterciaček v Evropě. Je jediným ženským 

klášterem založeným Wittelsbachy, který dosáhl tak velkého významu. Dnes 

v klášteře žije 53 řádových sester a abatyší je Marie Petra Articus, která byla do své 

funkce zvolena roku 1999 a v pořadí je čtyřicátou třetí abatyší kláštera. 

Ludmila Přemyslovna je historickou osobností nemalého významu, i přes to je 

v českém prostředí téměř zapomenuta. 

                                                
260 CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. I., Fundace 12. století. 
2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 481 s. ISBN 978-80-246-2200-2. 
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