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Uherská politika Habsburků v 15. století 

Úvod 

V prosinci 1437 byl uherským králem zvolen Albrecht II. Habsburský. Poprvé v historii 

rodu dosáhli Habsburkové na svatoštěpánskou korunu. Jednalo se o důležitý mezník na cestě 

této dynastie za ovládnutím středoevropského prostoru a vybudováním kompaktního soustátí 

v podunajské oblasti, které zamýšleli vytvořit z habsburských dědičných zemí, uherského a 

českého království. Úspěch Albrechta II. byl sice značný, nicméně dočasný. Po jeho 

předčasné smrti byly pozice Habsburků ve střední Evropě na čas oslabeny. Obnova silného 

podunajského soustátí se tak stala konstantou jejich zahraniční politiky v následujících 

desetiletích. Tlak Habsburků na znovuzískání uherské a české koruny se neustále stupňoval a 

byl úspěšně završen před čtyřmi sty osmdesáti lety, v roce 1526. Zisk svatoštěpánské a 

svatováclavské koruny v tomto roce, jak ukázal následující vývoj, byl již ziskem trvalým, 

přesněji řečeno dlouhodobým. Habsburkové na téměř čtyři sta let ovládli středoevropský 

prostor, což tento rod díky císařskému titulu a španělským državám stavělo do role 

nejmocnější vládnoucí dynastie v Evropě. 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl osvětlit snahu Habsburků získat znovu 

uherský trůn, který ztratili smrtí Albrechta II., respektive Ladislava Pohrobka. Hlavní 

pozornost je zaměřena na období druhé poloviny 15. století, kdy stál v čele dynastie římský 

král a císař Fridrich III. (1440-1493). Ke konci století prosazoval stále více své ambice jeho 

syn Maxmilián I. 

Zvolené téma jsem zpracovala v kontextu mezinárodněpolitických vztahů soudobé střední 

Evropy s ohledem na politiku, kterou představovali polští a čeští Jagellonci, král Matyáš 

Korvín, jednotlivé uherské mocenské skupiny, papežská kurie, říšské a rakouské stavy. 

Dalším důležitým fenoménem, který bylo nutné při zpracování tématu zohlednit, bylo trvalé 

ohrožení střední Evropy osmanskou říší. Ve druhé polovině 15. století ovládli Turci celý 

Balkán a jejich vliv sahal až k řekám Sávě a Dunaji. Pod nadvládou Osmanů se ocitlo Srbsko, 

Bosna, Hercegovina a Albánie, ale i Benátky se musely vzdát některých území a opěrných 
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bodů na Jadranu. Střední Evropa a obzvláště uherské království se nacházely pod neustálým 

tureckým tlakem. Pro evropský kontinent měla permanentní hrozba turecké expanze 

dalekosáhlé politické a hospodářské důsledky. 

Předkládaná diplomová práce je rozdělena do tří tematických celků. V první kapitole Cesta 

habsburské dynastie na uherský trůn jsem nastínila mezníky v historii habsburského rodu od 

10. století až po dočasné ovládnutí uherského a českého trůnu v osobách Albrechta II. a jeho 

syna Ladislava Pohrobka. Pokusila jsem se rovněž nastínit, jak se Habsburkové sami začali 

postupně chápat jako rod královské úrovně a identifikovat se s rakouskými zeměmi 

prostřednictvím pojmu "dům rakouský". Ve sledovaném období probíhal složitý proces 

zápasu s konkurenčními rody, které měly rovněž mocenské ambice. Patřili mezi ně hlavně 

Přemyslovci, Nasavští, Lucemburkové a Wittelsbachové. Hlavní pozornost jsem v této 

kapitole věnovala těm Habsburkům, kteří dosáhli na titul římskoněmeckého krále, a kteří se 

při řešení základních problémů říšské politiky pokusili spojit její cíle se zájmy vlastní 

dynastie. 

Druhá kapitola Zápas Fridricha III o uznání nároku na uherský trůn 1458-1490 tvoří 

ústřední část diplomové práce. Zaměřila jsem se v ní na celoživotní úsilí Fridricha III. získat 

uherský trůn a s tím spojený dlouholetý zápas s králem Matyášem Korvínem. Současně jsem 

se zabývala dědictvím po Ladislavu Pohrobkovi, které bylo velmi významné a vyostřilo na 

řadu let vztah mezi dvěma tehdy nejmocnějšími středověkými dynastiemi, habsburskou a 

jagellonskou, které si nárokovaly dědické právo na českou a uherskou korunu. 

V roce 1486 byl na říšském sněmu ve Frankfurtu zvolen římským králem Fridrichův 

jediný syn Maxmilián. Od této chvíle působil jako spoluvládce svého otce a podílel se na 

formulování cílů zahraniční politiky. Rozdíly v prioritách obou panovníků se staly dalším 

předmětem zkoumání v této kapitole, která končí úmrtím Matyáše Korvína 6. dubna 1490. 

Válečný konflikt, ve který vyústily habsbursko-uherské vztahy v letech 1490-1492, je 

pojednán ve třetí, závěrečné kapitole diplomové práce. Nazvala jsem ji Vojenské řešení 
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uherské otázky v letech 1490-1492. Po neúspěšném pokusu získat uherskou korunu při 

volebním klání v létě 1490 se římský král Maxmilián 1. rozhodl pro vpád do Uher. Jeho cílem 

bylo získat nazpět Rakousy a Štýrsko a prosadit se vojenskou silou na uvolněný trůn. 

Maxmiliánovi se podařilo obsadit západní část Uher včetně korunovačního města Stoličného 

Bělehradu. Nemohl však z objektivních důvodů dále pokračovat v úspěšném dobývání 

hlavního sídla Budína. Před nástupem zimy roku 1490 musel odtáhnout do Vídně. Kvůli 

nedostatku financí a odmítnutí poslušnosti mnohých vojáků skončila jeho dosud 

úspěšná expanze v uherském království. Konflikt byl ukončen v listopadu 1491 uzavřením 

další mírové smlouvy v Prešpurku, která potvrdila a rozšířila nároky habsburské dynastie na 

svatoštěpánskou korunu i pro její budoucí generace. Navíc vyslovila souhlas se ziskem 

českého trůnu. Prešpurskou smlouvou a jejími důsledky končí moje diplomová práce. 

V české historiografii bylo téma "Uherská politika Habsburků v 15. století" dosud 

zpracováno spíše jen okrajově navzdory úzkému propojení s dějinami českého státu ve 

sledovaném období. I tento fakt přispěl k výběru tématu mé diplomové práce, v níž jsem se 

pokusila alespoň z části zaplnit tuto mezeru. 

Dochovaný pramenný materiál k dané problematice je především rakouské a německé 

provenience. Je uložen v různých fondech v Rakouském státním archivu ve Vídni 

(Osterreichisches Staatsarchiv, Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien) , v německém 

Státním archivu ve Wiírzburgu (Staatsarchiv Wíírzburg) nebo v Městském archivu ve 

Frankfurtu nad Mohanem (Stadt-Archiv Frankfurt). Z těchto archivních materiálů byla vydána 

řada edic, ze kterých jsem čerpala informace pro moji diplomovou práci. 

Důležité dokumenty z 15. století se nacházejí v edici Josefa Chmel a Regesta chronologico-

diplomatica Friderici IV. Romanorum regis (imperatoris III), 1 
V níž byl mimo jiné 

publikován latinský text významné šoproňské smlouvy z roku 1463. Originál dokumentu je 

dnes uložen v Rakouském státním archivu ve Vídni. Šoproňský mír se stal základem 

1 Regesta chronologico-diplomatica Friderici IV. Romanorum regis (imperatoris 111.). Auszug aus den im K. K. 
geheimen Haus-, Hof- und Staatsarchive zu Wien sich befinden Reichsregistraturbííchem vom Jahre 1440-1493, 
ed. Chmel, l, Hildesheim 1962. 
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budoucích vztahů mezi Fridrichem III. a Matyášem Korvínem. Odvíjely se od něho další 

dědické smlouvy z přelomu 15. a 16. století, které potvrzovaly a rozšiřovaly nástupnická 

práva Habsburků na uherský trůn. V této edici jsou rovněž publikovány některé listiny 

Fridricha III., které vydával během své vlády. 

Další významnou mírovou smlouvu z roku 1477 uzavřenou Fridrichem III. a Matyášem 

Korvínem v Gmundenu, obsahuje edice Ericha Weisse Die Staatsvertrage des Deutschen 

Ordens in PreujJen im 15. Jahrhundert. 2 Jedná se o velkou edici pramenů vztahující se 

k dějinám střední a východní Evropy. Ve druhém svazku jsou obsaženy smlouvy z let 1438-

1467 a ve třetím jsou zpracována léta 1467-1497. Je třeba zdůraznit, že Weisse jako jeden z 

prvních uveřejnil smlouvy Matyáše Korvína z období jeho vlády a kriticky je zhodnotil. 

Ke králi Matyášovi se váže starší edice maďarského historika Wilhelma Fraknóie Briefe 

des K6nigs Matthias. 3 Obsahuje Korvínovu korespondenci a podává ucelený přehled o 

intenzivním kontaktu uherského panovníka nejen s jeho úředníky, ale i sousedními vládci. 

Autor měl možnost studovat ve vatikánském archivu a seznámit se i s dopisy, které si Korvín 

vyměňoval s papežskou kurií. Materiál je přehledně uspořádán, místy se však objevují chyby 

v dataci. 

Zprávy vyslanců italských států na uherském a vídeňském panovnickém dvoře byly 

vydány v mad'arské edici Monumenta Hungariae Historica, Acta extera,4 která nabízejí bez 

nároku na úplnost a spolehlivost dokumentů také množství informací o životě v Budíně a ve 

Vídni. Práce obsahuje archivní materiál z Florencie, Milána, Modeny, Neapole a Benátek. 

V Monumentech jsou mimo jiné uveřejněny texty příměří, které byly uzavřeny 

Maxmiliánovými diplomaty a zástupci Uher z počátku roku 1489 a znění pozdějších dohod 

mezijagellonskými bratry, Vladislavem II. a Janem Olbrachtem. 

2 Die Staatsvertriige des Deutschen Ordens in Preuj3en im 15. Jahrhundert, ed. Weisse, E., 2 (1438-1467), 
Marburg 1955; 3 (1467-1497), Marburg 1966. 

3 Briefe des Konigs Matthias, ed. Fraknói, W., 2 svazky, Budapest 1893 a 1895. 

4 Monumenta Hungariae Historica, Acta Extera. Magyar Diplomacziai Emlékek, Mátyás király korából 1458-
1490, III. ed. Nagy, I. - Nyáry, A., Budapest 1877; IV. 4, ed. Nagy, I. - Nyáry, A., Budapest 1878. 
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Starší edice Verzeichniss der Urkunden zur Geschichte des Haus Habsburg im 1478 bis 

1493,5 kterou vydal E. M. Lichnowsky, obsahuje dokumenty o panování Fridricha III. od roku 

1478 a o letech, kdy císař vládl v říši spolu se synem Maxmiliánem I. 

K dění v říši a politice jejích vládců existují dvě významné ediční řady. První, Regesta 

imperii, kde jsou publikovány dokumenty vydávané říšskými panovníky a druhá, Deutsche 

Reichstagsakten, jenž obsahuje materiály zjednání říšských sněmů a další důležité prameny, 

které s nimi souvisejí. Edici Regesta imperii6 sestavil Hermann Wiesflecker. V prvním dílu se 

dokumenty vztahují k období let 1493-1495 a ve druhé části jsou shromážděny listiny 

k rokům 1496-1498. Z toho je patrné, že tato edice, bohužel, není pro předkládanou 

diplomovou práci použitelná. Diplomatický materiál k vládě Fridricha III. se stále zpracovává 

a nebyl pro zatím vydán. Dokumenty sebrané z vídeňského archivu dosud postrádají léta 

potřebná pro moji práci, hlavně chybí dokumentace k roku 1463. Materiál k Maxmiliánově 

vládě začíná rokem 1493, proto jsem byla odkázána na starší edice. 

Naopak Deutsche Reichstagsakten jsou pro moji práci přínosná. Hlavně díly, které se 

týkaly říšských sněmů, konaných v letech 1486-1490. Vznikly pod vedením Hermanna 

Schuberta a edičně je uspořádal Heinz Angermeier. Tak zvané "Prostřední řady" (Mittlere 

Reihe) se skládají z šesti svazků, přičemž čtvrtý z nich neexistuje, dosud nebyl zpracován. 

V prvním je shromážděn materiál k říšskému sněmu ve Frankfurtu v roce 1486, druhý svazek 

obsahuje dokumenty týkající se říšského sněmu v Norimberku roku 1487. Třetí z nich je 

rozdělen na dvě části a zabývá ,se lety 1488-1490. Poslední dva svazky přesahují období, které 

se týká mojí diplomové práce. Pátý díl se zaměřil na rok 1495, kdy se konal říšský sněm ve 

Wormsu a šestý obsashuje záznamy ze sněmů v Lindau, Wormsu a Freiburgu v letech 1496-

5 Verzeichniss der Urkunden zur Geschichte des Hauses Habsburg von 1478 bis 1493, in: Lichnowsky, E. M., 
Geschichte des Hauses Habsburg. Kaiser Friedrich III. und sein Sohn Maximilian 1477-1493, Wien 1844. 

6 BOHMER, J. F., Regesta imperii, XIV. Ausgewiihlte Regesten des Kaiserreiches unter Maximilian 1. 1493-
1519, ed. Wiesflecker, H., Ll, Maximilian 1. 1493-1495, Wien-K6ln 1990; 1I.l, Maximilian 1. 1496-1498, Wien
K6ln-Weimar 1993. 
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1498.7 "Starší řady" (Altere Reihe) edice Deutsche Reichstagsakten byly pro moji práci téměř 

nepoužitelné, protože v nich, bohužel, chybí zpracování dokumentů o vládě Fridricha III. 

Prešpurská mírová smlouva z podzimu 1491 tvoří důležitou součást diplomové práce. Je 

významná v tom smyslu, že potvrzuje a rozšiřuje obsah úmluvy ze Šoproně mezi 

habsburskými vládci a králem Vladislavem II. Jagellonským. Znění jejího textu uveřejnil ve 

své práci Friedrich Firnhaber. 8 V jeho publikaci (Beitdige) nalezneme rovněž korespondenci 

krále Maxmiliána 1., kterou udržoval se svými úředníky, papežem Inocentem VIII. a po smrti 

Matyáše Korvína také s uherskými stavy a královnou-vdovou Beatrix Aragonskou. Dopisy-

listy jsou chronologicky seřazeny a opatřeny přesným datem. To se, bohužel, nedá 

konstatovat o rozsáhlé edici polského původu Acta Tomiciana.9 V této práci jsou mimo jiné 

obsaženy listy krále Zikmunda I. Starého, které byly určeny jeho úředníkům, ale i 

korespondence s jinými panovníky. Mnoho dokumentů však na rozdíl od jiných edic není 

opatřeno přesným datem, pouze je zařazeno k letopočtu. 

Osterreichische Chronik des Karntner Pfarrers Jakob Unrest10 pojednává o období 

tureckých vpádů na území Korutan a Štýrska za vlády Fridricha III. V Unrestově kronice 

nalezneme informace o všech důležitých událostech, které se vztahují ke sledovanému 

období. Korutanský kronikář zevrubně popisuje komplikovaný vztah Fridricha III. a jeho 

mladšího bratra Albrechta VI. a také se podrobně věnuje sporu mezi Matyášem Korvínem a 

ostřihomským arcibiskupem Beckensloerem na jedné straně a salcburským arcibiskupem 

Rohrem a Fridrichem III. na druhé straně. Šlo o spor, který Korvín využil jako záminku pro 

7 Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe I. Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian 1., I. Reichstag zu 
Frankfurt 1486, 2 svazky, ed. Angermeier, H., G6ttingen 1989; II. Reichstag zu Nfunberg 1487, 2 svazky, ed. 
Angermeier, H., G6ttingen 1992; III. 1488-1490,2 svazky, ed. Bock, E., G6ttingen 1972-1973; V. Reichstag 
von Worms 1495, 2 svazky, ed. Gollwitzer, H., G6ttingen 1981; VI. Reichstage von Lindau, Worms und 
Freiburg 1496-1498, ed. Gollwitzer, H., G6ttingen 1979. 

8 FIRNHABER, F., Beitrtige zur Geschichte Ungarns unter der Regierung der K6nige Wladislaus II. und 
Ludwig II 1490-1526, in: Archiv fu Kunde, 6sterreichischer Geschichts-Quellen 3, Wien 1849. 

9 Acta Tomiciana. Epistole. Legationes. Responsa. Actiones res geste. Serenissimi principis Sigismundi, ejus 
nominis primi, Regis Poloniae, magni ducis Lithuanie, Russie, Prussie, Masovie domini. Per canonicum Petri 
Tomici, Posnaniae 1852-1855. 

10 Osterreichische Chronik des Ktirntner Pfarrers Jakob Unrest, ed. Lhotsky, A., Osterreichische 
Historiographie, Míínchen 1962. 
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dříve zamýšlený vpád do Rakous v polovině sedmdesátých let. Unrest rovněž obšírně 

popisuje dobytí Vídně v roce 1485. Kronika končí rokem 1499. 

Z odborné cizojazyčné literatury, především německy psané, existuje celá řada titulů na 

dané téma. V předkládané diplomové práci odkazuji pouze na přehledové práce a monografie 

jednotlivých panovníků, které jsem použila. První z nich objasňují genezi rodu a současně 

vypovídají o vývoji uherských dějin na pozadí habsburské dynastie. II S ohledem na dané 

téma jsem se cíleně zaměřila na monografie habsburských panovníků 15. století, uherského 

krále Matyáše Korvína a jeho nástupce Vladislava II. Jagellonského. K historikům, kteří se 

věnovali králi Albrechtu II. Habsburskému, patří jak autoři z počátku 20. století, tak i mladší 

generace, reprezentovaná například Gíínterem H6dlem. 12 

Ke starším pracím, které se obšírně věnovaly životu a vládě Fridricha III., patří titul Adolfa 

Bachmanna Deutsche Reichsgeschichte im Zeitalter Friedrich III und Max I Mít besonderer 

Beríicksichtigung des ósterreichischen Staategeschichte,13 ve kterém se autor nezaměřuje 

pouze na osobnost císaře, ale podává zevrubný přehled rakouských dějin v době vlády 

Fridricha III. Bachmann si klade rovněž provokativní otázku, zda byl císař opravdu jen 

"nešťastnou obětí" ambiciózního Matyáše Korvína a zda jeho liknavý postoj k zápasu 

s uherským panovníkem nebyl ve skutečnosti Fridrichovou obdivuhodnou taktikou, kterou 

zúročil po Matyášově smrti. Z tohoto pohledu je Bachmannovo dílo stále aktuální, protože 

badatelé dosud nejsou jednotni v názoru na činy Fridricha III. Dalším ze starších autorů, 

II Literatura k dějinám dynastie: BENEDIKT, H., Die Monarchie des Hauses Osterreich. Ein historisches 
Essay, Míínchen 1968; BERENGER, 1., Die Geschichte des Habsburgerreiches 1273-1918, Berlin 1995; 
VAJDA, S., Felix Austria. Eine Geschichte Osterreichs, Wien 1980; VOCELKA, K., Geschichte Oesterreichs, 
Graz-Wien-K6ln 2000. O životě a vládě prvních významných Habsburků viz REDLICH, O., Rudolf von 
Habsburg. Das deutsche Reich nach dem Untergang des alten Kaisertums, Innsbruck 1965; HES SEL, A., 
Jahrbiicher des deutschen Reiches unter Albrecht I von Habsburg, Miínchen 1931; LHOTSKY, A., Geschichte 
Osterreichs (1281-1358), Wien 1967; týž, Das Haus Habsburg, 1, Wien 1971. 

12 K osobnosti a vládě Albrechta V. (II.) Habsburského například HODL, G., Albrecht 11. Konigtum, 
Reichsregierung und Reichsreform 1438-1439, Wien-K6ln-Graz 1978; WOSTRY, W., Konig Albrecht II (1437 
až 1439), I, 2 svazky, Praha 1906/07; KRAUS, V. von, Deutsche Geschichte zur Zeit Albrecht 11. und Friedrich 
III. 1438-14861., Stuttgart 1905. 

13 BACHMANN, A., Deutsche Reichsgeschichte im Zeitalter Friedrich III. und Max I Mit besonderer 
Beriicksichtigung der osterreichischen Staatengeschichte, 2 díly, Leipzig 1884, 1894. 
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který se zabýval osobností Fridricha III., je Josef Chmel. 14 Jeho dvousvazková práce 

Geschichte Kaiser Friedrichs III und seines Sohnes Maximilians 1. obsahuje důležitý 

pramenný materiál týkající se pozdní vlády tohoto panovníka a období dvojvládí s jeho synem 

Maxmiliánem I. Ze současných historiků považuji za nejdůležitějšího P. G. Heiniga,rs který 

se zaměřil zejména na císařovu vládu v rakouských zemích. 

Z pohledu diplomové práce se nejvýznamnějšími díly staly monografie přímo zaměřené na 

uherskou politiku Fridricha III. nebo jeho vztah k Matyáši Korvínovi. Patří k nim především 

produkce Karla Nehringa. Jeho monografie Matthias Corvinus. Kaiser Friedrich III und das 

Reich. Zum hunyadisch-habsburgischen Gegensatz im Donauraum16 objasňuje vládu obou 

panovníků, císaře Fridricha III. a krále Matyáše Korvína. V této studii jsem nalezla cenný 

zdroj informací o situaci v Uhrách i Rakousích ve druhé polovině 15. století. Z Nehringova 

díla jsem také čerpala poznatky nejen o složitém vztahu obou vládců navzájem, ale i o dalších 

uchazečích o uherskou korunu, českých a polských Jagelloncích, kteří se stali jejich 

nebezpečnými protivníky. Součástí monografie Karla Nehringa je příloha, v níž je rovněž 

publikován text šoproňské smlouvy z roku 1463. 

Za nejkvalitnější práci o Maxmiliánovi 1. lze označit čtyřsvazkovou monografii od 

Hermanna Wiesfleckera. 17 Pro dané téma je nejdůležitější první díl, který pojednává o období 

let 1459-1493. Ve zbylých třech svazcích se autor zaměřil na roky 1493-1519. Z jeho práce je 

patrná jistá náklonnost k panovníkovi. Historik líčí Maxmiliánovy životní peripetie i jeho 

politickou dráhu, která habsburského panovníka dovedla až na samý vrchol moci. Wiesflecker 

se věnuje rovněž prešpurskému míru. Ve svém článku Das erste Ungarnunternehmen 

14 CHMEL, J., Geschichte Kaiser Friedrich III. und seines Sohnes Maximilian 1., 2 díly, Hamburg 1840-1844. 

15 HEINIG, P. G., Kaiser Friedrich III. (1440-1493). Hof, Regierung und Politik, K6ln-Weimar-Wien 1997. 

16 NEHRING, K., Matthias Corvinus. Kaiser Friedrich III. und das Reich. Zum hunyadisch-habsburgischen 
Gegensatz im Donauraum, Miínchen 1975. 

17 WIESFLECKER, H., Kaiser Maximilian I. Das Reich, Osterreich und Europa an der Wende zur Neuzeit, I 
Junge, burgundisches Erbe und R6misches K6nigtum bis zur Alleinherrschaft 1459-1493, Wien 1971, II 
Reichsreform und Kaiserpolitik 1493-1500. Entmachung des K6nigs im Reich und in Europa, Wien 1975, III Auf 
der H6he des Lebens 1500-1508. Der groj3e Systemwechsel. Politischer Wiederaufttieg, Wien 1977, IV 
Gríindung des habsburgischen Weltreiches. Lebensabend und Tod 1508-1519, Wien 1981. 
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Maximilian 1 und der Prej3burger Vertrag (1490/1491/ 8 představuje nový pohled na tuto 

významnou smlouvu a okolnosti, které vedly kjejímu uzavření v listopadu 1491. Autor se 

v článku také detailně zabývá říšským sněmem v Norimberku, konaném ve stejném roce jako 

byl uzavřen prešpurský mír. Norimberský sněm byl pro císaře a jeho syna obzvláště 

významný z hlediska jejich dalšího řešení uherské otázky. 

Z nejnovější rakouské tvorby zaujme práce historičky Susanne Wolfové. 19 Autorka 

podává nejobjektivnější pohled na dvojí vládu otce a syna v říši, císaře Fridricha III. a krále 

Maxmiliána I., a jejich společné řešení problémů ve východní části střední Evropy. Její 

publikace vyšla v roce 2005 a je evidentní, že Wolfová již pracovala s novým archivním 

materiálem, který se dosud postupně zpracovává. Na východní politiku krále Maxmiliána I. se 

rovněž zaměřil Agidius Leipold20 ve své nepublikované disertační práci. 

Osobností Matyáše Korvína se zabývá jiná rakouská historička Isabella Acherlová.21 Ve 

své útlé knize věnovala pozornost krátké, ale významné Korvínově vládě ve Vídni v letech 

1485-1490. K uherskému králi se váží díla dalších badatelů,22 ze starší produkce uvádím 

například Wilhelma Fraknóie, jehož monografie dosud neztratila svou faktografickou cenu, 

nebo současného J. K. H6nsche. Nejnověji se Korvínovi věnoval maďarský autor András 

Kubinyi,23 jehož práce je složena z dříve vydaných článků. Jedná se o publikaci, v níž se 

18 WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen Maximilian I. und der Prej3burger Vertrag (1490/1491), 
in: Siídost-Forschungen 18, Graz 1959, s. 26-73. 

19 WOLF, S., Die Doppelregierung Kaiser Friedrichs III. und K6nig Maximilians (1485-1493), K6ln-Weimar
Wien 2005. 

20 LEIPOLD, A., Die Ostpolitik K6nig Maximilian I. in den Jahren 1490-1508, nepublikovaná disertační práce, 
Graz 1966. 

21 ACHERL, I., K6nig Matthias Corvinus. Ein Ungar, der in Wien regierte, Wien 1985. 

22 FRAKNól, W., Mattias Corvinus. K6nig von Ungarn 1458-1490, Freiburg im Breisgau 1891; HONSCH, 
1.K., Matthias Corvinus. Diplomat. Feldherr und Mazen, Graz-Wien-K6ln 1998. 

23 KUBINYI, A., Matthias Corvinus. Die Regierung eines K6nigreichs in Ostmitteleuropa 1458-1490, Heme 
1990. 
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Kubinyi zabývá především organizací státu. O roli stavů v uherském království ve 14.-16. 

století se zajímal jiný mad'arský historik, János M. Bak.24 

Vedle německých a rakouských autorů přispěl ke kompletnímu zpracování habsburské 

politiky na počátku devadesátých let 15. století polský historik Krzysztof Baczkowski,25 který 

se s mimořádnou precizností zasloužil o zmapování důležitého období v habsbursko-

uherských vztazích, přímého vojenského konfliktu, jenž se rozhořel po smrti Matyáše 

Korvína. Maxmilián I. si od expanze do Uher sliboval zisk svatoštěpánské koruny. 

Baczkowského monografie je jedinečná práce, která se detailně zabývá válkou v Uhrách 

v letech 1490-1492. 

K základním titulům domácí provemence patří práce historika Rudolfa Urbánka.26 

Urbánkovo dílo je zaměřeno na vládu dvou králů, Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad, a 

to v kontextu politického vývoje v uherském království, Rakousích a říši včetně postojů 

"národních" stavů a papežské kurie. Pro srovnání bylo možné částečně pracovat i se syntézou 

českých dějin z pera Františka Palackého.27 Z generace mladších českých historiků jsem 

přihlédla k pracím Josefa Macka,28 zejména k monografii Tři ženy krále Vladislava. Tématu 

diplomové práce se bezprostředně dotýká druhá kapitola, věnovaná uherské královně Beatrix 

Aragonské. K nejnovějším pohledům na problematiku zápasu o uherský trůn po smrti 

Matyáše Korvína patří článek Antonína Kalouse v časopise Dějiny a současnost.29 

24 BAK, J. M., K6nigtum und Stande in Ungarn im 14.-16. Jahrhundert, Wiesbaden 1973. 

25 BACZKOWSKI, K., Walka o W{!gry w latach 1490-1492. Z dziejów rywalizacji habsbursko-jagiellonskiej w 
basienie srodkowego Dunaju, Kraków 1995. 

26 URBÁNEK, R., České dějiny III/1-3, Věk poděbradský, Praha 1914-1930; týž, Konec Ladislava Pohrobka, 
Praha 1924; týž, Husitský král, Praha 1926; týž, Nemoc Ladislava Pohrobka, in: Český časopis historický 40, 
1934, s. 237-264. 

27 PALACKÝ, F., Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, Praha 1998. (Faksimile vydání z roku 1907). 

28 MACEK, J., Tři ženy krále Vladislava, Praha 1991; týž, Smrt Ladislava Pohrobka, in: Český časopis 
historický 14, 1960, s. 766-775; týž, Jiří z Poděbrad, Praha 1967. 

29 KALOUS, A., Volba uherského krále po smrti Matyáše Korvína, in: Dějiny a současnost, XXIV, 2002, 3, s. 
10-17. 
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Česky psaná literatura je dále obohacena o několik překladových prací zahraničních 

badatelů. Jedná se o studii francouzského historika Henryho Bogdana, který napsal 

přehledovou práci o celých sedmi stech letech existence a vlády habsburské dynastie.3o 

Časový rozsah jeho díla je pochopitelně na úkor detailního rozboru událostí. Mnohem 

přínosnější je monografie německého badatele Karla F. Kriegera,31 jenž se zaměřil na osudy 

Habsburků od 13. do 15. století, přičemž se soustředil na státnické úspěchy a nezdary 

nejvýznamnějších členů rodu. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala Doc. PhDr. Daně Pickové, CSc., vedoucí mé 

diplomové práce, která mi v průběhu zpracování tématu poskytla cenné rady. 

30 BOGDAN, H., Historie Habsburků. Sedm století rodu, Praha 2003. 

31 KRIEGER, K. F., Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I (1218-1291) do Fridricha III (1415-1493), 
Praha 2003. 
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1. Cesta habsburské dynastie na uherský trůn 

Dříve než se dostaneme k vlastnímu tématu, to znamená k úsilí Fridricha III. a jeho syna 

Maxmiliána 1. získat svatoštěpánskou korunu v průběhu 15. století, shrňme si základní fakta 

z historie rodu a události, které předcházely. 

Původní rodová základna Habsburků se rozkládala v oblasti řek Reuss a Aare, kde stály 

významné strážní hrady Habichtsburg, Wildegg a Brunegg.32 Habichtsburg neboli ,jestřábí 

hrad" (viz příloha 1) byl založen kolem roku 1020. Zkrácená forma jeho názvu dala později 

jméno dynastii. Zakladatelem tohoto hradu byl Radbot.33 V době, kdy Radbot zahájil stavbu 

nového sídla, měl už celkem slušné pozemkové jmění v Horním a Dolním Alsasku a 

v Aargau?4 Teprve jeho potomci začali používat titul hrabě z Habsburgu.35 Další významnou 

osobností rodu byl Rudolf II. Starší,36 po jehož smrti si synové rozdělili dědictví. Mladší 

Rudolf II1.37 založil vedlejší habsbursko-Iaufenburskou větev a starší Albrecht IV. Bílý38 

užíval rodový titul a stanul v čele hlavní linie, z níž pocházel i jeho syn, římský král Rudolf 1. 

Již před rokem 1273 prováděli příslušníci tohoto rodu velice dobře promyšlenou sňatkovou 

politiku, díky které získali državy mimo rodové statky ve Švýcarsku. Všechny jejich osobní a 

32 Mezi oběma řekami se nacházelo jádro habsburských držav, označované jako "das Eigen", tedy to, co patří 
rodině. Panství se v průběhu věků neustále dělilo mezi dědice a opět se sjednocovalo, v podstatě až do 17. století. 

33 Radbot (Ratbod, Radbog), t kolem roku 1027, hrabě z Klettgau, původem z Alsaska. Stal se rovněž 
zakladatelem významného mužského benediktinského kláštera Muri, jenž sehrál důležitou roli při prosazování 
clunyjské reformy na jihu Německa a ve Švýcarsku. Srov. KRlEGER, K. F., Habsburkové ve středověku, s. 17. 

34 Aargau (Aarau, francouzsky Argovie), území v severním Švýcarsku. Rozkládalo se severozápadně od řeky 
Aare (odtud jméno). V 9. století bylo rozděleno na Horní Aargau (v 15. století připadlo Bernu) a Dolní Aargau, 
jenž patřilo Habsburkům. Od 1415 se habsburské území stalo součástí Spříseženstva (Švýcarska), dnes je to 
jeden z kantonů. 

35 Radbotův syn Werner 1., t 1096, se v listině z roku 1064 prvně tituloval jako "comes de Hauichsburch", hrabě 
z Habsburgu. Souhrnný přehled habsburské genealogie viz REDLlCH, O., Rudolfvon Habsburg, s. 5-21. 

36 Rudolf II. Starší, t 1232, hornoalsaský a aargavský lantkrabě, pán z Laufenburgu. Spojenec císaře Fridricha 
II. z rodu Štaufů, za což si vysloužil další panství na švýcarské půdě (fojtství Uri, hrabství Frickgau) a 
v Breisgau. 

37 Rudolf III., t 1249, habsburský a laufenburský hrabě. Jeho linie vymřela po meči roku 1415. 

38 Albrecht IV., t asi 1239, zvaný Bílý, hornoalsaský hrabě. Zahynul v Orientě na jedné z křížových výprav do 
Svaté země. 
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rodinné svazky nám dokládají, kjakým kruhům rod od počátku náležel. Habsburkové sice 

nepatřili k říšským knížatům a ani neovládali uzavřené teritorium, ale vždy byli věrnými 

stoupenci vládnoucích císařů a králů. Jejich loajalita jim přinesla mnoho výhod a výsad. Jako 

hrabata byli vybaveni výsostnými právy, vlastnili četné lenní statky a alody i důležitá církevní 

fojtství. 39 Dařilo se jim úspěšně rozšiřovat pozice, a to často díky vymření vlivných rodů. 

V roce 1254 se po smrti Komáda IV. Štaufského uvolnil císařský trůn. Nastalo období 

interregna a chaosu. O tři roky později začali o nástupnictví v říši soupeřit cizí kandidáti,40 ale 

ani jeden z nich se nedokázal skutečně prosadit a získat všeobecné uznání.41 Nastalá situace 

významně ovlivnila na řadu let vývoj v říši. Nejednotnost kurfiřtů při tehdejší volbě 

panovníka způsobila oslabení centrální moci a posílení postavení hlavně šlechty, která 

kontrolovala velkou část říšských statků a hradů. Sebevědomí knížat vzrostlo natolik, že si 

velmožové činili nárok i na účast na říšské vládě. 

Papež Řehoř X., zvolený v roce 1272, požadoval novou volbu panovníka, protože ve 

stejném roce zemřel král Richard z Cornwallu. Pontifik kladl důraz na výběr takového 

představitele říše, který by byl všeobecně přijat a jehož nástup by ukončil období interregna, i 

když přísně vzato, stále ještě trvala vláda dosud žijícího Alfonse X. Kastilského.42 Říšská 

knížata stála před důležitým rozhodnutím. Musela vybrat osobu, která by uspokojila všechny 

strany včetně papeže. Jejich společným zájmem bylo zvolit nepříliš mocného panovníka. 

Šlechta si tak chtěla v případě slabého vládce zachovat podíl na moci a samostatnost ve 

vlastních državách tak, jak byla zvyklá z předešlých let. Kurfiřti nechtěli korunu svěřit příliš 

mocnému panovníkovi také proto, aby se nepokusil učinit římskou královskou hodnost ve 

39 Habsburkové byli také nositeli celé řady titulů, například curyšský fojt, homoalsaský, aargavský, klettgavský 
nebo laufenburský lantkrabě. 

40 Tehdy se ucházeli o uprázdněný trůn Alfons X. Kastilský, spřízněný přes svou matku se Štaufy, a Richard 
z Comwallu, bratr anglického krále Jindřicha III. a švagr Fridricha II. Štaufského. 

41 V říši došlo roku 1257 ke dvojí vládě. Richard z Comwallu uspěl částečně v Porýní a na území dnešního 
Nizozemí. Alfons X. Kastilský na říšskou půdu nikdy nevkročil. Stal se jakýmsi formálním panovníkem. 

42 Hlavním důvodem, proč chtěl papež zvolit nového krále, byl jeho zájem o křížovou výpravu do Svaté země 
proti jinověrcům, do jejíhož čela se měl postavit všeobecně uznávaný panovník. Tím však Alfons X. Kastilský 
nebyl. 
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svém rodě dědičnou. Čím byl vládce slabší, tím měli velmožové větší možnost prosadit 

vlastní ambice. 

Kdo první přišel na myšlenku, že by vhodným adeptem byl právě Rudolf Habsburský? 

Existuje názor, že podnět vzešel pravděpodobně od rýnských kurfiřtů.43 V Porýní a Švábsku 

byl Habsburk dobře znám.Těšil se podpoře významných šlechtických rodů a měl dobré vztahy 

s bohatými městy, například Štrasburkem a Curychem. Rudolf IV. byl pro svou zbožnost 

oblíben u církevních hodnostářů, což v danou chvíli mělo uklidnit papeže Řehoře X.44 

Habsburský hrabě vyhovoval i říšské šlechtě. I když byl považován za vlivného vládce na 

jihozápadě říše,45 přesto nemohl konkurovat svým postavením a rozsahem majetku državám 

mocných říšských pánů.46 Rudolf IV. se stal pro říši vhodným kandidátem, protože splňoval 

požadavky jak říšských knížat, tak papeže. Uměřené panství, vliv a zbožnost habsburského 

hraběte vysvětlují, proč v roce 1273 zvolili kurfiřti v říši právě člena z tohoto rodu. 

Rudolf chápal, že chce-li zabezpečit královský titul pro Habsburky natrvalo, musí vycházet 

ze solidního rodového majetku. V Porýní ho nemohl získat, protože nyní jako římský král 

musel skončit s útoky na statky basilejského biskupa, neboť by proti sobě popudil mocné 

církevní hodnostáře.47 Jediná možnost, jak rozšířit rodové panství se rýsovala na východě, kde 

hodlal spojit říšské záležitosti se zájmy Habsburků. 

Krátce po své korunovaci vyzval nový král Rudolf I. pány k restituci rozchvácených 

říšských statků s tím, že se říši musí vrátit veškerá zboží, která měl císař Fridrich II. předtím, 

43 GALANDAUER, J., HONZÍK, M., Osud trůnu habsburského, Praha 1982, 1986, s. 20. 

44 Papežská kurie trvala na podmince, že nový král musí být zbožný a nepochází z rodu Štaufů nebo není jejich 
stoupencem. V Římě měli na štaufské panovníky ještě stále živé vzpomínky v souvislosti s dlouhotrvajícími 
spory a boji, jmenovitě na císaře Fridricha II. 

45 V době Rudolfova zvolení se jeho državy rozprostíraly od Bodamského jezera na levý břeh Rýna až 
k V ogézám. Habsburkové získávali své nemalé příjmy především z kontroly obchodních cest v alpských 
průsmycích. 

46 Mezi mocná říšská knížata patřili například vévoda Albrecht II. Saský, bavorský vévoda Ludvík II. Přísný 
nebo markrabě braniborský Ota VI. a mnozí další. 

47 Ještě před svým zvolením římským králem se RudolflV. dostal do konfliktu s basilejským biskupem ohledně 
statků. Při obléhání Basileje se dověděl, že ho kurfIřti vybrali, aby usedl na trůn Srov. BOGDAN, H., Historie 
Habsburků, s. 14-15. 
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než ho v roce 1245 sesadil papež Inocenc IV. Tento princip samozřejmě neuplatňoval vůči 

kurfiřtům, kterým vděčil za své zvolení. Svoji pozornost však zaměřil na rozbití ohromného 

mocenského celku, který na jihovýchodě říše vybudoval český panovník Přemysl Otakar II. 

sjednocením babenberského dědictví48 a korutanského vévodství49 s českým královstvím. 

V prvním případě se jednalo o říšská léna, rakouské a štýrské vévodství, jenž panovník 

Přemysl Otakar II. přijal v roce 1262 od římského krále Richarda z Cornwallu. Další území, 

Korutany a Kraňsko5o, získal na základě dědického ustanovení od Oldřicha III. ze 

Sponnheimu.51 Bitva na Moravském poli 26. srpna 1278 ukončila spor dvou králů, římského a 

českého,52 a rozhodla jej ve prospěch Habsburků. Umožnila jim, aby se pevně uchytili 

v alpských zemích, což bylo pro další vývoj střední Evropy rozhodující. 

Ač se Rudolf I. oprávněně nepovažoval za člena bezvýznamného a chudého rodu, přesto 

pociťoval určitou absenci urozenosti53 a viděl ji do budoucna jako velkou nevýhodu. Již 

48 Smrtí rakouského vévody Fridricha II. Bojovného v roce 1246 vymřeli v mužské linii Babenberkové, dynastie, 
která vládla v Rakousích od druhé poloviny 10. století. Z hlediska tehdejšího středověkého práva mělo odumřelé 
říšské léno připadnout císaři. Tato autorita však byla v době vévodova skonu velice oslabena a nároky na "spadlé 
dědictví" vznesli mimo jiné i Přemyslovci. Již v prosinci 1251 byl Přemysl Otakar přijat ve Vídni za vévodu, a 
ovládl tak Rakousy. O rok později se oženil s Markétou Babenberskou, sestrou zemřelého Fridricha II. 
Bojovného, a tak potvrdil svůj nárok na dědictví. Ještě téhož roku byl český princ zvolen ve Štýrsku. Markéta po 
sňatku předala svému choti tzv. privilegium minus, zpečetěné zlatou bulou, které Babenberkové obdrželi v roce 
1156 od císaře Fridricha I. Barbarossy, a také mu odevzdala jeho potvrzení od císaře Fridricha II. z roku 1245. 
Podle privilegia minus mohli dědit synové i dcery bez rozdílu, nebo v případě bezdětnosti směli Babenberkové 
své dědictví komukoli věnovat. Privilegium minus se nedochovalo v originále, ale pouze v opise z druhé 
poloviny 13. století. Blíže k nárokům Přemyslovců na babenberské dědictví viz ŽEMLIČKA, 1., Počátky Čech 
královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002, s. 185-194; 

49 Korutany (Karnten), historická a dnes spolková země na jihu Rakouska. Po vymření domácí linie vévodů ze 
Sponnheimu získal toto území v roce 1269 český král Přemysl Otakar II. Po roce 1273 opanovali Korutansko na 
deset let Habsburkové, kteří je pak přenechali Meinhardovi II., hraběti z Gorice a Tyrolska, otci budoucího 
českého krále Jindřicha Korutanského. 

50 Kraňsko (Krain, Krajina, Kranjsko), historická země v severozápadní části Balkánského poloostrova při 
horním toku řeky Sávy. Ve 12. století bylo připojeno Babenberky ke Štýrsku. V letech 1269-1276 je načas držel 
Přemysl Otakar II., poté patřilo hrabatům z Tyrolska. 

51 Oldřich III. ze Sponnheimu, t 1269, od 1251 kraňský markrabě, v letech 1256-1269 korutanský vévoda, 
bratranec Přemysla Otakara II. Zemřel bez legitimního mužského potomka. Ve prospěch českého krále vyloučil 
z nástupnictví svého bratra Filipa, posledního mužského člena sponnheimského rodu. Roku 1268 uzavřel Oldřich 
v Poděbradech s Přemyslem Otakarem II. dědickou smlouvu, podle níž se český král stal po jeho smrti kraňským 
a korutanským vévodou. 

52 Více k tomuto sporu např. HÓNSCH, J. K., Přemysl Otakar lL von B6hmen. Der goldene K6nig, Graz 1989; 
REDLlCH, O., Rudolf von Habsburg; ŽEMLIČKA, 1., Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost 
ve 13. století, Praha 1986. 
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koncem 13. století nastalo intenzivní pátrání po původu rodu. Ve snaze zdůraznit starobylost, 

význam a vznešenost dynastie, sáhli Habsburkové až k absurdnosti a začali svůj původ 

odvozovat od juliánských císařů. 54 Tyto snahy se prosadily hlavně v době Rudolfa IV. 

Habsburského. 55 Současný vědecký výzkum se opírá o prameny nalezené až v roce 1618. Jde 

o tak zvaná Acta Murensia.56 Z tohoto zdroje vyplývá, že nejstarším zakladatelem rodu byl 

Guntram.57 Všechna ostatní tvrzení o rodových předcích před Guntramem jsou ošidná a 

zavádějící, neboť je nelze bezpečně doložit. Jsou to pouhé dohady, které zřejmě měly zvýšit 

vážnost rodu v říši. 

Rudolf 1. si vytkl za cíl své vlády stabilizaci poměrů v Habsburky ovládaných rakouských 

zemích a zklidnění napjatých vztahů uvnitř říše. Mimořádnou důležitost přikládal dalším třem 

záležitostem, ve kterých však neuspěl. Jednalo se o otázky, týkající se burgundského 

království, císařské korunovace a nástupnictví v říši. V konkurenčním boji s Francií o 

hegemonii nad Burgundskem nedokázal strhnout převahu na svou stranu a tak těsněji 

53 Habsburkové pocházeli ze starého nižšího šlechtického rodu. Neměli knížecí původ, nepatřili do skupiny 
říšských knížat (principes imperii), nebyli považováni za tzv. "údy říše" (membria imperii). Tato skutečnost 
přinutila Habsburky po zvolení hraběte Rudolfa IV. římským králem sepsat odpovídající genealogii rodu. 

54 Během pátrání po původu rodu předložili Habsburkové několik verzí rodové pověsti. Nejznámější byly tři a 
všechny se ukázaly jako fikce. Nejprve odvozovali svůj původ rodu od vévodů z Z1ihringenu, kteří vymřeli roku 
1218 a do té doby stačili vybudovat úctyhodné panství, sahající od Offenbergu až do západního Švýcarska. Poté 
se počátkem 14. století objevilo tvrzení, že rod je německou větví římské rodiny Colonnů, sahající až 
k juliánským císařům, a nakonec se původ rodu sledoval od Karlovců a Merovejců až k trójskému Hektorovi. 
Srov. KRlEGER, K. F., Habsburkové ve středověku, s. 16. 

55 Rudolf IV. Habsburský, * 1339, t 1365, zvaný Zakladatel, od 1358 rakouský vévoda. Za manželku měl 
Kateřinu, dceru Karla IV. a Blanky z Valois. RudolflV. byl přesvědčeným zastáncem vznešeného poslání svého 
rodu. V letech 1358-1359 nechal vyhotovit soubor sedmi falz, tzv. privilegium maius. Podle těchto listin se 
dostalo Habsburkům lenní svrchovanosti nad všemi ostatními vrchnostmi v alpských zemích. Rod tímto 
způsobem získal titul falcký arcivévoda, a tím se postavil na úroveň ostatních kurfIřtů. Zároveň se měli 
Habsburkové vyvázat z lenní a soudní podřízenosti říši. Privilegium maius je v podstatě připsaný text k pravému 
privilegiu minus z roku 1156. Císař Karel IV. odmítl uznat tyto listiny a donutil svého zetě, aby se jich vzdal. 
Ponechal mu pouze titul arcivévody. Později, za vlády císaře Fridricha III., byla roku 1453 přiznána pravost 
privilegia maius, a to včetně arcivévodského titulu. O životě arcivévody Rudolfa viz WINTER, E. K., Rudolf IV. 
und Osterreich, 2 díly, Wien 1934-1935; POHL, W.- VOCELKA, K., Habsburkové. Historie jednoho 
evropského rodu, Praha 1996. 

56 Acta Murensiajsou sbírka pramenů, která vznikla v klášteře Muri ve druhé polovině 12. století. Tanmí nmiši 
sepsali genealogii zakladatelů tohoto mužského kláštera, založeného Habsburky. Srov. KRlEGER, K. F., 
Habsburkové ve středověku, s. 17. 

57 Guntram, zvaný Bohatý, žil ve druhé polovině lO. století. Není bezpečně doloženo, že je totožný s hrabětem 
Guntramem z alsaského Nordgau, jemuž v roce 952 Ota I. Veliký odebral za porušení věrnosti část statků. Srov. 
BOGDAN, H., Historie Habsburků, s. lO. 
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připoutat celou oblast k říši. Rudolf I. měl zájem o toto území vzhledem k bezprostřednímu 

sousedství vlastních država s ohledem na svůj druhý sňatek. 58 Burgundský vévoda měl jako 

mocný vazal a současně švagr francouzského krále Filipa III. zaručit dobré vztahy Habsburků 

s kapetovskou dynastií. Politické ambice římského krále se nenaplnily. S nástupem Filipa IV. 

Sličného v roce 1285 se zhoršil poměr obou panovníků kvůli častým francouzským expanzím 

v pohraničních oblastech na úkor říše. Složité vztahy řešil až Rudolfův nástupce, syn 

Albrecht. 

Římský král Rudolf r. neuspěl ani v úsilí získat císařskou korunu. Nejprve stále oddaloval 

římskou jízdu před obavami z aktivity českého panovníka Přemysla Otakara II. a 

nebezpečného přechodu Alp nejistým územím severní a střední Itálie do Svatého města. Pak 

se mu nechtělo přistoupit na územní požadavky papežské kurie, která tím požadovala 

kompenzaci za císařskou korunovaci. Proti odstoupení území kolem Romagni59 ostře 

protestovala říšská knížata, neboť by to oslabilo moc římského impéria. Veškeré naděje na 

císařskou korunovaci ztratil Rudolf I. po náhlé smrti papeže Mikuláše III. Nový nástupce 

Martin IV. byl příliš zaměstnán událostmi na Sicílii,6o proto korunovace Rudolfa I. na císaře 

nebyla jeho prioritou. 

Třetím neúspěchem Rudolfa I. byla skutečnost, že se mu nepodařilo prosadit mezi kurfiřty 

myšlenku, aby byl za příštího římského krále zvolen některý z jeho synů, protože říšská 

knížata nestála o vytvoření dědičné královské dynastie. 61 Jistá šance se naskytla, když 

58 Rudolfova manželka Agnes, sestra burgundského vévody Roberta II. byla ve svých čtrnácti letech provdána za 
šestašedesátiletého panovníka, který do sňatku vkládal velké politické naděje. 

59 Romagna, historické území v severovýchodní Itálii na pravém břehu Pádu. Rozkládalo se zhruba od Apenin na 
západ až k Jaderskému moři. Základem území byl kdysi Ravenský exarchát. 

60 V sicilském Palermu vypuklo 31. března 1282 lidové povstání, známé pod názvem sicilské nešpory. Bylo 
namířeno proti vládě Karla I. z Anjou a vedlo ke spojení s Aragonci, později se sjednoceným Španělskem. 

61 V říši měli kurfIřti specifIcké postavení. Zatímco se v západní Evropě upevňovaly dědičné monarchie, v říši se 
prosadila idea svobodné volby panovníka, hlavně v období interregna 1254-1273. Sedm volitelů-kurfIřtů (tři 
arcibiskupové - trevírský, mohučský a kolínský a čtyři světští představitelé - falckrabě rýnský, vévoda saský, 
markrabě braniborský a král český) poprvé v tomto složení volilo roku 1257. Tak si kurfIřti nárokovali právo 
sami volit krále bez účasti ostatních knížat. Vládnoucí panovník nemohl počítat s tím, že jej jednou nahradí syn. 
Stát se tak mohlo jedině v případě, když se mu podařilo prosadit synovu volbu ještě za svého života. 
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panovník zvažoval kandidaturu svého mladšího syna Rudolfa.62 Český král Václav II., jako 

říšský kurfiřt, podpořil svým hlasem jeho zvolení na sněmu v Erfurtu na počátku roku 1290. 

V létě téhož roku však dvacetiletý vévoda Rudolf II., manžel Anežky Přemyslovny,63 zcela 

nečekaně zemřel v Praze, dříve než jeho otec, a s ním pohasla naděje Habsburků na udržení 

římského trůnu. 

Smrt Rudolfa I. roku 1291 přerušila proces obnovy panovnické autority, o kterou 

Habsburk tolik usiloval. Církevní kurfiřti včetně českého krále Václava II. se po jeho skonu 

razantně postavili proti volbě Rudolfova prvorozeného syna Albrechta a o rok později raději 

dali svůj hlas ve prospěch Adolfa Nasavského. Habsburkové toho roku přišli o své krátkodobé 

královské postavení v říši. 

Albrecht Habsburský se jako jediný žijící mužský potomek Rudolfa 1.64 stal vládcem 

veškerých rodových držav ve Švýcarsku, na jihozápadě Německa a v Rakousích, kde mu otec 

udělil panství po českém králi Přemyslu Otakarovi II.65 Albrecht se zcela neodpoutal od říšské 

politiky, a také sledoval dění v sousedních zemích. Ke konci Rudolfovy vlády se zhoršily 

vztahy Habsburků s uherským králem Ladislavem IV., budované již od sedmdesátých let 13. 

století. Vévoda Albrecht ještě v roce 1282 pomohl bývalému otcovu spojenci z Moravského 

pole potlačit v uherském království povstání proti Kumánům, ale současně považoval za 

nutné vojensky zasáhnout proti hrabatům z Giíssingu,66 i když proti tomu uherský král 

62 RudolfU. Habsburský, * 1270, t 1290, třetí syn z početného potomstva krále Rudolfa I. 

63 Anežka Česká, t 1296, z rodu Přemyslovců, starší sestra českého a polského krále Václava II. 

64 Druhorozený Rudolfův syn Hartman zemřel již v roce 1281. 

65 Na dvorském sněmu v Augsburgu před Vánocemi 1281 udělil Rudolf I. se souhlasem kurfIřtů oběma synům, 
Albrechtovi a Rudolfovi II., společně v léno vévodství rakouské a štýrské. Král tehdy úmyslně nechtěl povýšit 
jen jednoho syna, ale celý rod. Tímto aktem dokumentoval povýšení celé dynastie do knížecího rodu. Společná 
vláda bratrů trvala jen rok, potom na základě tak zvaného rheinfeldenského rodového řádu převzal samostatnou 
vládu nad oběma vévodstvími starší syn Albrecht, který měl do tří let odškodnit bratra Rudolfa II. Srov. 
KRIEGER, K. F., Habsburkové ve středověku, s. 51-52. Listiny Rudolfa I. Habsurského včetně smlouvy 
z Rheinfeldenu z 1. června 1283, in: BÓHMER, J. F., Regesta imperii, VL I (Rudolf Habsburský), ed. HOdl, G., 
Wien 1975. Smlouva z Rheinfeldenu viz příloha 2. 

66 Hrabatům z Giíssingu patřila celá řada hradů na uhersko-rakouském pomezí, například Giíssing, dále Neuhaus, 
Rechnitz, Bemstein aj. Giíssingové se snažili vést samostatnou politiku, a proto se stali častým terčem útoků ze 
strany Habsburků i uherských králů. 
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protestoval. Albrecht tehdy obsadil několik pohraničních pevností. Později, po násilné 

Ladislavově smrti v roce 1290, nechal král Rudolf I. rozšířit zprávu, že "v roce 1245 v jeho 

přítomnosti uherský panovník Béla IV podřídil svou zemi z obavy před Mongoly lennímu 

panství císaře Fridricha II a říši. ,,67 Z toho pak římský král vyvodil závěr, že Uhry po smrti 

Ladislava IV. připadly jako léno říši a udělil je v létě 1290 nejstaršímu synovi Albrechtovi. 

V Uhrách si téhož roku zvolili Ondřeje III., který okamžitě na Habsburcích požadoval uznání 

své vlády a navrácení zabraného gííssingského území, neboť se s hrabaty spojil proti 

Albrechtovi. Ten zprvu Ondřejovy požadavky odmítl a uherská strana na to zareagovala 

vpádem svého vojska do Rakous, které zemi zpustošilo. Po smrti Rudolfa I. navrhl Albrecht 

Uhrám uzavření míru, aby si uvolnil ruce pro jednání o královské volbě v říši, ale spor o 

území se táhl ještě několik let. Albrecht si svou neústupností postavil proti sobě i samotného 

papeže Mikuláše IV. Nakonec se musel v létě 1296 podvolit tlaku papežské kurie a 

s uherským králem se usmířit. Vrátil mu dříve zabrané území a vzájemný vztah zpečetil 

sňatkem své dcery Anežky68 s králem Ondřejem. 

Po zvolení Adolfa Nasavského římským králem prokázal Albrecht smysl pro realitu a 

raději se novému panovníkovi podvolil. Vydal Adolfovi říšské insignie a vzdal mu hold. 

Přestože se zdálo, že se s volbou smířil, nevzdal se myšlenky na jeho sesazení a sám se 

chystal usednout na římský trůn. Pro danou chvíli však bylo pro Albrechta velice důležité, že 

s Adolfem smírně urovnal vzájemný vztah. Adolf Nasavský tak ztratil jakékoli důvody 

postupovat proti Albrechtovi a formálně mu předal v léno všechny habsburské državy. 

Albrecht se od tohoto okamžiku mohl plně soustředit na politiku ve vlastních zemích a čekat 

na vhodnou chvíli, kdy znovu zaútočí na římský trůn. Nemusel dlouho čekat. AdolfNasavský 

se kvůli své územní politice dostával do stále větší izolace a v říši se skutečně uvažovalo o 

jeho sesazení. Albrecht využil příznivého okamžiku a 28. června 1298 na říšském sněmu 

v Mohuči přiměl kurfiřty, aby ho přijali za nového krále. Rozhodující bitvu o trůn svedl 

67 KRIEGER, K. F., Habsburkové ve středověku, s. 74. 

68 Anežka, * 1280, t 1364, od roku 1296 uherská královna. 
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Albrecht téhož roku u G611heimu v Rýnské Falci nedaleko francouzských hranic. Vojenské 

střetnutí bylo rozhodnuto v jeho prospěch, protože AdolfNasavský v boji padl. 

Albrechtem 1. Habsburkové opět usedli na římský trůn. Po slavnostní korunovaci 

uspořádal nový král v listopadu 1298 v Norimberku říšský sněm za účasti všech kurfiřtů,69 

světských i duchovních knížat, hrabat a dalších pánů. Při této příležitosti došlo se souhlasem 

všech zúčastněných na udělení vévodství Rakous, Štýrska a Kraňska v léno Albrechtovým 

synům. Na oplátku král slíbil, že budou kurfiřtům uhrazeny veškeré výdaje vynaložené na 

volbu panovníka. Rázně však odmítl diskuse, týkající se navrácení území z dob předchozího 

krále Adolfa Nasavského. Albrecht tak vyvolal velikou nelibost u říšských knížat, hlavně u 

potomků Albrechta Durynského,70 kteří doufali, že jim nový král vrátí alespoň durynské 

lantkrabstvL Albrecht 1. nebyl ochoten přistoupit na žádný územní kompromis v říši. 

S takovým jednoznačným postojem mohl těžko počítat do budoucna s podporou říšských 

knížat při provádění vlastní vnitřní a zahraniční politiky. Vedle teritoriálních sporů to byla 

právě Albrechtova sporná zahraniční orientace na Francii, která nejvíce znepokojovala 

domácí šlechtu. 

Již v roce 1295 navázal Albrecht při hledání spojenců proti Adolfu Nasavskému kontakty 

s francouzským králem Filipem IV. Sličným. Tehdy byla veškerá jednání přerušena 

Albrechtovým těžkým onemocněním a teprve až po vítězství u G611heimu v roce 1298 došlo 

opět k posílení vzájemných vztahů. Albrecht usilovalo uzavření konkrétní sňatkové smlouvy 

mezi oběma dynastiemi. Shodli se na tom, že se nejstarší syn Rudolf III. ožení s Filipovou 

nevlastní sestrou Blankou.71 Albrecht tímto krokem sledoval opětovné prosazení 

habsburského vlivu ve Franche-Comté. Toto území bylo součástí říše, ale stále více se 

dostávalo pod francouzský vliv. Rudolf měl obdržet jako svatební dar rakouská vévodství na 

69 Pouze český král Václav II., jeden z kurfiřtů, se sněmu nezúčastnil. Vedl tehdy s Albrechtem spor ohledně 
navrácení ztracených Korutan. Toto území od římského krále místo něj obdržel rod goricko-tyrolský. 

70 Albrecht, zvaný Nerudný, t 1294 nebo 1295, durynský lantkrabě z rodu Wettinů. Jeho synové Fridrich 
Pokousaný a Diezmann nejprve požadovali navrácení nejen durynského lantkrabství, ale také míšeňského 
markrabství. 

71 Blanka Francouzská, t 1305, první manželka českého krále Rudolfa I. Habsburského, zvaného Kaše. 
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úkor svých mladších bratrů, spoluďržitelů tohoto území a Blanka dostala věnem hrabství 

Freiburg ve Švýcarsku a Horní Alsasko.72 Úmyslně se při jednání nehovořilo o vzájemných 

nárocích na svobodné burgundské hrabství.73 Albrecht se nebránil přechodu Franche-Comté 

do rukou francouzského prince Filipa. 

Tato habsbursko - kapetovská jednání narážela od počátku na velký odpor říšských knížat, 

která neskrývala tradiční obecnou averzi vůči sbližování říše s Francií, neboť se obávala vlivu 

mocných Kapetovců. Říšská šlechta měla dost důvodů pro chystané povstání proti 

Albrechtovi 1., který v říši ztrácel stále více stoupenců. Opozice zesílila, když neoblíbený král 

rozvíjel své aktivity ve strategicky a hospodářsky důležitých oblastech v ústí řeky Rýna, kde 

se domáhal práva na odumřelé říšské léno po zemřelém holandském hraběti. Nad novým 

zeměpánem, henegavským hrabětem, Albrecht vyhrál spor o říšská území, ale postavil si proti 

sobě kolínského a mohučského arcibiskupa. Duchovní kurfiřti si nepřáli, aby se Habsburkové 

usadili v této lokalitě. 

Kolínský arcibiskup dokonce usilovalo sesazení krále z trůnu tak, jako se stalo v případě 

Adolfa Nasavského. Současný panovník však byl mnohem silnější a energičtější, než 

předchozí a na případné vojenské střetnutí s říšskou šlechtou se důkladně přichystal. 

Především postupně získal podporu nižší šlechty a měst, kterým slíbil zmenšení cel, 

zavedených již v době císaře Fridricha II. Štaufského.74 Albrechtovi se podařilo znemožnit 

vzbouřeným velmožům, aby spojili své síly a pomalu jednoho po druhém porazil. Vzpoura 

proti králi skončila v říjnu 1302 vojenskou porážkou kolínského arcibiskupa. Albrecht 1. si 

rozdrcením opozice posílil své sebevědomí a postavení v říši a zároveň si uvolnil ruce pro 

72 KRIEGER, K. F., Habsburkové ve středověku, s. 81-82. 

73 Svobodné burgundské hrabství, nazývané francouzsky Franche-Comté, byl historický státní útvar mezi řekou 
Sa6nou a švýcarskými jezery. Od roku 888 bylo spojeno s homoburgundským královstvím, kam patřilo také 
Savojsko a západní Švýcarsko. Tento útvar se dále spojil s dolnoburgunským královstvím v roce 933-934 za 
vlády Rudolfa II. z rodu Welfů. Spojené burgundské království bylo následně roku 1033 včleněno do říše. 

Svazky s říší se upevnily v roce 1156 sňatkem císaře Fridricha I. Barbarossy s Beatrix. 

74 Srov. ŠUSTA, J., Dvě knihy českých dějin, I, Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308, reprint 2. 
vydání, Praha 2001, s. 356. 
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řešení záležitostí v sousedních zemích, v českém a uherském království, kam nyní napřel svoji 

pozornost. 

Po vymření Přemyslovců přijali v Čechách za panovníka již v roce 1306 Jindřicha 

Korutanského, manžela Anny Přemyslovny.75 To byl impuls pro římského krále, který 

počátkem října téhož roku vtrhl se synem Rudolfem na české územÍ. Jejich armády 

postupovaly dvojím směrem na Prahu. Za této situace začala většina českých pánů rychle 

přecházet od Jindřicha Korutanského na rakouskou stranu. Habsburkové zvítězili téměř bez 

boje. Albrecht 1. prohlásil české království za odumřelé říšské léno a udělil je svému synovi 

Rudolfu III. Římský král si rovněž na českých pánech vymohl uznání nástupnictví v Čechách 

pro všechny své syny v případě, že by Rudolf zemřel bez legitimního mužského potomka. Na 

jednání s českými pány ve Znojmě byl 18. ledna 1307 přesně vypracován dědický řád, což 

představovalo velký zásah do znění Zlaté buly sicilské.76 

Rudolf ihned po své intronizaci začal užívat titul český a polský král, i když druhá 

titulatura byla zcela formální. Podle mínění historičky Gabriely Šarochové vstoupil římský 

panovník Albrecht 1. do Čech v rozporu se Zlatou bulou sicilskou, neboť české království 

mylně považoval za odumřelé říšské léno.77 Rudolf III. se po dohodě s částí českých velmožů 

oženil s vdovou po Václavu II., Eliškou Rej čkou78 
, aby údajně zachoval nároky českého 

panovníka na Polsko, a také aby nastoupil po zemřelém Václavu II. v plném dědictví. 79 Již 

následujícího roku musel nový český král vytáhnout proti domácí odbojné šlechtě, která se 

bouřila vůči obsazování důležitých úřadů cizinci a proti králově velice úsporné hospodářské 

politice. Během výpravy panovník, přezdívaný českými pány pro svou šetrnost Kaše, náhle 

zemřel na úplavici. Albrechtovi 1. se pak už přes zjevnou snahu nepodařilo na znovu uvolněný 

75 Anna Přemyslovna, * 1290, t 1313, sestra českého, polského a uherského krále Václava III. 

76 ŠUSTA, J., Poslední Přemyslovci, s. 490. 

77 ŠAROCHOV Á, G. V., 1. 9. 1310. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský. Sňatek z rozumu, Praha 2002, s.83. 

78 Druhá manželka Václava II. Eliška Rejčka z rodu Piastovců, * 1286, t 1335, česká a polská královna a také 
druhá choť Rudolfa III. Habsburského. 

79 ŠUSTA, J., Poslední Přemyslovci, s. 486-487. 
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trůn prosadit dalšího syna, rakouského vévodu Fridricha, i když se tak mělo stát podle 

znojemských jednání z ledna roku 1307. Většina českých pánů se raději znovu obrátila na 

Jindřicha Korutanského. 

Římský král se zajímal také o osud uherského království, kde v roce 1301 vymřel 

arpádovský rod po mečí. Zvolení českého prince Václava na uherského krále chápal Albrecht 

jako ohrožení vlastních zájmů. Rakouské země se ocitly ze dvou stran v bezprostředním 

sousedství s územím českého panovníka Václava II., jehož sféra vlivu a moci se povážlivě 

rozšířila. Svatoštěpánskou korunu pro prince Václava odmítal Albrecht i z osobních důvodů, 

protože potřeboval svým šesti synům zabezpečit důstojné zachování rodové moci. Rakouské 

země s porýnskými statky však nestačily pokrýt Albrechtovy požadavky, proto se musel 

zajímat o další územÍ. Velkou překážku v získání teritoria představoval pro něho český král 

Václav II., který jako říšský vikář a zástavní pán držel Chebsko, Plíseňsko a velkou část 

Míšeňska.8o Z tohoto důvodu nemohl Albrecht I. dopustit, aby syn už tak dost mocného 

V áclava II. získal navíc celé Uhry. 

Ještě v létě roku 1301 neprotestoval proti uherské korunovaci mladého Václava, protože 

válčil s říšskou opozicí a nemohl si dovolit znepřátelit si Václavova otce. O rok později mu 

přišlo vhod, když papež Bonifác VIII. zvyšoval tlak na uherské stavy a současně vyzval 

Albrechta, aby všemi prostředky podpořil anjouovskou kandidaturu na úkor českého prince 

V Uhrách.8l S habsburskou vojenskou silou se v uherském království podařilo prosadit na trůn 

Anjouovce a přinutit mladého Přemyslovce k vyklizení země. Albrecht sice neprosadil 

v Uhrách některého ze svých synů, ale uspěl tím, že zabránil českému králi ovládnout celé 

uherské královstvÍ. Po smrti Václava II. v roce 1305 přešlo pod říšskou správu Chebsko, 

Plíseňsko a míšeňské markrabství, državy, které se staly odumřelým lénem. Z těchto oblastí 

80 ŠUSTA, J., Poslední Přemyslovci, s. 489. 

81 O vztahu Albrechta I. k papeži Bonifácovi VIII. viz RESSEL, A., Die Politik Konigs Albrecht 1., in: 
Ristorische BHitter 1921, s. 373-375. 
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vznikla základna říšského území ve středním Německu, o kterou už dříve neúspěšně usiloval 

Adolf Nasavský. 

Albrecht I. se nehodlal vzdát svatováclavské koruny, kterou chtěl pro syna Fridricha 

Sličného. Když v roce 1307 zemřel Rudolf III. převzal jeho mladší bratr Fridrich nárok 

Habsburků na český trůn. Z iniciativy svého otce vytáhl nejprve na Moravu, kde jej moravští 

páni v čele s olomouckým biskupem přijali za svého panovníka. V Čechách se neprosadil a 

musel tuto část království přenechat Jindřichu Korutanskému. Albrechtův pokus rychle 

donutit Korutance k odchodu ze země ztroskotal a stejně tak i jeho snaha dosadit Fridricha na 

český trůn. Přes tento neúspěch se římský král nevzdával naděje na českou korunu a chystal 

se opět na tažení do Čech, aby zde obnovil habsburskou moc. Uprostřed vojenských příprav 

na novou výpravu byl však roku 1308 zavražděn vlastním synovcem Janem.82 

Po smrti římského krále Albrechta I. si většina říšských knížat, světských i duchovních, 

oddechla, jak poznamenal Josef Šusta, ,jsouc zbavena tvrdé ruky krále, který s houževnatostí 

tak znepokojivou budoval monarchii svého rodu a o jehož cílech nebylo lze říci, kam až 

směřují." 83 Habsburkové počátkem 14. století neuspěli ve snaze vybudovat ve střední Evropě 

pod svou nadvládou ucelené soustátí, které by zahrnovalo i české a uherské království. 

Neudrželi dlouhodobě svoji královskou pozici v Čechách a ani se jim nepodařilo prosadit se 

v Uhrách, protože většina uherských magnátů dala po vymření Arpádovců v roce 1301 a po 

krátké vládě českého prince Václava přednost Karlu Robertu z Anjou před Habsburky, se 

kterými byli Arpádovci příbuzensky spjati. 

Albrechtova smrt způsobila zlom v dosavadní habsburské, a tudíž i říšské politice. Na 

dobu sto třiceti let vystřídali Habsburky v říši Lucemburkové. Po Albrechtovi se na římském 

trůnu na krátkou dobu usadil Jindřich VII. Lucemburský, který však už v roce 1313 zemřel a 

82 Jan, * 1291, t 1312 nebo 1313, syn Rudolfa II. Habsburského a Anežky České, po vraždě strýce zván 
Parricida, což v překladu znamená vrah příbuzného. Čin provedl se svými společníky, protože Albrecht I. mu 
neustále upíral oprávněný nárok na rodinné dědictví. Na jaře 1312 v Pi se prosil nového římského krále Jindřicha 
VII. Lucemburského o milost, byl však internován a krátce nato zemřel. 

83 ŠUSTA, J., Poslední Přemyslovci, s. 527. 
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kurfiřti opět museli volit nového panovníka.84 O titul římského krále se ucházelo více 

kandidátů, z nichž nejvýznamnější byli Albrechtův syn, rakouský vévoda Fridrich, český král 

Jan Lucemburský a Ludvík Bavor z rodu Wittelsbachů. Část kurfiřtů85 podporovala Ludvíka 

Bavora, ostatní se přiklonili k Fridrichovi. Lucemburská strana se po zvážení všech okolností 

vzdala kandidatury českého krále Jana ve prospěch Wittelsbacha. Kurfiřtskou nejednotností se 

opakovala situace z roku 1257. Také tentokrát došlo ke dvojí volbě a korunovaci obou adeptů, 

Fridricha 1. a Ludvíka IV. Bavora. 

Habsburkové se nespokojili s postavením vzdorokrále a neustali v odporu vůči Ludvíkovi. 

V roce 1320 zahájili velké vojenské tažení do Bavor. Hlavní vojsko vedl osobně Fridrich 1. a 

na čele druhé části armády stanul jeho bratr Leopold 1.86 Ke střetu s protikrálem Ludvíkem 

došlo 28. září 1322 u Miíhldorfu. V této bitvě byl Fridrich 1. zajat87 O tři roky později uzavřeli 

oba panovníci smlouvu v Mnichově, podle níž Ludvík uznal svého protivníka za spoluvladaře 

a oba měli od této chvíle společně a ve shodě vládnout v říši. Toto dvojvládí přes odpor 

papeže i říšských knížat trvalo krátce, do smrti Fridricha 1. v roce 1330. Habsburské panství 

po Fridrichově skonu přešlo na dalšího z bratrů, Albrechta II.88 Nový rakouský vévoda se 

téhož roku vzdal smlouvou z Hagenau podílu na vládě v říší. Za tento vstřícný postoj jej 

Ludvík IV. Bavor, nyní již císař, obdařil několika říšskými městy ve Švýcarsku a Švábsku. 

Později, po smrti Jindřicha Korutanského, získali Habsburkové od císaře ještě Korutany a 

84 V roce 1313 došlo k přerušení vlády lucemburské dynastie na období třiatřiceti let, kdy na římský trůn usedl 
Ludvík Bavor z rodu Wittelsbachů. Roku 1346 jej vystřídal Lucemburk, pozdější císař Karel IV., který tak svůj 
rod znovu uvedl na vrchol moci ve Svaté říši římské. Lucemburská dynastie pak nepřetržitě vládla až do roku 
1437. 

85 Ludvík Bavor měl podporu arcibiskupa mohučského a českého krále, Fridrich Habsburský se spoléhal na 
rýnského falckraběte a saského vévodu, částečně i na kolínského arcibiskupa. 

86 Leopold 1., * 1290, t 1326, mladší bratr Fridricha 1., poražen v bitvě u Morgartenu 15. listopadu 1315 vojsky 
švýcarských kantonů. Tehdy došlo ke zničení hlavní habsburské vojenské síly a ke ztrátě kontroly nad obchodní 
cestou přes Gothardský průsmyk s jejími výsostnými mýty. Z dědictví po předcích ve Švýcarsku zbylo 
Habsburkům pouze panství v Aargau a v Glaris, srov. BOGDAN, H., Historie Habsburků, s. 25. O životě 
Leopolda I. viz HODL, G., Herzog Leopold 1. von Osterreich (J 290-1326), Wien 1964. 

87 Viz KRlEGER, K. F., Habsburkové ve středověku, s. 112. 

88 Albrecht II. Habsburský, * 1298, t 1358, rozšířil a upevnil všechny ovládané oblasti a vytvořil z nich jednotné 
a prosperující rakouské panství. 
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jižní část Tyrolska. Takto upevněné panství přenechal Albrecht II. svým dědicům. Faktickou 

vládu po něm převzal nejstarší syn Rudolf IV. Zakladatel, protože jeho bratři, devítiletý 

Albrecht III. 89 a o dva roky mladší Leopold III.9o byli v té době ještě nezletilí. Vévoda 

Rudolf IV. uzavřel v roce 1364 se svým tchánem, císařem Karlem IV., dědickou smlouvu,91 

která Habsburkům do budoucna slibovala zisk rozsáhlého lucemburského panství a českou 

korunu. 

Roku 1365 se společné vlády nad dědičnými zeměmi ujali oba bratři po předčasném skonu 

Rudolfa IV. Podařilo se jim rozšířit území o Vorarlbersko,92 Breisgau93 a v roce 1374 získali 

državy ve vnitrozemí Istrijského poloostrova s částí Jaderského pobřeží. Neutěšená finanční 

situace v Rakousích v sedmdesátých letech 14. století spolu s názorovou a povahovou 

odlišností bratrů vyvolala krizi. Vztahy mezi vévody se vyhrotily natolik, že se rozhodli 

ukončit dosavadní platnost rodového řádu Rudolfa IV., týkajícího se jednoty země. Došlo 

kjednání na půdě cisterciáckého kláštera. Výsledkem byla neuberská smlouva.94 Při její 

tvorbě se obě strany snažily zachovat celistvost rodového území pro případ vymření jedné 

linie, aby zabránily říši zmocnit se země. Nástupnická práva v takovém případě měla 

připadnout druhé větvi. Oba vévodové nadále užívali stejné tituly a vladařské symboly. Při 

případném napadnutí jedné části země, si měly obě větve pomáhat. V těchto citlivých bodech 

89 Albrecht III., * 1349 nebo 1350, t 1395, zakladatel albertinské habsburské linie. 

90 Leopold III., * 1351, t 1386, nejmladší syn Albrechta II., zakladatelleopoldinské větve Habsburků. 

91 Regesta imperii VIII. Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346-1378, ed. Huber, A., 
Innsbruck 1877, s. 88-513. Smlouva mezi Habsburky a Lucemburky uzavřená v Brně 10. února 1364 stanovila, 
že v případě vymření jednoho z rodu po meči i po přeslici připadnou dotyčné země druhé dynastii. Právě na tuto 
dynastickou smlouvu se Habsburkové při pozdějším usilování o český trůn odvolávali. 

92 Vorarlbersko, historické území v západní oblasti Bavorska, dnes jedna ze spolkových zemí Rakouska. Ve 
středověku to bylo neucelené teritorium, které během 14. století postupně skoupili Habsburkové a připojili je 
k Tyrolsku. 

93 Breisgau, historická oblast v jihozápadní části Bádenska na jihu Německa. Území vyčleněno z alamanského 
vévodství a do roku 1367 patřilo Zahringenům, poté za Albrechta IV. Habsburkům. 

94 Roku 1379 se oba bratři Albrecht III. a Leopold III. sešli v cisterciáckém klášteře v Neubergu nad Murou ve 
Štýrsku a na základě dohody rozdělili zemi na dvě samostatné části. Starší Albrecht obdržel Horní a Dolní 
Rakousy, zbytek území, tedy Štýrsko, Korutany, Kraňsko, nová území v Istrii a na Jadranu, připadl mladšímu 
Leopoldovi. Viz příloha 3 na konci diplomové práce. 
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byla podle dohody zaručena pospolitost obou panství, v ostatních záležitostech každá linie 

vedla samostatnou vnitřní i zahraniční politiku.95 

Zatímco v albertinské větvi se po úmrtí Albrechta III. roku 1395 stal jednoznačným 

nástupcem jediný syn Albrecht IV.,96 v leopoldinské linii propukly spory mezi bratry 

Vilémem,97 Leopoldem IV.,98 Arnoštem99 a Fridrichem IV. 100 Všichni požadovali přiměřenou 

účast na vládě. Zpočátku byla zvýhodněna práva dvou nejstarších bratrů. Vilém ovládl 

Štýrsko, Kraňsko a Korutany s přilehlými oblastmi, Leopold IV. se prosadil v Tyrolsku a 

Předních Rakousích. 

V teoretické rovině se stále kladl důraz na tradiční myšlenku zachování jednoty a 

nedělitelnosti země, ale budoucnost ukázala, že s jednotnou habsburskou politikou není 

možné počítat v praxi. Konflikt se naplno rozhořel po roce 1404, kdy zemřel Albrecht IV. a 

bylo nezbytné řešit poručnictví nad nezletilým Albrechtem V. Prudký spor jeho strýců uvedl 

Rakousy do anarchie. Poměry se nezlepšily ani o dva roky později, po náhlém skonu Viléma. 

Střet probíhal mezi Leopoldem IV. a Arnoštem dál a přenesl se i na jejich stoupence z řad 

šlechty. V roce 1411 se měl mladý vévoda Albrecht V. stát plnoletým, ale ani jeden zjeho 

poručníků se nechystal své poručnictví zrušit. Rozhodnout museli sami rakouští stavové, kteří 

vzdali hold a složili přísahu věrnosti mladému Albrechtovi V. Leopold IV. neunesl, že 

velmožové uznali za svého nového pána Albrechta V. a v důsledku velkého napětí, po 

vyhrocení situace, náhle zemřel. Bratr Arnošt po něm zdědil jeho državy a zároveň uznal 

95 Více k vládě vévodů v Rakousích po smrti Rudolfa IV. Zakladatele viz BAUM, W., Die Habsburger in den 
Vorlanden (1379-1486), Wien 1993. 

96 Albrecht IV.,* 1377, t 1404, od 1395 rakouský vévoda a univerzální dědic albertinské habsburské linie, otec 
budoucího římského, českého a uherského krále Albrechta II. K osobnosti Albrechta IV. více viz KURZ, F., 
Oesterreich unter Herzog Albrecht IV., Linz 1830. 

97 Vilém, * 1370, t 1406, nejstarší syn Leopolda III., nárokoval si jako nejstarší Habsburk v obou liniích vládu 
nad celými Rakousy. 

98 Druhorozený Leopold IV., * 1371, t 1411, prosadil spoluvládu s bratrem Vilémem v leopoldinské větvi. 

99 Arnošt, * 1377, t 1424, zvaný Želemý, otec budoucího římského krále a císaře Fridricha III. 

100 Fridrich IV., * 1383, t 1439, nejmladší ze synů Leopolda III., od 1411 samostatný vládce Tyrol a Předních 
Rakous. 
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rozhodčí výrok tehdejšího uherského krále Zikmunda Lucemburského,lOl jenž se do celého 

procesu vložil. Podle králova rozhodnutí vrátil Arnošt Albrechtovi V. jeho rakouské pevnosti, 

které doposud držel. Nejmladší Arnoštův bratr Fridrich IV. získal Tyrolsko a Přední 

Rakousy. 102 

Zesnulý vévoda Albrecht IV. udržoval přátelské kontakty s Lucemburky, hlavně se 

Zikmundem a Joštem. V roce 1402 představitelé obou dynastií potvrdili vzájemné 

nástupnické právo v případě vymření jednoho z rodů, dohodnuté již v roce 1364 císařem 

Karlem IV. a habsburským vévodou Rudolfem IV. Loajalita a náklonnost Albrechta IV. 

přiměly krále Zikmunda v roce 1404 ke slibu umírajícímu vévodovi, že se postará o jeho 

nezletilého syna, sedmiletého Albrechta V. To bylo důvodem, proč po Albrechtově skonu 

zasáhl uherský král Zikmund do sporu o rozdělení vlivu a držav obou habsburských linií a 

urovnal jej tak, že se všichni bratři leopoldinské větve měli rovným dílem podělit o důchody, 

plynoucí z rakouského území i o poručnictví nad Albrechtem V. 

Po dosažení Albrechtovy plnoletosti v roce 1411 zasnoubil Zikmund mladého vévodu se 

svou teprve dvouletou dcerou Alžbětou103 a ustanovil jej uherským zemským správcem 

v době své nepřítomnosti v království. To byl významný a prozíravý tah, kterým Zikmund 

položil základ budoucí vlády Habsburků nad uherským a českým královstvím. Panovník 

citelně zasáhl do habsburských záležitostí ještě dalším činem. Po smrti první manželky Marie 

Uherské104 se znovu oženil a jeho druhou chotí se stala Barbora,105 dcera významného 

101 O osobnosti a vládě krále a císaře Zikmunda Lucemburského byla napsána celá řada děl českých a cizích 
autorů, z nichž uvádím například HONSCH, J. K., Kaiser Sigismund, Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 
1368-1437, Miínchen 1996; MÁLYUSZ, E., Kaiser Sigismund in Ungarn 1387-1437, Budapest 1990; BARTL, 
J., Žigmund Lucemburský, Budmerice 1996; BAUM, W., Císař Zikmund, Kostnice, Hus a války proti Turkům, 
Praha 1996; DRŠKA, V., Zikmund Lucemburský. Liška na trůně, Praha 1996; KAVKA, F., Poslední Lucemburk 
na českém trůně, Praha 1998. 

102 Rok 1411 se stal důležitým z pohledu dělení habsburských držav mezi oběma liniemi a zároveň i uvnitř 
leopoldinské větve. Zde došlo k rozdělení na štýrskou linii, kterou reprezentovali Arnošt Železný se synem 
Fridrichem V. (Fridrich III.) a tyrolskou větev v čele s Fridrichem IV. a jeho synem Zikmundem. Teprve po 
vymření tyrolské rodiny v roce 1496 se římskému králi Maxmilianovi 1., synu císaře Fridricha III., podařilo 
habsburské země sjednotit. 

103 Alžběta Lucemburská, * 1409, t 1442, uherská, česká a římská královna, matka českého a uherského 
panovníka Ladislava Pohrobka. 
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rakouského šlechtice, hraběte Heřmana II. Celského. 106 Král umožnil vzestup tohoto rodu do 

řad vysoké šlechty, aby tak oplatil věrnost svého tchána. Když se vévoda Fridrich V. vypravil 

do Svaté země, využil Zikmund jeho nepřítomnosti v Rakousích a v roce 1436 povýšil 

Heřmanovy mužské potomky do stavu říšských knížat. Tím hrubě zasáhl do habsburských 

práv, protože rod Celských tak formálně vyňal z habsburské zemské a lenní svrchovanosti. 

Tento králův čin se stal zdrojem napětí mezi ním a Leopoldinci. 

Zatímco se leopoldinská větev Habsburků rozešla s králem ve zlém, albertinská v čele 

s mladým Albrechtem V. zůstala věrná Lucemburkovi. Rakouský vévoda se v zájmu 

uherského panovníka angažoval i v českých záležitostech, když poskytl Zikmundovi 

vojenskou hotovost a pomohl králi i v boji proti rozmáhajícímu se husitství na Moravě. O tři 

roky později, už jako králův zeť, byl od Zikmunda pověřen správou Moravy s výjimkou 

olomouckého biskupství a opavského vévodství a byl jmenován moravským markrabětem. 107 

Koncem září 1421 byly v Prešpurku sepsány zástavní a svatební listiny za přímé 

Albrechtovy účasti a doplněny smlouvou o věčném spojenectví a rakouské vojenské pomoci. 

Jádrem úmluv bylo tak zvané Zikmundovo poslední pořízení, kterým ustanovil dědičkou 

uherského a českého království svoji dceru Alžbětu. Podle smlouvy měli být případní synové 

zásadně vychováváni v Budíně. Počítalo se i s eventualitou, že by Alžběta neměla mužského 

potomka. V případě, že by neměla žádné děti nebo samé dcery, mohla se sama rozhodnout, ve 

104 Marie, * 1370, t 1395, uherská královna, dcera Ludvíka I. Velikého, zemřela bezdětná. 

105 Barbora Celská, * 1393, t 1451, od 1406 druhá manželka Zikmunda Lucemburského, s nímž měla jedinou 
dceru Alžbětu. 

106 Hrabě Heřman II. Celský (Cellský, z Ci11i, z Celje, Celjský), t 1435, byl hlavou jednoho z nejmocnějších 
rakouských šlechtických rodů v první polovině 15. století. Rod ovládal veliké panství na řekách Drávě a Sávě, 
v Korutanech, ve Štýrsku a bohaté državy měl vklíněny do tyrolských zemí. Celští vymřeli v mužské linii roku 
1456 Oldřichem II. ajejich statky získali podle dědické smlouvy Habsburkové. O šlechtickém rodu Celských viz 
DOPSCH, H., Die Grafen von Ci/li- ein Forschungsproblem?, in: Síídostdeutsches Archiv 17/18, 1974-1975, s. 
9-49. 

107 O působení Albrechta V. jako moravského markraběte viz KAVKA, F., Poslední Lucemburk, s. 131-137; 
MEZNÍK, J., Lucemburská Morava 1310-1423, Praha 1999. 
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které z obou zemí bude žít a odkud bude vykonávat úplnou panovnickou moc nad oběma 

královstvími. Zvolenou zemi směla odkázat případné dceři. 108 

Po smrti Zikmunda Lucemburského si jeho zeť Albrecht V. dělal nárok na všechny tři 

uprázdněné trůny, římský, český a uherský. Už 8. prosince 1437 jej uherští magnáti přijali za 

svého krále109 a 1. ledna následujícího roku byl korunován ve Stoličném Bělehradě 110 spolu 

s manželkou Alžbětou Lucemburskou. Jako uherský panovník se musel před volbou zavázat 

magnátům, že přijme jejich podmínky. Albrecht slíbil, že skoncuje s vlivem cizinců, se 

zdaněním církve a bude projednávat všechny důležité problémy s preláty a barony. De facto 

tak přenechal magnátům konečné slovo při schvalování všech klíčových politických a 

ekonomických otázek země. Výsledkem takového ústupku ve volební kapitulaci vůči pánům 

bylo rozchvácení královského majetku, rozpad systému královských hradů vybudovaného 

Karlem I. Robertem a neúnosné obohacení šlechty na úkor samotného krále a ke škodě 

království. Neutěšený stav země dokresluje skutečnost, že v době Albrechtovy smrti zůstalo 

v majetku koruny pouhých třicet pět hradů. 

Albrechtova volba v říši proběhla podle očekávání hladce. Již v březnu 1438 jej říšští 

kurfiřti na sněmu ve Frankfurtu bez problémů zvolili a přijali za římského krále pod jménem 

Albrecht II. Výsledek v říši a v Uhrách ukázal, že cesta k trůnu byla Albrechtovi od císaře 

Zikmunda dobře připravena. Již 25. července 1425 se saský vévoda Fridrichlll krátce před 

udělením kurfiřství zavázal Zikmundovi, že se přičiní, aby byl po panovníkově smrti zvolen 

za římského krále jeho zeť Albrecht V. Habsburský. 

108 Znění textu smlouvy z 28. září 1421, ín: Archiv Koruny české 5. Katalog listín z let 1l38-1437, č. 294, s. 181, 
ed., Haas, A., Praha 1947. 

109 Krátce před smrtí získal Zikmund slib od uherských stavů, že přijmou Albrechta a Alžbětu na uherský trůn. 
Srov. WOSTRY, W., K6nig Albrecht ll., s. 44. 

110 Stoličný Bělehrad, korunovační město uherských panovníků, dnes Székesfehérvár v Mad'arsku. 

III Fridrich I. Bojovný, * l369 nebo 1370, t 1428, míšeňský markrabě a saský vévoda a kurfIřt. V husitských 
válkách bojoval na straně Zikmunda Lucemburského, který mu za věrnost udělil v roce 1423 kurfIřstvL Srov. 
URBÁNEK. R., Věk poděbradský IIIIl, s. 229. 
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Více obtíží a překážek se vyskytlo v Čechách. O český trůn usilovali vedle Habsburků také 

Jagellonci. Většina českých katolických pánů byla pro Albrechta V., ale kališníci přišli 

s vlastním kandidátem, princem Kazimírem, synem polského krále Vladislava II. 

Jagellonského. Přes tento zásadní rozpor byl římský a uherský král Albrecht II. v květnu 1438 

na sněmu v Praze přijat za krále a v červnu téhož roku korunován ve svatovítské katedrále. 

Trvalo skoro celý rok, než se Albrecht s konečnou platností v Čechách prosadil proti 

Jagelloncům. Za pomoci říšských oddílů se mu podařilo donutit polské vojsko k vyklizení 

českého prostoru. Do sporu Habsburků a Jagellonců o českou korunu zasáhla také papežská 

kurie, která měla zájem, aby v Čechách vládl Albrecht II. a pokusila se usmířit znesvářené 

panovníky na sněmu v N orimberku v září 1438. V prosinci téhož roku byla ve V ratislavi 

ukončena válka a vyjednávalo se zde o příměří. ll2 

Z Polska se Albrecht II. vracel do Uher. Cestou se počátkem dubna 1439 zastavil na 

několik dní v Prešpurku, kde zasnoubil svoji starší dceru Annu 1 
13 s Vilémem Saským.114 Tím 

umožnil vévodovi, aby v budoucnu uplatnil jako manžel Habsburkovny svůj nárok na český a 

uherský trůn. Tento krok ovšem král nekonzultoval s českou šlechtou " ... ani při příležitosti 

setkání v Prešpurce není zmínky o tom, že by stavové čeští dali k zasnoubení svůj souhlas, a 

tím nárok Vilémův byl velmi zeslaben," jak napsal Rudolf Urbánek ll5 

Koncem dubna 1439 se král Albrecht II. objevil v Uhrách, kde mu vyvstal vážný problém. 

Kvůli tureckému vpádu do Sedmihradska v roce 1438 a následně i do Srbska se musel chystat 

na válečné tažení proti Osmanům, aby před nimi ochránil uherské království. V létě 1439 

začal s přípravami. Jeho cílem bylo osvobodit srbské město Semendrii,116 které Turci 

112 Srov. WOSTRY, W., K6nig Albrecht II., s. 31; URBÁNEK, R., Věk poděbradský lIliI, s. 391,406-407. 

113 Anna Habsburská, * 1432, t 1462, nejstarší dcera Albrechta II., sestra Ladislava Pohrobka a manželka 
Viléma Saského. 

114 Vilém Saský, t 1482, vévoda, v roce 1458 byl jedním z kandidátů na český trůn jako manžel Anny 
Habsburské. 

115 URBÁNEK, R., Věk poděbradský lIliI, s. 441. 
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okupovali od jara 1439. Albrechtovy přípravy na vojenské tažení však byly od počátku 

provázeny komplikacemi. Průběh příprav narušilo ozbrojené povstání v Uhrách, které bylo 

namířeno proti přítomnosti cizinců, hlavně Němců. Albrecht se kvůli nebezpečí ze strany 

povstalců uchýlil za pevné zdi budínského hradu. 117 Další nepříjemností byla absence posil 

z říše. Albrecht měl pochopitelně značný zájem na využití říšské vojenské hotovosti, která mu 

byla slíbena při korunovaci. Uherští magnáti tuto pomoc z ciziny odmítli a sami se zavázali 

postavit vojsko o síle přibližně sto tisíc mužů, to se však zdaleka nepodařilo. Albrecht se tak 

v doprovodu své manželky Alžběty musel vydat na tažení sotva se čtvrtinou slibovaného 

vojska. Navíc se brzy ukázalo, že většina z této vojenské hotovosti je naprosto nespolehlivá. 

Již při prvních zprávách o blížícím se nepříteli se uherské vojsko prakticky rozpadlo. 

Proč se Albrecht II. přesto rozhodl pokračovat s nepočetným kontingentem proti jasné 

turecké přesile? Jistě to nebylo proto, že by si neuvědomoval sílu svého protivníka. Nabízí se 

vysvětlení, že jej k vojenské akci zavazovala povinnost křesťana, který si přál zabránit 

jinověrcům v postupu do Evropy. Dost možná, že se chtěl ukázat jako správný křesťanský 

panovník, který za všech okolností brání své království. Albrecht II. s omezeným počtem 

vojáků pokračoval dál do nitra Srbska. Měl k dispozici asi šest tisíc mužů, se kterými zůstal 

osamocen v bažinách na soutoku řek Dunaje a Tisy. Jen díky skutečnosti, že Turci po pádu 

Semendrie nepokračovali dále na sever, byl král Albrecht II. ušetřen těžké porážky. Panovník 

brzy přerušil své tažení, protože mezi vojáky vypukla úplavice. Za této situace se rozhodl 

vydat se okamžitě na zpáteční cestu do Uher. Sám však onemocněl. V posledních chvílích 

svého života zatoužil po rodných Rakousích, jak potvrzují jeho slova, že ,,jen pohled na zemi 

milovanou postačí k uzdravení.'d18 

116 Semendria, dnešní Smederevo, byla vybudována srbským despotou Jiřím Brankovičem jako nové hlavní 
město Srbska v roce 1428 nedaleko Bělehradu, odkud musel Brankovič uprchnout i s rodinou před Turky. Po 
tříměsíčním obléhání roku 1439 byla Semendria dobyta a despota se uchýlil do Uher. 

117 O bouřích v Uhrách viz WOSTRY, W., Konig Albrecht II., s. 119-123. 

118 URBÁNEK, R., Věk poděbradský III/I, s. 453. 
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Nemocný král se vydal směrem na Vídeň, kde se chtěl nechat ošetřit lékaři, ale do 

sídelního města se už nedostal. Zemřel v necelých čtyřiceti letech ještě na uherském území 

v Neszmély u Ostřihomi 27. října 1439 ve svém polním vojenském táboře. Skonal jako 

zbožný muž, odpustil všem, kteří jej zradili, i když jim původně sliboval pomstu. 1 
19 

Nenadálá králova smrt i bouře, které krátce nato vypukly v jeho zemích, vyvolaly 

vzrušenou atmosféru. V Rakousích byl Albrecht líčen jako statečný, zbožný a spravedlivý 

panovník, zároveň však jeho vysoká politika znamenala pro rakouské země velkou finanční 

zátěž. Právě rakouské stavy a obyvatelstvo nesly hlavní finanční břemeno všech králových 

vojenských projektů proti nepřátelům. Albrechtova zadluženost přešla na jeho nástupce 

v Rakousích, Fridricha V., pro kterého to byl obrovský závazek vedoucí k ostrým sporům s 

věřiteli. 

Albrechtova náhlá smrt se projevila také v českém a uherském království, kde způsobila 

nástupnickou krizi, i když krátce před smrtí, 23. října 1439, sepsal král závěť, v níž učinil 

nutná opatření pro dobu nezletilosti svého potomka, který se narodil až po jeho smrti. 

Albrecht však ve své závěti počítal s tím, že to bude syn. Pro takový případ určil jeho 

poručníky - vedle královny Alžběty také Fridricha IV. Tyrolského, jako nejstaršího člena 

rodu, a regentskou radu. V ní měly být zastoupeny tři osoby z Uher, tři z Čech a vedlejších 

zemí Koruny české, jedna z Prahy a dvě z Rakous. 120 V jednotlivých zemích musely stavy 

zvolit podle závěti správce království. V případě narození dcery se počítalo s výhodným 

sňatkem po dohodě všech poručníků. 

Králova závěť se opírala nejen o jeho osobní vůli, ale také o zájmy v Čechách a Uhrách. 

V českém království počítal Albrecht spíše jen s formálním holdem, ale v Uhrách si vymohl 

nedlouho před smrtí písemný slib uherských stavů, že po jeho skonu budou považovat 

119 Římský, uherský a český král Albrecht II. Habsburský byl pohřben na přání uherských pánů zjeho doprovodu 
ve Stoličném Bělehradě. Panovník po sobě zanechal dvě dcery a manželku Alžbětu, která očekávala dalšího 
potomka. 

120 Srov. URBÁNEK, R., Věk poděbradský III/I, s. 460; CHMEL, J., Geschichte Kaiser Friedrichs ln, s. 416. 
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Alžbětu a děti za pravé dědice. 121 Přesto však Albrechtova závěť nezískala v žádné zemi 

potřebnou podporu a souhlas šlechty, tedy ani v Rakousích. Rakouské stavy se sice do jisté 

míry řídily závětí, ale doslova ji nedodržovaly. 

V Uhrách brzy vypukla občanská válka mezi dvorskou prohabsburskou stranou a župní 

"národní" stranou. 122 První vedl hrabě Oldřich II. Celský,123 podporovaný královnou-vdovou, 

která usilovala o prosazení práv nedávno narozeného syna Ladislava Pohrobka.124 Opoziční 

župní strana nabídla trůn polskému králi Vladislavu III., od kterého si slibovala účinnou a 

přímou ochranu před tureckým nebezpečím. 

Obdobně se vyvíjela situace i v českém prostředí, kde však po náhlé Albrechtově smrti 

došlo k určitému uklidnění, protože se zmírnily vztahy mezi kališnickou stranou, vedenou 

Hynkem Ptáčkem z Pirkštejna125 a katolickou prohabsburskou stranou v čele s Oldřichem 

z Rožmberka. 126 Obě uskupení si uvědomovala nutnost volby nového, schopného a 

energického panovníka a situace, ve které se všichni nacházeli, je přiměla k určitým 

ústupkům. Trvalo však několik let než se poměry v Uhrách a Čechách stabilizovaly natolik, 

aby zde mohli být zvoleni "národní" králové z řad domácí šlechty. 

Albrechtova vláda trvala jeden a půl roku. To byla příliš krátká doba na to, aby mohl 

v plném rozsahu naplnit představu svého předchůdce, císaře Zikmunda, o vytvoření 

podunajské monarchie, soustátí tvořeného českým a uherským královstvím a rakouským 

121 WOSTRY, W., Kónig Albrecht ll., s. 125. 

122 "Národní" stranu vedla uherská župní šlechta v čele s bývalými Zikmundovými vojenskými barony 
Šebastiánem Rozgonyim a Matyášem Tallóczyim, kteří vděčili Zikmundovi za nárůst bohatství a moci. 

123 Oldřich II. Celský, * 1406, t 1456, vnuk Heřmana II., z matčiny strany strýc a poručník Ladislava Pohrobka. 
Mocný uherský magnát byl zabit v Bělehradě stoupenci Ladislava Hunyadyho. 

124 K osobnosti, životě a vládě Ladislava Pohrobka např. BIRK, E., Beitrage zur Geschichte der Kónigin 
Elisabeth von Ungarn und ihres Sohnes Ladislaus Posthumus, Wien 1849; BUTLER, G., Die Belagerung des 
Ladislaus Posthumus in Wiener Neustadt 1452, Wien 1986; česky především URBÁNEK, R., České dějiny III12. 
Věk poděbradský, Praha 1918, s. 681-778; URBÁNEK, R., České dějiny III/3. Věk poděbradský, Praha 1930, s. 
154-219; URBÁNEK, R., Nemoc Ladislava Pohrobka, in: Český časopis historický 40, 1934, s. 237-264; 
MACEK, J., Smrt Ladislava Pohrobka, in: Český časopis historický 14, 1960, s. 766-775. 

125 Hynek Ptáček z Pirkštejna, t 1444, český šlechtic z rodu pánů z Lipé a Dubé. Zpočátku byl katolík, později 
kališník. Stal se vrchním hejtmanem východočeského landfrýdu. 

126 Oldřich z Rožmberka, * 1403, t 1462, český šlechtic. Původně byl stoupenec husitství, pak přestoupil ke 
katolictví a stal se spojencem Zikmunda Lucemburského. 

34 



Uherská politika Habsburků v 15. století 

arcivévodstvím. Nicméně byl to právě Albrecht II. jako první Habsburk, kterému se podařilo 

spojit tři výše uvedené územní celky pod společnou vládou. Konstantou politiky jeho 

nástupců se stala obnova tohoto projektu a časem jeho dotažení do ideální podoby - vytvoření 

centrálně řízené podunaj ské monarchie v kombinaci s držbou císařské hodnosti. 

Podle závěti se měl poručnictví ujmout v té době nejstarší Habsburk, kterým tehdy byl 

Fridrich IV. Tyrolský. Vévoda však zemřel ve stejném roce jako Albrecht, a tak zvaným 

seniorem "domu rakouského"127 se stal teprve čtyřiadvacetiletý syn Arnošta Železného, 

Fridrich V. 128 Ten si po smrti tyrolského strýce nárokoval nejen vládu v jeho zemích, ale i 

poručnictví nad vévodovým nezletilým synem Zikmundem. Fridrichu V. se jako seniorovi 

naskytla příležitost uplatnit právo vládnout nad oběma rakouskými vévodstvími, ale 

hornorakouská i dolnorakouská šlechta se tehdy sešla v Perchtelsdorfu a dohodla se, že uzná 

Fridrichovy nároky pouze v případě, pokud se královně Alžbětě Lucemburské nenarodí syn. 

Při narození dcery měli vládnout v zemi všichni vévodové společně. 129 

Již 2. února 1440 byl rakouský vévoda Fridrich V. jednomyslně zvolen kurfiřty za 

římského krále. Současníci jeho volbu přivítali a netajili se velkým očekáváním pod dojmem 

kolující pověsti o příchodu nového císaře Fridricha, který jako dědic štaufské tradice přivede 

říši opět k dávné velikosti. l30 Fridrich sám sebe zřejmě plně vnímal jako dědice Štaufů, 

protože se po korunovaci nenazýval Fridrich čtvrtý, jak by se očekávalo s ohledem na období 

vlády Habsburka Fridricha Sličného, ale třetí, čímž bezprostředně navázal na štaufského 

císaře Fridricha II. Pokud se však současníci domnívali, že se nový král ihned chopí všech 

velkých problémů říšské politiky, tedy říšské reformy, sporu mezi koncilem a papežem nebo 

odražení Turků, museli být velmi zklamáni. Fridricha od samého počátku volby zcela pohltily 

127 Od konce l3. století se habsburští panovníci hlásili k ideji tak zvané "obce rakouské", což později vedlo 
k prosazení pojmu "dům rakouský" (Haus Habsburg) ve smyslu panství rakouské. 

128 Fridrich V. (Fridrich III.) nastoupil roku 1424 po svém otci a vládl ve Štýrsku, Korutanech a Kraňsku. 

129 Srov. GUTKAS, K., Friedrich III. und die Stande des Landes Osterreichs, in: Friedrich III., Kaisertum, 
Wiener Neustadt 1966, s. 154-156. 

130 Srov. KRIEGER, K. F., Habsburkové ve středověku, s. 165. 
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domácí mocenské problémy, spojené s poručnictvím nad malým Ladislavem Pohrobkem, 

který se královně narodil 22. února 1440 v Komárně. Navzdory závěti svého otce Albrechta 

nebyl totiž Ladislav ihned uznán za krále ani v Čechách, ani v Uhrách. 

V uherském království se v jednu chvíli uvažovalo o sňatku královny-vdovy s polským 

panovníkem Vladislavem III., protože silná opoziční strana uherských magnátů mu nabídla 

korunu. Alžběta nejdříve souhlasila s vysláním poselstva do Krakova, které u Vladislava III. 

vyjednávalo přijetí koruny a sňatek. Královna si však ve skutečnosti takovou budoucnost 

nepřála. Naopak chtěla zabránit nežádoucímu nastolení Jagellonců na trůn, protože 

potřebovala uchovat svatoštěpánskou korunul3l pro svůj rod a pro případ, že se jí narodí syn. 

Ještě před jeho narozením pověřila Alžběta jednu ze svých dvorních dam, aby se zmocnila 

korunovačních klenotů. 132 Jakmile se Ladislav narodil, odvolala královna svůj souhlas se 

sňatkem s Vladislavem III. a začala hájit synova práva. Její postavení v Uhrách nebylo 

snadné. 

Bez ohledu na závěť Albrechta II., kterou uherští magnáti přijali před jeho smrtí, se 

velmožové nyní upínali k uhersko-polské unii. Tento mocenský celek považovali za účinnou 

hradbu proti osmanskému nebezpečí. Alžbětina představa, že by vládla v Uhrách do doby 

zletilosti svého syna, nebyla v království reálná. Uherští velmožové trvali na panovníkovi 

muži, který by zvládnul nebezpečnou a neklidnou dobu, do které se země dostala po smrti 

Albrechta II. Polský panovník Vladislav III. již 6. března 1440 souhlasil se sňatkem 

s Alžbětou a přijetím uherské koruny. Královně Alžbětě se však s pomocí dvorské 

prohabsburské strany podařilo narychlo korunovat novorozeného syna v květnu 1440 ve 

Stoličném Bělehradě. Neuspěla však ve snaze přinutit Vladislava III., aby se vzdal 

kandidatury na uherský trůn, ani se jí nepovedlo vytlačit ho z Uher silou. 

13l Svatoštěpánská koruna je tvořena dvěma částmi. První z nich poslal králi Štěpánu I. v roce 1000 papež 
Silvestr II., a druhou věnoval roku 1072 princi Gézovi byzantský císař Michal III. Dukas. Srov. BOGDAN, H., 
Historie Habsburků, s. 39. 

132 Této loajální královnině společnici Heleně Kottennerové se podařilo v noci 21. února 1440, v den před 
narozením Ladislava Pohrobka, vzít navzdory přísné ostraze korunu i klenoty z hradu Visegrád a po zamrzlém 
Dunaji je nechat dopravit za Alžbětou do Komárna. Tuto epizodu popisují např. POHL, W.-VOCELKA, K., 
Habsburkové, s. 69; ACHERL, 1., Konig Matthias Corvinus, s. 14. 
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Polský král se těšil podpoře většiny uherských magnátů. Zemský sněm dokonce rozhodl, 

že v červnu 1440 proběhne korunovace Vladislava III. na uherského krále i za předpokladu, 

že se slavnostní akt vykoná s jinou korunou, protože svatoštěpánský klenot mezitím odvezla 

Alžběta do Rakous na dvůr Fridricha III., svého příbuzného, kam se uchýlila i se synem.133 

Vladislav III. byl přijat za uherského panovníka ihned poté, co složil slib a přísahu věrnosti 

zemskému sněmu, že bude dodržovat historická privilegia šlechty. Začal se titulovat jako 

Vladislav I. 

Nový uherský vládce se v království úspěšně prosadil pomocí dvou významných 

osobností, Miklóše Újlakiho,134 jednoho z nejvlivnějších baronů "národní" strany, a Jánoše 

Hunyadyho. 135 Královna-vdova se musela smířit s tím, že na uherský trůn usedl polský král. 

Krátce před svou smrtí se osobně sešla 25. listopadu 1442 s Vladislavem I. v Rábu, kde se 

s králem dohodla na zachování práv svého syna na trůn. Dohoda nebyla úplná. Postrádala 

zcela, jakým způsobem se má Ladislav v budoucnu domáhat svého práva. Chybělo také 

ujištění, že se Ladislav stane uherským králem i v případě, že se Vladislavovi I. narodí syn. 

Alžběta zemřela 19. prosince 1442 s vědomím, že pro Ladislava není zajištěno nástupnické 

právo. Uherský sněm sice potvrdil, že v případě, kdyby král Vladislav I. zahynul v chystaném 

tažení proti Turkům, uzná okamžitě za nástupce mladého Ladislava ovšem s podmínkou, že 

Fridrich III. musí vrátit do Uher svatoštěpánskou korunu. 136 V Uhrách tak byla zcela 

zpochybněna závěť Albrechta II., o kterou se královna Alžběta opírala. 

133 Vladislav III. byl korunován pohřební korunou z relikviářové bysty svatého Štěpána, srov. ACHERL, 1., 
Konig Matthias Corvinus, s. 16. 

134 Sedmihradský kníže Miklóš Újlaki, t 1477, od 1438 bán Mačvy, roku 1444 se stal hlavním kapitánem 
uherského vojska. Zprvu odpůrce, později stoupenec uherského krále Matyáše Korvina. 

135 Jánoš Hunyady, * 1407, t 1456, sedmihradský vévoda, slavný vojevůdce, legendární hrdina z bojů proti 
Turkům, v letech 1446-1452 uherský zemský správce v zastoupení za nezletilého Ladislava Pohrobka, otec 
budoucího uherského krále Matyáše Korvína. 

136 Srov. BOGDAN, H., Historie Habsburků, s. 39. 
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Uherské království se od roku 1439 ocitlo v permanentním nebezpečí Turků. 137 Jejich 

rychlý postup v Srbsku vážně ohrozil jižní části země. Tato situace podnítila nové snahy 

křesťanstva vytvořit protitureckou koalici na obranu nejen uherského království, ale celé 

střední Evropy. Vladislav I. se ve spolupráci s papežem Evženem IV. postavil do čela velkého 

tažení proti Osmanům. S početnou armádou o síle pětadvaceti tisíc mužů se vydal na jih země 

a na jaře 1443 došlo vojsko až k Sofii. Cestou způsobilo Turkům těžké ztráty, nicméně 

nadcházející zima je donutila vrátit se do Uher. Přestože se Vladislavovi I. nedostalo 

slibované pomoci z celé Evropy, vypravil se na jaře 1444 znovu proti osmanskému nepříteli. 

Sultán Murad II. se v té době ocitl v těžkém postavení. V Albánii vůči němu vypukl velký 

odpor, proto aby nemusel bojovat současně na dvou frontách, usiloval o ukončení bojů 

s uherskou stranou. 

V dubnu 1444 se oba panovníci dohodli na desetiletém míru a v červnu téhož roku byla 

smlouva ratifikována v Szegedínu. Sultán se zavázal, že vyklidí Srbsko a zaplatí veškeré 

válečné výlohy. Uzavřený mír však dlouho netrval. Zasloužila se o to papežská kurie a 

především papežský legát v Uhrách, kardinál Giuliano Cesarini,138 který přesvědčil 

Vladislava I. a Jánoše Hunyadyho o tom, že se dohody uzavřené s nevěřícími nemusí 

dodržovat. Znovu byla narychlo zorganizována křížová výprava proti Turkům a uherský král 

byl přinucen porušit mír. Křižácké vojsko prošlo celým Bulharskem a zastavilo se u Varny, 

kde se střetlo s pětinásobnou přesilou Osmanů, kterým osobně velel sultán Murad II. Tažení 

křižáků skončilo katastrofální porážkou, která znamenala pro uhersko-polskou armádu 

naprostou pohromu. Vladislav I. údajně v bitvě padl. Jeho tělo však nebylo objeveno a 

všechny stopy po něm zde končí. Jánoš Hunyady se dostal do zajetí vévody Vlada 

v rumunském Valašsku, ale podařilo se mu uprchnout a vrátit se se zbytkem armády do Uher. 

!37 O uherské obraně proti stálé hrozbě osmanské říše viz ELÉKEŠ, L., Die Verbundeten und die Feinde des 
ungarischen Volkes in den Kampfen gegen die tíirkischen Eroberer (Studia Historica Academia Scientiarum 
Hungariae), Budapest 1954. 

138 Italský kardinál Giu1iano Cesarini, * 1398, t 1444, papežský legát v Uhrách, horlivý bojovník proti 
jinověrcfun, roku 1431 stál v čele páté křižácké výpravy do Čech proti husitům (porážka u Domažlic), v letech 
1431-1438 předsedal basilejskému koncilu. Není jasné, jestli padl přímo v bitvě u Varny nebo zahynul při 
ústupu. 
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Porážkou křižáků u Varny skončil poslední pokus západního křesťanstva o zvrat na Balkáně. 

Na více než dvě stě let zůstala tato oblast pod osmanskou vládou. 139 

Na jaře 1445 uherský sněm v Pešti140 uznal za krále Ladislava Pohrobka, který se od této 

chvíle tituloval jako Ladislav V. 141 Sněm volbu podmiňoval účastí Ladislava na nové 

korunovaci, ale jeho poručník Fridrich III. nepřistoupil na tuto podmínku s tím, že řádná 

korunovace jeho svěřence již proběhla v roce 1440. Obě strany trvaly na svých stanoviscích. 

Uherští páni pochopitelně chtěli, aby král pobýval v zemi, ale Fridrich nechtěl ztratit kontrolu 

nad svým poručencem. Uherský sněm vyřešil spor tak, že svěřil moc v království sedmi 

vrchním velitelům a jako regenta určil Jánoše Hunyadyho. Proti tomuto postupu se postavil 

Fridrich III. a na protest nechal svými oddíly obsadit část západního království. Z oblasti 

Horních Uher si zajistil podporu Jiskrových žoldnéřů. 142 Uherská strana zareagovala vpádem 

do Štýrska a Korutan a neváhala vyplenit Vídeňské Nové Město, oblíbenou královu rezidenci. 

Tato krátká a rychlá akce přiměla konečně Fridricha III. k jednání, které skončilo v létě 

1447 uzavřením příměří na dva roky.143 V rámci dohody Fridrich vyklidil území západních 

Uher, které dříve obsadil včetně města Gy6r. Ponechal si kontrolu nad oblastmi v Horních 

Uhrách, které dosud držel se svými oddíly Jan Jiskra z Brandýsa ve jménu krále Ladislava V. 

Další jednání pokračovalo až za tři roky. Tehdy se představitelé obou stran sešli v Prešpurku a 

dohodli se, že Ladislav Pohrobek zůstane až do svých osmnácti let pod poručnictvím 

Fridricha III. a do té doby bude Uhry spravovat Jánoš Hunyady.144 

139 ' " Srov. PELlKAN, J., HAVLIKOVA, L. a kol., Dějiny Srbska, Praha 2004, s. 110-113. 

140 O sněmu v Pešti viz PALACKÝ, F., Dějiny národu českého, s. 762. 

141 Ladislav Pohrobek je někdy titulován jako Ladislav VI., a to v případě, když historikové vezmou v úvahu 
českého prince Václava, který byl v letech 1301-1305 částí magnátů zvolen uherským králemjako Ladislav V. 

142 Jan Jiskra z Brandýsa, t 1469, český šlechtic v habsburských službách, zdatný vojevůdce, hájil zájmy 
nezletilého Ladislava Pohrobka v Uhrách. Stal se šarišským županem a generálním kapitánem 
východoslovenských měst. 

143 PALACKÝ, F., Dějiny národu českého, s. 769. 

144 Srov. ACHERL, 1., K6nig Matthias Corvinus, s. 34. 
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Poručnictví nad nezletilým Ladislavem způsobilo v budoucnu Fridrichovi III. velké 

problémy, hlavně v albertinské části Rakous, kde navíc na něho přešly dluhy po Albrechtu II. 

Pohledávky vznikly půjčkami zesnulého panovníka od rakouských velmožů na financování 

vojenského tažení proti Turkům. Po smrti Albrechta se staly jednou z hlavních příčin 

konfliktů mezi Fridrichem III. a věřiteli. 145 Padesátá léta 15. století byla poznamenána ostrými 

střety mezi opoziční šlechtou a novým králem, které vzešly z nahromaděných rozepří a 

odlišného pohledu na uspořádání rakouských zemí, a také na způsob výchovy Ladislava 

Pohrobka. 

V roce 1451 se král rozhodl vykonat císařskou korunovační jízdu do Říma. 146 Ustanovil 

královskou radu bez účasti stavů, která měla v době jeho nepřítomnosti spravovat zemi. 

Chystaná korunovační jízda vyprovokovala stavovskou opozici k otevřenému odmítavému 

postoji vůči panovníkovi. Nespokojení velmožové v čele s Ulrichem Eytzingerem147 se 

chystali donutit Fridricha III., aby propustil jeho svěřence a umožnil mu vrátit se do 

dědičných zemí po otci, kde se podle mínění šlechticů měl ujmout vlády. Stavy požadovaly 

po králi, aby se také vzdal regentství nad bývalými državami zesnulého Albrechta II. Opozice 

trvala na jednání s panovníkem o novém uspořádání Rakous. Situace v zemi byla vážná, ale 

král se i přes zjevné projevy nepřízně ze strany šlechty i přes varování královské rady vydal 

následujícího roku do Říma. Pro jistotu vzal s sebou i svého poručence, tehdy dvanáctiletého 

Ladislava Pohrobka. 

145 Rakousy poskytly Albrechtu II. dostatečné finanční i vojenské prostředky, pomocí nichž mohl překonat 
obtíže, které mu bránily v hladké vládě v českém a uherském království. Fínance a vojsko nesloužily jen na 
výdaje spojené s ochranou Uher proti turecké hrozbě, ale i na defmitivní prosazení Albrechta II. v Čechách proti 
JagelloncŮIll. Srov. URBÁNEK, R., Konec Ladislava Pohrobka, s. 10-12. 

146 Korunovační jízdy nebyly snadné kvůli průchodu přes nevyzpytatelné italské státy, hlavně přes milánské 
vévodství, kde právě Fridrich III. neměl dobré vztahy s vévodou Francescem Sforzou. Tyto jízdy byly také 
finančně velmi nákladné, přičemž největší tíhu jejich zajištění pro bezpečnost a pohodlí habsburského panovníka 
nesly rakouské stavy. 

147 Ulrich Eytzinger (Eitzínger, Eicinger), * před 1398, t 1469, stavovský politik, protivník císaře Fridricha III., 
pocházel z bavorské šlechtické rodíny, dříve nepostradatelný rádce a správce financí Albrechta II. V knížecích 
službách dosáhl slibné kariéry a nahromadil velké bohatství, nyní usilovalo obnovu své dřívější moci. K Ulrichu 
Eytzingerovi viz LORENZ, W., Ulrich von Eyczing, Wien 1952. 
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Cestou do Říma se Fridrich sešel v Sieně se svojí nevěstou, teprve patnáctiletou Eleonorou 

Portugalskou. 148 Odtud se oba v doprovodu odebrali do Svatého města, kde byli oddáni dne 

16. března papežem Mikulášem V. a o tři dny později korunováni na císařský pár. Po návratu 

se císař Fridrich s manželkou odebral do Vídeňského Nového Města. Jeho příjezd se stal 

výzvou ke svolání rakouských povstaleckých vojsk, která město oblehla. Vzbouřenci 

požadovali okamžitě vydat Ladislavovi všechny královské hrady v Uhrách, které si Fridrich 

po smrti Albrechta II. přisvojil. 

Císař v daném okamžiku musel přistoupit na jednání a přijmout podmínky smlouvy, která 

byla uzavřena 26. ledna 1453 ve Vídeňském Novém Městě. 149 Na jejím podkladě přenechal 

Fridrich svého svěřence hraběti Celskému do nového poručnictví. Smlouva císaři ukládala 

navrácení svatoštěpánské koruny a zámků Giíns a Rechnitz. Hrady F orchstein a Šoproň 

v západních Uhrách si mohl ponechat jen jako zástavu, kterou mohl kdykoli převzít Ladislav. 

Smlouva, kterou císař přijal jen s velkým sebezapřením, nebyla v praxi uplatňována, protože 

ji nepodepsal ani Ladislav Pohrobek. Král nechtěl podepsat smlouvu bez souhlasu strýce 

Oldřicha Celského, který byl tou dobou v Uhrách a jednání ve Vídeňském Novém Městě se 

nezúčastnil. Císař Fridrich požadavky ve smlouvě neplnil a uherskou korunu si nadále 

ponechal. Již v lednu 1453 potvrdil uherský sněm Ladislava Pohrobka za právoplatného 

dědice uherského trůnu, aniž by požadoval novou korunovaci. Uherské království mělo 

poprvé od smrti Albrechta II. panovníka, se kterým souhlasily všechny strany. 

Vídeňská smlouva definitivně ukončila desetileté bezvládí v Uhrách. V Čechách, kde byl 

Ladislav korunován na podzim téhož roku, se také po čtrnácti letech osobou panovníka vrátil 

veřejný život do přirozeného stavu. Pohrobek vládl v českém království jako Ladislav I. 

Všeobecně se ve všech třech zemích očekával klid. V Uhrách a v Rakousích se však rozpoutal 

zápas mezi šlechtici o moc a vliv na mladého krále. Třináctiletý Ladislav, ač byl formálně 

148 Eleonora, * 1437, t 1467, sestra portugalského krále Alfonse V., matka císaře Maxmiliána I. 

149 CHMEL, J., Geschichte Kaiser Friedrich II/., dok. 28, s. 506; URBÁNEK, R., Věk poděbradský III/2, s. 700-
701. 
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prohlášen za plnoletého, sotva mohl sám něčeho dosáhnout. Skutečnými vládci byli Jánoš 

Hunyady v Uhrách, Jiří z Poděbrad v Čechách a v Rakousích kontrolovali finance stavové, 

přičemž hrabě Celský a jeho rival Ulrich Eytzinger spolu neustále zápasili o bezprostřední 

vliv na Ladislava Pohrobka. Celský se těšil králově přízni, protože zkušený hrabě dokázal 

obratně manipulovat s Ladislavovou důvěrou a nezkušeností.I 50 V praxi to znamenalo, že se 

král řídil radami a názory svého strýce. Celský sice spravoval zemi jeho jménem, ale podle 

vlastních potřeb a představ. 

Poté, co se stal Ladislav Pohrobek právoplatným dědicem uherského trůnu, byla vyhlášena 

v zájmu usmíření amnestie pro všechny, kdo bojovali na straně Vladislava 1. proti 

Ladislavovi. Obnovila se opět královská rada včetně úřadů a soudů. Mnozí uherští magnáti, 

především Miklóš Újlaki, spojili své síly s Oldřichem Celským, nejdůležitější osobou v okolí 

krále Ladislava. Jánoš Hunyady musel rezignovat na úřad zemského správce, ale byl štědře 

odškodněn. Nadále se podílel na vládě, král jej jmenoval generálním kapitánem Uher. 

Hunyady však svou pozornost věnoval hlavně obraně země před Turky. Vztah mezi ním a 

králem nebyl uspokojivý. Byl zatížen intrikami hraběte Celského, který panovníka neustále 

varoval před Hunyadym a tvrdil, že uherský velmož touží zmocnit se koruny, a to i 

s případnou pomocí Turků. Jak poznamenal Rudolf Urbánek, "král uvěřil jeho výstrahám, že 

pojede-li do Uher, hrozí mu nebezpečí záhuby, ať mocí nebo jedem."I5I 

o překonání králova podezření vůči Hunyadymu se snažil tehdejší správce českých zemí 

Jiří z Poděbrad. Chtěl obě strany sblížit a dostat je k jednání. Po několika neúspěšných 

pokusech se mu podařilo 1. srpna 1455 v Budíně docílit smíru a dohody o vytvoření spolku na 

obranu proti nepřátelům. I52 Mír přispěl i k narovnání vztahu mezi králem a Hunyadym, ale ne 

mezi Jánošem a jeho odpůrci, k nimž patřili především uherští baroni Mik1óš Újlaki a 

150 URBÁNEK, R., Věk poděbradský 1II/2, s. 158. 

151 Tamtéž, s. 938. 

152 O vztahu Ladislava Pohrobka a Jánoše Hunyadyho více viz CHMEL, J., Geschichte Kaiser Friedrichs III., II, 
s. 82-86. Autor připomíná, že Ladislav Pohrobek se při jednání a následném uzavření dohody musel obejít bez 
rad Oldřicha Celského, který se setkání v Budíně nezúčastnil, protože tou dobou pobýval v Prešpurku. 
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Ladislav Gara. 153 Poněvadž magnáti byli věrní stoupenci Oldřicha Celského, který měl 

nesmírný vliv na mladého krále, lze s určitostí říci, že přes všechna smírčí jednání a dohody 

panovala na královském dvoře v Budíně nedůvěra vůči hunyadyovské straně. 

Současná mezinárodní situace však vyžadovala od všech stran vzájemnou vstřícnost. Na 

Balkáně opět hrozili Turci, proto již koncem ledna 1453 nařídil budínský zemský sněm 

preventivně všeobecnou hotovost, která se dotýkala všech vrstev obyvatel v království, jako 

reakci na nepřátelskou hrozbu. Rozhodnutí vytáhnout proti Osmanům uspíšil pád 

Konstantinopole v květnu 1453 a následné tažení turecké armády Srbskem. Tato událost 

otřásla celou křesťanskou Evropou. Papež vyzval ke křížové výpravě, a císař Fridrich III., 

podle Františka Palackého, "když ho došly noviny žalostné, zavřel se do komnat svých, plakal, 

modlil se a činil pokání, ale ke skutkům, jakové vymáhala doba osudná, nedostávalo se mu 

vždy potřebné odvahy. ,<154 

Na turecké nebezpečí okamžitě zareagoval Jánoš Hunyady několika úspěšnými výpravami, 

v nichž se mu podařilo Turky odrazit. Obava z nepřítele stále hrozila a bylo třeba se důkladně 

připravit. Na domácí půdě však nepanovala svornost navzdory vnějšímu ohrožení země. Král 

Ladislav cítil, že je v Uhrách vnímán jako panovník pouze podle jména a nikoli skrze svou 

moc nebo královské důchody. Věděl, že skutečným pánem země zůstali i po jeho oficiálním 

přijetí za panovníka uherští magnáti, kteří si mezi sebou rozdělili královské zboží. 

K nejvýznamnějším velmožům stále patřil Jánoš Hunyady a jeho stoupenci, švagr Michael 

Szilágyi 155 a Jánoš Vitéz. 156 Královská strana, reprezentovaná Oldřichem Celským, Janem 

Jiskrou z Brandýsa a uherskými pány Miklóšem Újlakim, či Ladislavem Garou, se postavila 

za panovníka a požadovala úplné prosazení jeho moci včetně získání královských statků. Dva 

153 Ladislav Gara, t 1459, uherský palatin. 

154 PALACKÝ, F., Dějiny národu českého, s. 816. 

155 Michael Szilágyi, t 1461, strýc Matyáše Korvína z matčiny strany. Byl významný uherský magnát a vlivný 
politik. Zastával nejvyšší funkce v zemi. 

156 Jánoš Vitéz ze Zredna, * asi 1408, t 1472, uherský humanistický vzdělanec, kancléř, diplomat a církevní 
hodnostář. V letech 1445-1465 byl ve funkci varadínského biskupa, od 1465 ostřihomský arcibiskup, politik a 
diplomat ve službách Hunyadovců, vychovatel Matyáše Korvína. 

43 



Uherská politika Habsburků v 15. století 

protichůdné pohledy na domácí záležitosti zhoršily vztah mezi králem Ladislavem a 

uherskými pány a ještě více se neblaze projevovaly uvnitř samotných stran. 

Jaká skutečná nálada tehdy panovala v Budíně, se můžeme pouze dohadovat, protože o ní 

nehovoří žádné seriózní prameny. Neutěšenou situaci v Uhrách ještě komplikovalo napětí, 

které vládlo mezi Ladislavem a Fridrichem III. Od konce roku 1452, kdy byl císař přinucen 

vzdát se poručnictví, vzrostly na obou stranách osobní spory a nevole. Panovníci nedokázali 

nalézt společnou řeč při řešení podmínek, které vyplynuly z uzavřené prozatímní dohody 

z roku 1453 ve Vídeňském Novém Městě. Ani jeden s ní nesouhlasil a odmítal ji plnit. Císař 

dosud držel svatoštěpánskou korunu a několik měst v západních Uhrách, což jenom 

prohlubovalo propast mezi ním a Ladislavem. Mladý král byl navíc zcela pod vlivem 

Oldřicha Celského. Ten se netajil svou záští vůči císaři, kterou k němu choval již v době 

Fridrichova poručnictví. 

Rychlý postup Turků na Balkáně přispěl nakonec k tomu, že se znesvářené strany na chvíli 

vzdaly svých sporů a začaly jednat o společném postupu proti Osmanům. Nově zvolený 

papež Kalixt III. měl velký zájem na urovnání vztahů v Uhrách, protože se všemi počítal pro 

křížové tažení. Odeslal výzvu všem magnátům, aby se chystali do zbraně. Na základě 

papežova naléhání se král Ladislav vypravil koncem ledna 1456 z Vídně do Uher, aby se 

s domácími stavy dohodl, jak budou společně postupovat proti nepříteli. Ke konkrétnímu datu 

zahájení výpravy se nedospělo. Jediným výsledkem jednání bylo, že se Ladislav odebere do 

Vídně a s císařem zajistí vojenské oddíly, které budou připraveny zasáhnout na Balkáně. 

Mezitím došly do Uher zprávy, že se turecký sultán Mehmed II. pečlivě chystá na výpravu 

proti Uhrám s cílem dobýt nejprve srbský Bělehrad, tedy klíč k uherskému království. Jánoš 

Hunyady měl se svými oddíly zaútočit na Turky u Bělehradu. 

Když se král Ladislav dovědělo chystaném útoku Osmanů, nezbylo mu nic jiného, než se 

s Hunyadym zcela usmířit a spoléhat se na jeho vojevůdcovské schopnosti. Bělehradskou 

posádku tehdy tvořily české oddíly pod velením Michaela Szilágyiho. Panovník se na základě 
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předchozí úmluvy odebral v květnu 1456 zpět do Rakous, aby s císařem zajistil vojenskou 

pomoc. Cestou jej ve Vídni zastihla radostná zpráva o triumfálním vítězství Jánoše 

Hunyadyho nad Turky v památné bitvě u Bělehradu 22. července 1456, ve které velel spojené 

křesťanské armádě. 

Po této velkolepé události se Ladislav rozhodl k urychlenému návratu do Uher. O to 

usilovněji, když se dověděl další zprávu, že 11. srpna 1456, tedy tři týdny po vítězství, 

zemřel Jánoš Hunyady na mor ve vojenském táboře. Král měl naspěch nejen proto, aby Uhry 

ochránil před případným tureckým útokem, ale především, aby se v království konečně 

prosadil jako samostatný vládce. Chtěl také získat zpět královská města a hrady, které jeho 

jménem Hunyady dosud spravoval. 

Po Jánošově smrti se rozhořel urputný boj mezi jeho stoupenci a královskou stranou. 

Ladislav V. jmenoval po Hunyadym do úřadu generálního kapitána Uher svého strýce 

Oldřicha Celského, aniž by citlivě zohlednil vzrušenou atmosféru v uherském království. Jistě 

kjeho rozhodnutí přispěly rady a bezmezná důvěra v hraběte Celského. Většina obyvatel však 

nezapomněla na legendárního vojevůdce a jeho morální odkaz s nadějí přenášela na 

Hunyadyovy syny, Ladislava157 a Matyáše, v nichž pochopitelně viděla jeho přirozené 

pokračovatele. 

Otcova smrt brzy vynesla staršího třiadvacetiletého Ladislava do čela klanu, který se 

netajil touhou po vládě v Uhrách. Od samého založení byl namířen proti králi Ladislavovi a 

jeho strýci Celskému. Hrabě se naopak domníval, že smrtí Jánoše Hunyadyho se odstranila 

hlavní překážka jeho prosazení v uherském království. Nejmocnější domácí baroni měli 

rovněž obavu, aby zemi opět neovládl hunyadyovský rod. Současně si páni nepřáli vzestup 

německého živlu a usazení cizinců v nejvyšších úřadech. Celský se přesto na magnáty 

spoléhal. Vyhovovalo mu, že se vyhraňovali vůči bratrům Hunyadyům. 

157 Ladislav Hunyady, t 1457, chorvatsko-slavonský bán. 
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Zpočátku Jánošova smrt utvrzovala odpůrce, že nastal vhodný okamžik k oslabení jeho 

strany. Oldřich Celský vyzval Ladislava a Matyáše, aby vydali královské hrady a důchody. 

Mezitím se do Uher vrátil král Ladislav Pohrobek a hned svolal na 15. září 1456 stavovský 

sněm do Futaku. Pozval na něj také Ladislava Hunyadyho. Na sněmu se Hunyady zavázal, že 

v určité lhůtě vydá korunní hrady a zároveň s ostatními pány složil přísahu věrnosti a 

poslušnosti králi i Celskému. Ve Futaku byl hrabě Oldřich jmenován do funkce nejvyššího 

hejtmana Uher a Ladislav Hunyady po něm získal úřad generálního kapitána Bělehradu. Na 

sněmu se také dohodly podmínky pro společné tažení proti osmanským Turkům. Vojenské 

oddíly se měly soustředit na bělehradském hradě, který držel Ladislav Hunyady. Smír mezi 

Hunyadyovci a panovníkem byl pouze zdánlivý, ,,zde ve Futaku počínala hra, při níž jedna 

strana chtěla přelstíti druhou a král sám, zdá se, nebyl bez účasti", zhodnotil situaci Rudolf 

Urbánek. 158 

Ladislav V. a hrabě Celský se s vojskem dostavili do Bělehradu podle předem 

dojednaného plánu. Do prostoru pevnosti však byli vpuštěni jen oni dva s hrstkou družiníků. 

Asi čtyři tisíce ozbrojenců musely zůstat před branami hradu. 159 Po noční vyprovokované 

hádce byl Oldřich Celský zabit Hunyadyovými lidmi a panovník, který dokázal skrýt své 

rozhořčení a nenávist, byl propuštěn do Uher. 160 Do Budína, kam opět svolal sněm, dospěl 

před Vánocemi 1456. Doprovázel jej i Ladislav Hunyady se svými stoupenci. Na sněmu král 

Ladislav V. oznámil svoji samostatnou vládu a žádal magnáty o pomoc a navrácení všech 

uchvácených královských statků. Tato výzva byla namířena hlavně k bratrům Hunyadyovým, 

kteří stále drželi velký počet královských hradů. 

K opravdovému smíru ani tentokrát nedošlo, neboť obě strany si vzájemně nedůvěřovaly. 

Během svého pobytu se Ladislav Hunyady chystal zajmout krále a převzít moc a vládu 

158 • URBANEK, R., Konec Ladislava Pohrobka, s. 61. 

159 Aeneae Silvii Historia Bohemica, Fontes rerum Regni Bohemiae I., eds. Martínková, D., Hadravová, A., 
Matl, l, Praha 1998, s. 237. 

160 V pohledu na osobnost Ladislava Pohrobka existuje shoda, že uměl svým zjevem a příjemným vystupováním 
klamat okolí a mnozí jeho současníci nerozpoznali královu přetvářku. Srov. MACEK, J., Tři ženy krále 
Vladislava, Praha 1991, s. 56; URBÁNEK, R., Věk poděbradský 111/3, s. 172-173. 
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v zemi. Než stačil uskutečnit svůj záměr, byl i s bratrem Matyášem a ostatními stoupenci sám 

panovníkem zajat a odsouzen jako jediný z nich k nejvyššímu trestu. Hned následujícího dne, 

16. března 1457, byl v budínském podhradí popraven. 

Jako reakce na tuto událost vypuklo v Uhrách velké povstání proti Ladislavovi V. 

Panovník musel narychlo opustit Budín. Nejprve se uchýlil do Vídně, kam s sebou odvezl 

nejdůležitější zajatce, především Matyáše Hunyadyho. Ani ve Vídni nenašel patřičný klid. 

Jeho dost napjatý vztah s císařem Fridrichem III. se zhoršil po smrti Oldřicha Celského. 

S hrabětem sice odešla rozporuplná osobnost, která jitřila a zatěžovala poměr obou 

panovníků, ale zůstalo po něm velké dědictví, na které si oba dva dělali nárok. Dědická práva 

vznesla řada dalších uchazečů, mezi nimiž nechyběl například tyrolský vévoda Zikmund,161 

dále Fridrichův bratr Albrecht VI.,162 a také vdova po Celském, Kateřina. 163 

o dědictví po Celských, které zahrnovalo rozsáhlé korutanské a štýrské državy, se 

rozhořela v letech 1456-1460 válka. Pro rakouské země zmítané vnitřními nepokoji a 

ohrožované vpády sousedů to znamenalo další zatíženÍ. Fridrich III. se snažil zmocnit se 

tohoto panství a odvolával se přitom na dědickou smlouvu z roku 1443, podle níž měl na 

oblasti nárok, protože Celského statky ležely v jeho dědičných zemích. To samé si nárokoval 

Ladislav Pohrobek, který se jako nejbližší příbuzný Celského považoval za jediného 

oprávněného dědice. 

Úředníci, kteří prozatím celé dědictví spravovali, se usnesli, že žádnému z uchazečů 

nevydají majetek, dokud se nesplní nároky vdovy Kateřiny. Ladislavovy protesty proti 

samovolnému úřednickému počínání rozhodovat o vydávání hradů bez jeho souhlasu byly 

marné. Celou záležitost musel posoudit zvláštní sněm ve Štýrském Hradci v únoru 1457, 

který se sešel za tímto účelem. Rozhodl ve prospěch Fridricha III., protože zohlednil 

161 Zikmund Tyrolský, * 1427, t 1496, pro své bohatství přezdívaný "Plný měšec". V letech 1439-1490 tyrolský 
vévoda, od 1458 spravoval i Přední Rakousy. 

162 Rakouský vévoda Albrecht VI. Habsburský, * 1418, t 1463, mladší bratr císaře Fridricha III., se kterým vedl 
dlouhý a úporný spor o území Rakous. 

163 Kateřina Kantakuzina Brankovičová, t po roce 1458, srbská princezna. Její původ byl spojen s rodinou 
Brankovičů a byzantským rodem Kantakuzenos. 
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skutečnost, že se Celského državy nacházely ve Fridrichových dědičných zemích. 164 Spor 

pokračoval a vyřešila ho až dohoda na konci krátké a tvrdé války, kterou vedl Fridrich III. 

s vdovou Kateřinou. 

Poslední měsíce svého života strávil Ladislav Pohrobek v Čechách. V Praze se měl 

uskutečnit jeho sňatek s francouzskou princeznou Magdalenou. 165 Uprostřed svatebních 

příprav propukla u krále akutní leukémie, na kterou během několika dnů, 23. listopadu 1457, 

zemřel. 

164 URBÁNEK, R., Konec Ladislava Pohrobka, s. 103-105. 

165 Magdalena, * 1442, dcera francouzského krále Karla VII. a sestra Ludvíka XI. 
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2. Zápas Fridricha III. o uznání nároku na uherský trůn 

1458-1490 

Po smrti Ladislava Pohrobka se pro Fridricha III. jako seniora "domu rakouského" otevřela 

cesta k získání držav po zesnulém panovníkovi. Otázka, co s pozůstalostí, která Ladislavovi 

připadla po jeho rodičích, se však stala předmětem zájmu dalších dvou Habsburků. Na osiřelé 

dědictví vznesli nárok vedle Fridricha III. také jeho o tři roky mladší bratr Albrecht VI. a 

bratranec obou, Zikmund Tyrolský. Pozornost všech příbuzných se obrátila především na 

nástupnictví v albertinské části Rakous, protože v osobě krále Ladislava vyhasla v mužské 

linii albertinská větev Habsburků. 

Ambiciózní Albrecht, kterého mrzelo, že mu dosud nebylo svěřeno žádné vlastní území, 

v němž by vládl, neustále naléhal, aby se země rozdělila. Situace ohledně nástupnictví 

v albertinských državách byla dost napjatá a intenzita dědických sporů postupně zasáhla celé 

Rakousy. Z tohoto důvodu se zemské stavy zatím nerozhodly na sněmu ve Vídni počátkem 

roku 1458 pro žádného z uchazečů o dědictví. Chtěly raději vzít vládu v zemi do vlastních 

rukou prostřednictvím volené regentské rady, dokud se dědicové nedohodnou. Albrecht a 

Zikmund se shodli již v květnu téhož roku. Tyrolský vévoda se zřekl svého práva na 

albertinské území ve prospěch bratrance, a ten mu přenechal svůj podíl v Předních Rakousích 

a určitou částku ze svých příjmů. 166 Albrecht se tak prozatím spokojil s částí území, které bylo 

přiděleno albertinské větvi již v roce 1379 neuberskou smlouvou. 

Komplikovanější vztahy panovaly mezi oběma bratry, kteří se nemohli dohodnout. 

Fridrich chtěl zpočátku vyvážit své zklamání nad ztrátou českého a uherského království167 

zabráním celého albertinského území, ale narazil na rodinnou tradici. Podle ní měli po 

166 Srov. KRIEGER, K. F., Habsburkové ve středověku, s. 184. 

167 V roce 1458 byli v Čechách a Uhrách zvoleni "národní" králové. V Koruně české se jím stal Jiří z Poděbrad 
a v Uhrách Matyáš Korvín. Tím bylo Habsburkům znemožněno plynule pokračovat v přímé vládě v obou 
královstvích po Ladislavu Pohrobkovi a jeho otci, Albrechtu II. Habsburském. 
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vymření vládnoucí dynastie v Rakousích právo dědit příbuzní z vedlejší linie. Fridrich tudíž 

nemohl obsadit celou oblast bez ohledu na ostatní členy rodu. Kompromis mezi bratry, 

vyjednaný pod záštitou rakouských stavů, vyústil 3. srpna 1458 smlouvou o rozdělení 

země. 168 Albrecht se musel spokojit pouze s částí území v Horních Rakousích, to znamená se 

zeměmi ležícími na západ od řeky Enns, a s finančním odškodněním ve výši dvaatřicet tisíc 

liber feniků, které mu bratr po naléhání hornorakouských stavů přenechal. Fridrich získal 

východ země, což představovalo Dolní Rakousy s Vídní. Oba dva se současně zavázali, že 

budou odvádět třetinu svých příjmů Zikmundovi Tyrolskému. Významná města měla složit 

přísahu věrnosti všem třem Habsburkům. 

Po rozdělení země se Albrecht usadil na hradě v Linci, kde si zřídil vlastní kancelář a 

finanční správu. 169 S výsledky smlouvy zásadně nesouhlasil. Naopak se domníval, že by se 

Fridrich měl spokojit s císařskou hodností a přenechat mu celé rakouské arcivévodství. Začal 

proti bratrovi intrikovat. Velkorysými dary si kupoval přízeň šlechticů a vysláním několika 

vojenských oddílů na pomoc Vídni proti loupeživým bandám se snažil naklonit si obyvatele 

města, a oslabit tak Fridrichovu pozici. Albrecht byl rovněž přesvědčen, že dohoda přinesla 

bratrovi lepší část dědictví. Rozlohou a významem tomu tak bylo. Z praktického hlediska se 

územní zisk jevil zcela opačně. 

Rozdělením země se císař ocitl ve velice svízelné finanční tísni. Brzy pochopil, že 

neustálými boji vyčerpaná země kolem Vídně mu sotva poskytne kýžené zisky, jimiž by mohl 

financovat vysokou politiku a zajistit bezpečnost a hospodářské oživení celé oblasti, jak od 

něho obyvatelé očekávali. Císař si uvědomoval, že mu kvůli plnění všech peněžitých závazků 

vůči spoluvladařům unikají velké sumy prostředků, které by jinak mohl využít ke zlepšení 

situace v zemi a k posílení vlastní pozice. Území, které podle smlouvy obsadil, trpělo 

neustálým drancováním potulujících se žoldnéřských band, které terorizovaly obyvatelstvo. 

168 UNREST, J., Osterreichische Chronik, s. 57-59. 

169 K létům samostatné vlády Albrechta VI. v Horních Rakousích a později i ve Vídni viz ZAUNER, A., 
Erzherzog Albrecht VI. Erbfíirst des Landes ob der Enns, in: Osterreicher-Landesbilder ZUT Geschichte 
Ober6sterreiches 2, Linz 1982, s. 18-40. 
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Z důvodu nevalného hospodaření a devastaci území se zákonitě zhoršila také kvalita mince, 

jejíž hodnota prudce poklesla. Fridrich nebyl schopen kvůli nedostatku peněz zvrátit tíživou 

atmosféru a popudil si proti sobě rakouskou šlechtu, která s jeho politikou a neschopnou 

vládou nebyla spokojená už od dob poručnictví. Císař pociťoval absenci loajality nejen ze 

strany pánů, ale i samotných Vídeňanů, kteří jej jako Štýřana nikdy neměli příliš v lásce. 

Nestabilita země a neoblíbenost Fridricha III. naopak vyhovovaly Albrechtovi VI., který 

bratrovo oslabené postavení zneužil pro posílení své vlastní pozice. 

Přetrvávající rodinné neshody vyvolaly v letech 1458-1463 občanskou válku. Na zemském 

sněmu v Linci roku 1461 přislíbili velmožové Albrechtovi podporu při tažení proti císaři. 

Vévodovi se také načas podařilo připoutat k sobě jak uherského krále Matyáše Korvína, tak 

českého panovníka Jiřího z PoděbradYo V důsledku spojenectví byl Albrecht rozhodnut 

převzít vládu v Dolních Rakousích třeba i násilím. Během tažení tímto územím nikdo nekladl 

Albrechtovi odpor, přesto mu nenadálý přepad Vídně nevyšel. Rok nato, v průběhu 

probíhajících bojových akcí, se Albrecht spolčil s Wolf gangem Holzerem. 171 Obklíčil Vídeň a 

ohrozil císařovu rodinu. Třebaže se tehdy útočníkům nepodařilo dobýt Hofburg, musel 

Fridrich III. bratrovi ustoupit. Albrecht totiž novými intrikami vyprovokoval velké lidové 

povstání proti císaři a jen rychlým zásahem zvenčí byla panovníkova rodina osvobozena. 

Tehdy císařově rodině pomohla česká armáda, vyslaná Jiřím z Poděbrad, jenž už v té době 

přešel od vévody k Fridrichovi III. Král si za pomoc císaři sliboval jeho přímluvu u papežské 

kurie za stupňující se neshody ohledně náboženských poměrů v českém království. 

Český král Jiří zprostředkoval uzavření příměří mezi znesvářenými bratry, které bylo 

sjednáno 2. prosince 1462 v Korneuburgul72 a ukončilo občanskou válku. Podle úmluvy 

170 NEHRING, K., Matthias Corvinus, s. 24-15. Podle autora se uherský panovník postavil později na stranu 
vévody proti Fridrichovi III., kdežto vztahy českého krále Jiřího k Albrechtovi VI. byly v té době spíše 
epizodické. 

171 Wolf gang Holzer, t 1463, vídeňský starosta. Nejprve byl ve službách Albrechta VI., pak přešel na císařovu 
stranu, za což zaplatil vlastním životem. Vévoda jej nechal za zradu zavraždit. 

172 Více o událostech roku 1462 a následném uzavření příměří mezi bratry viz například PALACKÝ, F., Dějiny 
národu českého, s. 916-917; NEHRING, K., Matthias Corvinus, s. 14. 

51 



Uherská politika Habsburků v 15. století 

Fridrich opustil vídeňský hrad a odebral se do Vídeňského Nového Města. I73 Přenechal 

Albrechtovi na osm let celé Dolní Rakousy výměnou za každoroční rentu ve výši čtyř tisíc 

zlatých dukátů. Hlavní sídlo Dolních Rakous, Vídeň, složilo hold novému zeměpánovi 

koncem prosince téhož roku. Domácí válka způsobila nedozímé materiální škody v celé 

oblasti a podepsala se na velkém utrpení místního obyvatelstva. Také pro císaře skončila 

nepříznivě. Musel se sklonit před nároky a podmínkami vládychtivého bratra a vrátit se do 

Štýrska. Albrecht VI. se ke své spokojenosti usadil ve Vídni, ale dlouho se z vítězství netěšil. 

Krátce po jeho smrti v roce 1463 se Fridrichovi konečně podařilo sjednotit všechny rakouské 

země s výjimkou Předních Rakous a Tyrolska, kde až do roku 1490 samostatně panoval jeho 

bratranec Zikmund, vévoda tyrolský.I74 Současné zklidnění domácích poměrů umožnilo 

Fridrichovi, aby si alespoň načas uvolnil ruce pro řešení problémů na mezinárodním poli. 

Smrt Ladislava Pohrobka nezpůsobila chaos pouze ve vnitřním uspořádání země, ale měla 

rovněž neblahý dopad na habsburskou zahraniční politiku. Touto významnou událostí se 

otevřela cesta ke zcela novému mocenskému uspořádání středoevropského prostoru a vedla 

také k dočasnému ukončení snah císaře Zikmunda Lucemburského vytvořit dunajskou 

monarchii. V průběhu celého 15. století docházelo v Evropě v důsledku politické, církevní a 

společenské krize k emancipaci jednotlivých "národů" a k prosazování vlastních představo 

státě. Právě smrt Ladislava Pohrobka umožnila české a uherské elitě uvažovat o vládě bez 

Habsburků. Na podzim 1457 skončilo na dlouhou dobu jejich panování v obou královstvích, 

která do té doby tvořila nejvýznamnější habsburské državy ve střední Evropě. 

Spor o dědictví po zesnulém panovníkovi také dlouhodobě zatížil vztahy dvou tehdy 

nejvýznamnějších středoevropských dynastií, Habsburků a Jagellonců. První z nich se snažila 

173 Vídeňské Nové Město, štýrská rezidence císaře Fridricha III. V tomto městě se narodil a byl také pohroen 
panovníkův syn Maxmilián I. 

174 Vévoda Zikmund Tyrolský v roce 1463 také vznesl nárok na Horní Rakousy, později však vyjádřil ochotu 
vzdát se dědičných zemí ve prospěch císaře, který mu za to zprostředkoval smír s papežem. Zikmund se dostal 
do konfliktu s Římem, protože od roku 1457 válčil s brixenským biskupem, kardinálem a proslulým učencem 
Mikulášem Kusánským o vrchnostenská práva v této části země. K informacím o střetu Zikmunda s biskupem 
viz JA.GER, A., Der Streit des Cardinals Nicolaus von Cusa mit dem Herzog Sigmund von Osterreich als Grafen 
von Tirol, 2 díly, Innsbruck 1861. 
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udržet území, které získal Albrecht II. Habsburský sňatkem s jedinou dědičkou Lucemburků, 

Alžbětou, druhá opírala své nároky na český a uherský trůn o dědická práva Ladislavovy 

sestry, Alžběty Habsburské,175 se kterou se oženil polský král Kazimír IV. Pro obě dynastie 

by případné dědictví znamenalo jistou převahu ve středoevropském prostoru. Ani jednomu 

rodu se nepodařilo v roce 1458 obsadit uvolněné trůny, protože stavy obou zemí, českého a 

uherského království, si zvolily panovníka z domácího prostředí. 

Fridrich III. se sice pokusil uplatnit své právo v sousedních zemích, v Čechách a v Uhrách, 

ale bez valného úspěchu, neboť hlavně v českém království neprojevoval své nároky 

dostatečně důrazně. Zejména v českém případě nebyla situace jednoduchá. Habsburkové byli 

stále dědici Lucemburků a navíc císař mohl zacházet s českými zeměmi jako s odumřelým 

říšským lénem a trvat na svém nároku. Čeští páni se hájili a oponovali tím, že mají právo 

panovníka volit ne jen potvrzovat. Stavy českých a uherských zemí si nakonec přes různé 

zahraniční tlaky nenechaly vnutit nového vládce zvenčí a zvolily krále podle vlastních 

představ. Dědické nároky vznesli všichni tři Habsburkové, tedy císař Fridrich III., jeho bratr 

Albrecht VI. i bratranec Zikmund Tyrolský. Odvolávali se přitom na lucembursko-

habsburskou dohodu z roku 1364, museli však čelit námitkám, že také dosud žijící sestry 

Ladislava Pohrobka mají právo na uvolněné trůny. Jejich manželé, vévoda Vilém Saský a 

polský král Kazimír IV., se rovněž domáhali nároku na svatováclavskou a svatoštěpánskou 

korunu. V Čechách byl po delším zvažování vybrán z mnoha kandidátů dosavadní správce 

království Jiří z Poděbrad a v březnu 1458 zvolen na zemském sněmu v Praze za českého 

panovníka. Císař nebyl zřejmě dostatečně důrazný proto, že neměl dostatek financí, aby 

účinně zasáhl do vývoje v českém království ve svůj prospěch, a patrně se mu ani nechtělo 

175 Alžběta Habsburská, * 1436, t 1505, starší sestra Ladislava Pohrobka, od roku 1454 polská královna; matka 
českého a uherského krále Vladislava II. Jagellonského. 
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řešit složité náboženské poměry v Čechách. V říjnu 1458 uzavřel s Jiřím z Poděbrad mírovou 

dohodu s příslibem udělení českého království v léno. 176 

V Uhrách proběhla volba obdobně jako v Čechách. Nečekaná smrt krále Ladislava 

Pohrobka zasáhla celou zemi. Uherští magnáti využili chvíle nastalých zmatků v království. 

Chopili se příležitosti posílit politický a hospodářský vliv a zabezpečit svá privilegia. Za 

nejdůležitější považovali právo v oblasti cel, mincovnictví a horních regálů. Přesto i 

velmožové byli zaskočeni královým skonem a uvědomovali si, že nikdo z nich nemá doma 

potřebnou podporu a sílu pro nastolení pořádku a klidu a není schopen chránit království před 

Turky. Tak jako v Čechách i v Uhrách využily stavy daného okamžiku k uplatnění svého 

volebního práva. Po vyhodnocení všech kladů a záporů cizích adeptů se páni nakonec 

rozhodli vybrat krále z uherských řad. Učinili tak již o několik měsíců dříve než v sousedních 

Čechách. Ukázalo se, že pro uherskou i českou politickou reprezentaci byl v té době 

přijatelnější "národní" král než cizinec. 

Volba v Uhrách padla na Matyáše, mladšího syna legendárního Jánoše Hunyadyho. Proč 

baroni vybrali právě jeho? Matyášovou předností byl především jeho věk. Magnáti se 

domnívali, že budou mít možnost více a snadněji ovlivňovat názory a rozhodnutí mladého 

krále než zralého vladaře. V Matyášův prospěch hovořil i fakt, že byl synem slavného 

válečníka a uznávaného velmože a v čele jeho stoupenců stál rodinný klan. Údajně se za něho 

přimlouval i tehdejší správce českých zemí Jiří z Poděbrad, který si vážil Matyášova otce. Na 

důkaz vřelého vztahu zasnoubil Jiří svoji teprve sedmiletou dceru Kateřinu 177 s Matyášem, 

který bylo osm let starší. Hlavním důvodem spojenectví obou mužů byla vzájemná podpora 

proti případnému habsburskému vměšování a snaha zamezit v pokračování vlády Habsburků 

v obou královstvích. Také polský král Kazimír IV. se musel smířit s ustanovením národních 

176 Císařovo potvrzení Jiřího z Poděbrad na českého krále viz MACEK, J., Král Jiří a král Matyáš. Od přátelství 
k nepřátelství (1458-1469), in: Časopis Matice moravské CX 1991, s. 301-302; URBÁNEK, R., Věk 
poděbradský III/3, s. 466-467. 

177 Kateřina z Poděbrad, * asi 1449, t 1464, od 1461 uherská královna. Ve svých patnácti letech zemřela po 
porodu i s novorozencem. 

54 



Uherská politika Habsburků v 15. století 

panovníků, i když se svých dědických práv zcela nevzdal. Jagellonci si však v té době 

nemohli dovolit vstoupit do dalšího vojenského střetu. 178 

V době volby byl Matyáš sotva patnáctiletý, proto se místodržícím a regentem v Uhrách 

stal jeho strýc Michael Szilágyi. Hunyadyovská strana, kterou vedl už před volbou panovníka, 

přislíbila nepřátelským baronům, kteří se zkompromitovali popravou Ladislava Hunyadyho, 

plnou amnestii a shovívavost ze strany Matyáše v případě, že jej podpoří. Již brzy po králově 

volbě, která se uskutečnila 24. února 1458, se stal razantní a velice samostatný Matyáš pro 

mnohé uherské pány nepřijatelný.179 Korvín tak musel krátce po své intronizaci čelit 

nepřátelskému postoji baronů vůči své osobě a snažit se prosadit proti nim vojensky na 

domácí půdě. 

Bezkonfliktní vztah nepanoval ani mezi uherským králem a císařem. Matyáš začal 

zdlouhavě vyjednávat s Fridrichem III., aby Uhrám vrátil korunovační klenoty a pohraniční 

pevnosti na západní hranici země, které císař držel od dob poručnictví nad Ladislavem 

Pohrobkem. Jednání se vedla několik let. Prvním vážným pokusem o narovnání sporu bylo 

vyslání poselstva v čele s Jánošem Vitézem k Fridrichovi III. v létě 1458 s cílem získat pro 

Uhry především svatoštěpánskou korunu. Zatímco Matyáš za vrácení klenotu nabízel dvanáct 

tisíc zlatých guldenů, císař požadoval sumu čtyřiceti tisíc a k tomu dalších deset tisíc guldenů 

za vydání města Šoproně i s přilehlou oblastí. 180 K dohodě, kterou zprostředkovali papežští 

legáti, tehdy nedošlo. 

Korvínova křehkého postavení v Uhrách mezitím využila část nespokojených baronů a 

nabídla Fridrichu III. trůn jako příbuznému krále Ladislava. Skupina uherských magnátů 

178 Kazimír IV. vypověděl v roce 1454 válku řádu německých rytířů. Konflikt se uzavřel až roku 1466 
toruňským mírem, kterým Polsko obdrželo územní zisky a přístup k Baltu. 

179 Matyáš Korvín se s překvapivou chutí vložil do obnovy pořádku v království a změn ústřední moci. Přerušil 
kontakty s rodinou a odmítl opatrovnictví nad sebou. Do čela nejvyšších orgánů jmenoval místo baronů své 
šlechtické stoupence a strýci Szilágyimu vzal naději, že bude jako zemský správce hrát obdobnou roli jako kdysi 
Matyášův otec, Jánoš Hunyady. 

180 Srov. ACHERL, 1., Konig Matthias Corvinus, s. 48; NEHRlNG, K., Matthias Corvinus, s. 14. 
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včetně Michaela Szilágyiho, s nímž se Matyáš nepohodl, zvolila císaře v Németújváru181 17. 

února 1459 uherským králem. Krátce nato byl Fridrich III. korunován salcburským 

arcibiskupem ve Vídeňském Novém Městě. Císař se tehdy nabízené příležitosti chopil, ale 

musel počítat s tím, že Korvín proti němu obrátí zbraně. Co vedlo Fridricha III. k tornu, že 

intronizaci Matyáše oficiálně neuznal a nechal se zvolit za uherského krále, když ještě v době 

poručnictví nad Ladislavem Pohrobkem tuto možnost odmítl? 

Zdá se, že císaře k tomuto kroku přiměl jeho dynastický způsob myšlení, podle něhož 

neměl ani Matyáš Korvín ani nikdo jiný právo jako pouhý "povýšenec" nepocházející 

z královskkého rodu usednout na trůn. K rozhodnutí přispěla zcela jistě i Fridrichova touha 

nosit svatoštěpánskou korunu, jako císařovi příbuzní, uherští králové Albrecht II. Habsburský 

a jeho syn Ladislav Pohrobek. Zisk uherského trůnu mohl být i satisfakcí za to, že v českém 

království mu nástupnictví uniklo. Nelze pominout ani fakt, že Fridrich stále držel ve svých 

rukách uherské korunovační klenoty, což jej zvýhodňovalo před Matyášem, který tyto 

symboly země nevlastnil. Císař zpočátku určitě počítal s podporou nového papeže Pia II., 

jímž byl jeho bývalý sekretář a rádce Aeneas Silvius Piccolomini. Všechny tyto okolnosti 

přispěly k císařovu rozhodnutí využít této jedinečné příležitosti a usednout na uherský trůn i 

přesto, že jej v Uhrách podporovala jen malá skupina velmožů a šance na jeho prosazení byla 

mizivá. 

Podle císařova očekávání se Matyáš Korvín chystal do boje o trůn s typickou razancí a 

energií. Podporovala ho střední a drobná šlechta. Zároveň vyzýval magnáty, aby jej 

následovali v odporu proti cizinci, který odmítal vrátit Uhrám korunovační klenoty, a dokonce 

chtěl v království sám vládnout. Fridrich III. se až příliš spoléhal na to, že mu proti 

Matyášovi pomůže český král Jiří z Poděbrad, s nímž momentálně udržoval dobré vztahy.182 

181 Németújvár, dnešní Gííssing v rakouském Burgenlandu. 

182 Jiří z Poděbrad, " král dvojího lidu", potřeboval císařovu přímluvu u papeže a Fridrich III. Poděbradovu 
vojenskou pomoc proti Matyášovi. Český panovník přistoupil na císařovu nabídku, v níž mu slíbil odstoupení 
poloviny všech uherských příjmů na tři roky a doživotní přenechání výnosů z výroby soli za to, že mu Jiří 
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Přesto se císaři do otevřeného vojenského střetu nechtělo. V té době současně vedl domácí 

válku s bratrem Albrechtem VI., která jej vojensky oslabovala a finančně značně zatěžovala. 

Císař se o to více znepokojil, když zjistil, že se nemůže opřít o papežovu podporu,183 neboť 

papež Pius II. neschvaloval spojenectví císaře s českým králem, namířené proti katolickému 

panovníkovi Matyáši Korvínovi. Váhal, zda se má pustit do střetu s tak nebezpečným a 

silným protivníkem, jakým byl uherský král. Jeho situace byla nelehká. Na jedné straně 

chystal tažení proti uherskému králi s podporou Jiřího z Poděbrad, na druhé straně se obával 

reakce papeže. Navzdory vnitřnímu dilematu císař dál podporoval tajné jednání svých 

vyslanců s Poděbradovými diplomaty o společném postupu proti Matyášovi, které probíhalo 

počátkem roku 1459 ve Znojmě. 184 

Panovníci si vzájemně slíbili podporu a spojenectví při vojenském tažení do Uher pod 

záminkou obhajoby císařových nároků na trůn. Za Jiříkovu ochotu a pomoc císař leccos 

nasliboval, dokonce Poděbradovi nabídl i titul římského krále spoluvladaře. Proti tomuto 

návrhu zpočátku neprotestovala ani mnohá říšská knížata, která nebyla spokojená s dosavadní 

nedůslednou vládou Fridricha III. 185 Diplomaté Jiřího z Poděbrad a císaře se ve Znojmě 

dohodli, že společné tažení zahájí 25. července 1460, kdy vytáhnou proti Matyáši Korvínovi. 

Král Jiří však vyjednával s oběma panovníky. Jako spojenec císaře se chystal na vpád do 

Uher, jako Matyášův přítel jednalo příměří mezi oběma znesvářenými vládci a současně za 

dopomůže k uherské koruně. Srov. PALACKÝ, F., Dějiny národu českého, s. 878; NEHRING, K., Matthias 
Corvinus, s. 16. 

183 Papež Pius II. potřeboval, aby mezi Fridrichem III. a Korvínem panoval mír, neboť s oběma počítal pro 
křižácké tažení proti Osmanům, kteří dobývali Balkán a nebezpečně ohrožovali nejen uherské království, ale 
potenciálně celou střední Evropu. Napomínal císaře, aby svou touhou po uherské koruně neuvedl sebe i celé 
křesťanstvo v nebezpečí. Srov. MAXWELL-STUART, P. G., Papežové. Život a vláda od sv. Petra k Janu Pavlu 
ll., Praha 1998, s. 148-149. 

184 Srov. MACEK, J., Král Jiří a král Matyáš, s. 302-303; URBÁNEK, R., Věk poděbradský IIV3, s. 481. 

185 V té době se významně ozývaly hlasy Wittelsbachů, kteří se vrátili ke starému projektu římsko-německé 
volby nástupce již za císařova života a zvažovali možnost nabídnout tuto hodnost českému králi. Celá záležitost 
ztroskotala na rozdílných názorech a zájmech kurfiřtů a říšských knížat. V neprospěch Jiřího z Poděbrad 
hovořila jeho dvojí náboženská politika ve vlastním království. Srov. KRlEGER. K. F., Habsburkové ve 
středověku, s. 191-192. 
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zády uherského krále Poděbradovi diplomaté navazovali kontakty s uherskou opozicí proti 

Matyášovi. 186 

Fridrich III. nebyl od chvíle znojemských jednání schopen z finančních důvodů shromáždit 

na chystaný útok dostatečný počet vojska, a tak se zahájení vpádu do Uher stále odsouvalo. 

Český král, který se obával prozrazení své dvojaké hry, se začal pomalu vyvazovat ze 

spojenectví s císařem a naopak se chtěl opět přiblížit k Matyášovi, jenž stejně o jeho 

kontaktech s Fridrichem III. věděl. Nadále udržoval s Jiřím přátelské vztahy, protože se 

nejprve musel soustředit na upevnění své moci ve vlastní zemi. O rok později se uherský král 

oženil s Jiříkovou dcerou. 

Přímé ozbrojené boje v Uhrách vedl císař dosti liknavě. Jeho nevýrazné a neúčinné zásahy 

pomohly Matyáši Korvínovi získat z nepřátelského tábora mnohé Fridrichovy spojence. 

Stoupající počet uherských magnátů, kteří se přidali na Matyášovu stranu, měl za následek 

císařovu brzkou porážku. Po ukončení přímých ozbrojených bojů v Uhrách začalo vleklé a 

náročné vyjednávání mezi oběma stranami za asistence papeže Pia II. Jeho legátům se 

podařilo při počátečních diskusích ve Štýrském Hradci v roce 1462 dosáhnout prvních 

výsledků, ale vzhledem k pokračující rakouské domácí válce a lidovému povstání ve Vídni 

proti císaři se jednání protáhla o další rok. 

Nejen papežská kurie, i Matyáš Korvín usilovalo uzavření míru s císařem a sepsání 

výhodné smlouvy. Potřeboval docílit toho, aby se do Uher konečně vrátila svatoštěpánská 

koruna. S nelibostí také sledoval Fridrichovu náklonnost k českému králi 187 a doufal, že 

smlouvou obrátí císařovu pozornost na sebe. Již na jaře 1462 připravil král Matyáš s několika 

důvěryhodnými magnáty znění dohody, které předložil k posouzení uherskému sněmu. Také 

uherské stavy si přály v prvé řadě navrácení korunovačních klenotů do země. Sněm byl 

186 Srov. MACEK, 1., Král Jiří a král Matyáš, s. 302-303. 

187 Pius II. v březnu 1462 označil basilejská kompaktáta za neplatná, odmítl přijmout poslušnost českého krále a 
důrazně jej vyzval, aby svou zemi přivedl zpět k tradičnímu katolickému ritu. Vděčný císař se tehdy přimlouval 
u papeže za Jiřího z Poděbrad, aby tak oplatil pomoc za úspěšný vojenský zásah českých oddílů při obléhání 
rodiny ve vídeňském Hofburgu. Dosáhl jen krátkodobého zastavení řízení proti kacířským Čechám. Císařovy 
další přímluvy už papež nevyslyšel. 
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připraven vypsat mimořádnou daň na vyplacení koruny. Jednání tou dobou probíhala také na 

císařově dvoře ve Vídeňském Novém Městě, ale toto rokování bylo tehdy přerušeno 

vyhrocenými událostmi v Rakousích, kde se proti Fridrichovi vzedmula vlna odporu. Matyáš 

přes tyto zjevné císařovy překážky dál trval na tom, aby se na obou stranách pokračovalo 

v přípravě podmínek smlouvy. K Fridrichovi se uherská verze dohody dostala až v prosinci 

1462. Císař se ve stejném čase dohodl s bratrem Albrechtem VI. na kompromisu a mohl se 

opět vrátit k uherské otázce. V následujícím roce vyslal král Matyáš Jánoše Vitéze na císařův 

dvůr do Štýrského Hradce, aby zde znovu jednal o navrácení koruny. 

Tou dobou dlel u Fridricha III. se stejným posláním i papežský legát Hieronymus Landus, 

krétský arcibiskup. Jako vyslanec papeže měl mimo jiné přimět císaře k podpoře plánované 

křížové výpravy proti Turkům, kteří roku 1463 vpadli do Bosny. Fridrich III. neměl ani 

pomyšlení na tažení, i když se jeho dědičné země ocitly v osmanském ohroženÍ. Císařovou 

prioritou zůstávalo zajištění pevné pozice v Rakousích. Potřeboval si opatřit účinné 

prostředky k tomu, aby se v dědičných zemích prosadil. Přesto ve Štýrském Hradci došlo 

k dojednání předběžné smlouvy mezi císařem a uherskou stranou. Fridrichovi se podařilo 

vyjednat znatelně vyšší cenu za vydání uherské koruny než tomu bylo v roce 1458.188 

V květnu 1463 vyslal uherský král nové poselstvo, složené z nejvyšších světských a 

duchovních magnátů, opět pod vedením Jánoše Vitéze na císařův dvůr, aby zde Fridrich III. 

ratifikoval smlouvu. Již o dva měsíce později došlo ve Vídeňském Novém Městě k výměně 

připravených listin. Každá strana měla prostudovat protivníkovy návrhy a podmínky míru. 

Císař důsledně trval na dodržování všech právních a dědických nároků Habsburků v Uhrách, 

které odvozoval od příbuzenských vazeb s předchozími králi, Ladislavem Pohrobkem a jeho 

otcem Albrechtem II. Habsburským. Fridrich III. ratifikoval smlouvu 19. července 1463 za 

přítomnosti zástupců politického národa Uher. Tímto termínem byli označováni preláti, 

188 NEHRING, K., Matthias Corvinus, s. 18. 

59 



Uherská politika Habsburků v 15. století 

baroni, důstojníci, šlechta i zástupci uherských královských měst. Téhož dne byla smlouva 

definitivně schválena a podepsána uherskou stranou v Šoproni. 

Šoproňská smlouva189 obsahuje komplex dílčích listin, jejichž text se postupně formoval 

po bedlivém zvažování té či oné strany. K dokumentům vázajícím se ke smlouvě patří 

ratifikační listina císaře Fridricha III. z 19. července 1463, schválená ve Vídeňském Novém 

Městě/90 dále první ratifikační listina uherského krále Matyáše Korvína z 26. července 1463, 

stvrzená v Budíně,191 následuje ratifikace smlouvy papežem Piem II. z 22. října 1463 

v Římě. 192 Vedle těchto nejvyšších signatářů stvrdilo svým podpisem platnost smlouvy 

dvanáct uherských světských a duchovních magnátů 3. dubna 1464 ve Stoličném Bělehradě a 

zároveň tamtéž souhlasili a podepsali všichni uherští zprostředkovatelé smlouvy.193 Celý 

komplex zakončuje druhá ratifikační listina uherského krále z 23.-24. dubna 1464, potvrzená 

v Budíně. 194 Tímto krokem vyjádřil Matyáš Korvín souhlas s obsahem šoproňské smlouvy. 

Její text je rozdělen do osmi článků, v nichž jsou vypsány konkrétní podmínky a požadavky 

obou stran: 

189 Originál šoproňské smlouvy byl napsán na pergamenu a opatřen pěti přivěšenými pečetěmi. Dnes je uložen 
ve Vídni HRSt.A, Allgemeine Urkundenreihe 1463 VII 19. Regesta chronologico-diplomatica Friderici IV. 
Romanorum regis, dok. č. 4011, s. 405. Dále viz příloha k monografii K. Nehringa, Matthias Corvinus, dok. č. 1, 
s. 202-206, dok. č. 2, s. 206-209, dok. č. 3, s. 209-211, dok. č. 4, s. 211-213, dok. č. 5, s. 213-215, dok. č. 6, s. 
215-216, dok. č. 8, s. 217; ULMANN, H., Kaiser Maximilian 1., I, Stuttgart 1884, s. 86; FRAKNÓI, W., Mattias 
Corvinus, listiny otištěné za s. 84 a s. 93. Maďarské město Šoproň se v němčině označuje Odenburg. Také 
smlouva zde uzavřená se v literatuře uvádí jako 6denburská. 

190 Tato listina je součástí kopie papežského schvalovacího dokumentu šoproňské smlouvy, uložená ve Vídni 
HHSt.A. Allgemeine Urkundenreihe 1463 VII 19 - 1464 IV 24. Fol. 12-14, viz NEHRING, K., Matthias 
Corvinus, dok. Č. 3 , s. 211. 

191 Kopie této listiny je rovněž součástí papežského schvalovacího dokumentu ve Vídni HHSt.A. Allgemeine 
Urkundenreihe 1463 VII 19 -1464 IV 24. Fol. lO-12, viz NEHRING, K., Matthias Corvinus, dok. Č. 5, s. 213. 

192 Kopie papežovy ratifikace šoproňské smlouvy se nachází ve Vídni HHSt.A. Allgemeine Urkundenreihe 1463 
VII 19 - 1464 IV 24 Fol. I-2m 14, viz NEHRING, K., Matthias Corvinus, dok. Č. 5, s. 215. 

193 První z listin uherských magnátů se zachovala v originále, sepsaném na pergamenu s deseti přivěšenými 
pečetěmi. Pečeť biskupa z Erlachu chybL Originál je uložen ve Vídni HRSt.A. Allgemeine Urkundenreihe 1464 
IV 3, viz NEHRING, K., Matthias Corvinus, dok. Č. 6, s. 216 a druhá listina je rovněž originál, napsaný na 
pergamenu s pěti přivěšenými pečetěmi. Rovněž se nachází ve Vídni HRSt.A. Allgemeine Urkundenreihe 1464 
IV 3, viz NEHRING, K., Matthias Corvinus, dok. Č. 8, s. 217. 

194 Poslední listina šoproňské smlouvy se také zachovala v originále na pergamenu s přivěšenou voskovou pečetí, 
tak zvanou "druhá tajná pečeť". Nachází se rovněž ve Vídni HHSt.A. Allgemeine Urkundenreihe 1464 IV 23, 
viz NEHRING, K., Matthias Corvinus, dok. Č. 8, s. 217. 
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1. Císař Fridrich III. dostal do správy několik pohraničních měst a zámků v západních 

Uhrách. Mezi tyto lokality patřila města Forchstein, Kobelsdorff, Eisenstadt, Gííns a 

Rechnitz se všemi náležitostmi, právy, soudními pravomocemi a lidmi. Rovněž se 

v tomto článku stvrdila vzájemná pomoc a podpora v boji proti Turkům. Oba vladaře 

spojovalo také spojenectví proti všem společným potenciálním protivníkům 

s výjimkou apoštolské stolice. 

2. V tomto článku se dostalo Fridrichovi III. uznání jako spoluvladaře v uherském 

království, které bylo potvrzené všemi vyjmenovanými složkami politického národa 

Uher. 

3. Podle souhlasu všech zúčastněných adoptoval císař Matyáše Korvína. Zároveň byl 

Fridrichu III. potvrzen titul "král Uher", i když císař praktickou vládu nevykonával a 

vzdal se svých výsad. Matyáš byl rovněž uznán za uherského krále a ponechal si 

pravomoc nad svými poddanými. 

4. Velmi důležitá část smlouvy pro habsburskou dynastii. Habsburkové měli získat 

uherský trůn po smrti Matyáše Korvína v případě, že by zemřel bez legitimního 

mužského potomka. Císař jmenoval Matyáše svým synem a Korvín měl císaře nazývat 

otcem, při čemž budou vzájemně ve všech záležitostech spolupracovat a jeden 

druhému pomáhat. 

5. Pro případ, že by Matyáš zemřel bez legitimního syna, měly uherské stavy zvolit 

Fridricha III. nebo některého z jeho legitimních synů, které mohl císař sám určit. 

Fridrich už tehdy prosadil právo na nástupnictví pro svého čtyřletého syna 

Maxmiliána. 

6. Uherské stavy se zavázaly, že zajistí v království souhlas a shodu se všemi listinami a 

umožní v budoucnu císaři nebo jeho synovi klidné převzetí uherského království a 

všech ve smlouvě dohodnutých náležitostí v případě Matyášovy smrti. Toto pravidlo 

nebylo nikde ve smlouvě zpochybněno a stalo se závazným. 
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7. Všem prelátům, baronům, důstojníkům, šlechtě a měšťanům, tedy "politickému 

národu" v království se ukládalo, aby byli vstřícní vůči Habsburkům a nápomocní jim 

radou ku prospěchu celé země. 

8. Poslední článek se nesl v duchu slávy a obnovy vlády v Uhrách z doby zesnulého 

krále Ladislava Pohrobka, dále v odstranění všeho bezpráví, růzností a neshod v zemi. 

Při sepisování smlouvy se důsledně dbalo na to, aby uzavřenou dohodu potvrdil samotný 

papež Pius II. a především aby byla přijatelná pro reprezentanty uherské církve a armády. Pro 

Matyáše Korvína bylo nejdůležitější navrácení koruny, symbolu jeho legitimity a suverenity v 

Uhrách. Za vrácení klenotu musela uherská strana draze zaplatit. Suma se vyšplhala na 

osmdesát tisíc uherských zlatých. Fridrich III. byl dále odškodněn několika pohraničními 

městy a naopak se zavázal, že vrátí Šoproň. Vrácení koruny a Šoproně bylo také jeho jediným 

ústupkem. Smlouva přinesla císaři finanční úlevu, protože ukončila několikaleté válčení a 

přiznala Habsburkům právo na uherský trůn. Byla pro ně po všech stránkách výhodná. 

Matyáš Korvín a uherské stavy dlouho zvažovali, zda smlouvu uznají, protože pro ně 

znamenala veliké ústupky. Přesto se nakonec rozhodli pro její ratifikaci, neboť navrácení 

koruny do země po třiadvaceti letech bylo silným argumentem k podpisu. Význam měla 

rovněž skutečnost, že v době jednání o podobě smlouvy byl Matyáš mladý. Neobával se, že 

zůstane bez legitimního dědice a v budoucnu neohrozí nástupnictví v království. Po šestileté 

vládě mohl být Korvín konečně korunován svatoštěpánskou korunou. Stalo se tak 29. března 

roku 1464 ve Stoličném Bělehradě prostřednictvím ostřihomského arcibiskupa. Od vymření 

Arpádovců roku 1301 byl Matyáš Korvín prvním uherským "národním" králem korunovaným 

pravou korunou, na správném místě a od správné osobnosti. 

Šoproňská smlouva načas zklidnila vzájemné vztahy. Do budoucna však sotva mohla 

překlenout protichůdné zájmy obou vládců. Korvín byl v podstatě k podpisu dotlačen 
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tehdejšími okolnostmi. Vynucené přátelství a dědická smlouva s císařem jeho vládychtivým 

ambicím nevyhovovaly. Dohoda se brzy stala zdrojem nového napětí a nedůvěry. 

Poté, co smlouva vstoupila v platnost, se král dočkal usmíření s barony. Většina z nich se 

postavila za něho a podporovala královy kroky jak ve vnitřní, tak i v zahraniční politice. 

Uherský panovník brzy dosáhl uznání i na mezinárodním poli včetně od Říma, protože se 

mimo jiné angažoval v boji s kacíři v českém království. Úspěchy na domácí půdě, kde 

převzal kontrolu nad veškerým politickým životem , a ve střední Evropě, zaslepily Matyáše 

natolik, že začal vážně uvažovat o revizi šoproňské smlouvy. Chtěl v ní změnit článek týkající 

se otázky nástupnictví. Tím zavdal příčinu zhoršení budoucích vztahů s Fridrichem III. 

Naopak císař dal svým podpisem od počátku jasně najevo své nezpochybnitelné stanovisko, 

že se nevzdal nástupnických práv v Uhrách, ale jejich realizaci pouze odsunul na příhodnější 

dobu. Rok 1463 byl pro císaře příznivý. Přinesl mu zklidnění domácích poměrů, když po 

smrti bratra Albrechta VI. ustal ostrý boj o habsburské državy. Rovněž šoproňská smlouva 

císaře osobně uspokojila. Vyhradil si v ní právo na doživotní uznání titulu uherský král, a to 

byl velký úspěch ve srovnání s Čechami. Je však třeba připomenout, že ve vztahu k českému 

království nebyl císař tak aktivní jako v Uhrách a správu zde raději ponechal Jiřímu 

z Poděbrad. 

Již následujícího roku se na obzoru začal rýsovat nový konflikt. Papež Pius II. Povolal 

Jiřího z Poděbrad před církevní soud do Říma, ale brzy zemřel. V načatém sporu důsledně 

pokračoval jeho nástupce na Petrově stolci, Pavel II., který v létě roku 1465 obnovil půhon 

vůči českému králi. Jiří z Poděbrad se nedostavil do Říma, a byl proto prohlášen kacířem se 

všemi z toho plynoucími důsledky. Nový pontifik vyzval všechny křesťany ke křížové 

výpravě proti Čechám. Fridrich III. jako římský král a ochránce víry se ocitl v nepříjemné 

situaci. Válčit s kacíři se mu nechtělo, navíc stále pociťoval vůči Jiřímu vděk za pomoc v roce 

1462, kdy se ve Vídni ocitl s rodinou v zajetí vzbouřenců. Rozhodnutí mu usnadnil 
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Viktorin,195 syn českého krále, který se s císařem nepohodl a počátkem roku 1468 vpadl do 

Rakous a poplenil jeho dědičné země. Císař tento útok neuneslo to více, že to byl právě on, 

kdo povýšil za odměnu Viktorina na miínsterberského vévodu, který se rovněž zúčastnil 

obléhání Vídně v roce 1462. Fridrich III. za těchto okolností změnil své stanovisko vůči 

Jiřímu z Poděbrad a spolu s papežem se obrátil na Matyáše Korvína, aby pomohl při křížovém 

tažení do Čech. 

Uherský král v prvních letech vlády udržoval s pražským dvorem přátelské vztahy, protože 

se v té době musel plně soustředit na upevnění panovnické moci v zemi, která trpěla 

dlouholetou anarchií a neustálou hrozbou expanze Turků. Neměl tehdy čas na 

středoevropské záležitosti. Po výzvě papeže a císaře však dal Matyáš k dispozici zbraně i 

vojsko a sám se postavil do čela výpravy proti kacířským Čechám. Pro Korvína to nebyl 

náhlý obrat, jen se pro něj příznivě změnila situace v uherském království. Znovu se vrátil k 

myšlence rozšířit svůj vliv ve střední Evropě, což byl jeho dlouhodobý plán. Nyní se snažil 

využít příhodné chvíle. Po papežově vyhlášení křížové výpravy se definitivně rozhodl ke 

změně dosavadní orientace zahraniční politiky a během své další skoro čtvrtstoleté vlády 

zaměřil pozornost na české království a rakouské arcivévodství. Do této chvíle bylo jeho 

prioritou udržet mír na jižní hranici země, kde neustále hrozili Turci. 

V květnu 1468 začala vleklá uhersko-česká válka. Konfliktu mezi Jiřím z Poděbrad a 

papežem využila česká katolická šlechta k odboji. Zformovala proti králi jednotu 

zelenohorskou,196 a tím poskytla příležitost ctižádostivému Korvínovi pokusit se rozmnožit 

jeho državy o české země. Podlomila postavení Jiřího z Poděbrad v katolicky orientovaných 

vedlejších zemích Koruny české, které se začaly veřejně hlásit k uherskému panovníkovi. 

Matyášův postup byl zpočátku velice úspěšný. Válka se omezovala na drobnější srážky a na 

195 Viktorin, * 1443, t 1500, vévoda miínsterberský. 

196 Jednota zelenohorská byla založena skupinou šestnácti vesměs katolickými pány 28. listopadu 1465 na 
sjezdu u Zdeňka ze Štemberka v zámku na Zelené hoře. Byla namířena proti králi Jiřímu z Poděbrad a měla 
spojence ve slezské Vratislavi a v některých katolických a německých městech, například v Plzni, Brně, Jihlavě, 
Znojmě a dalších. 
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obléhání hradů a měst, hlavně na jihozápadě Moravy. V únoru 1469 bylo uherské vojsko 

obklíčeno českými oddíly u Vilémova v Železných horách. Došlo i na osobní setkání obou 

panovníků, ale Matyáš Korvín nedodržel slib, který tehdy dal Jiřímu z Poděbrad , že totiž 

upustí od dalšího tažení a zaslouží se o smír mezi českým králem a papežem. 

Matyáš nejen nedodržel ústní dohodu, dokonce se zachoval zcela opačně. Na přání 

katolických šlechticů převážně z vedlejších zemí Koruny české byl v Olomouci 3. května 

1469 zvolen za protikrále a přijal hold moravských, slezských a lužických stavů. Nepokusil se 

rovněž o narovnání sporu mezi českým panovníkem a Římem. Král Jiří se v tíživé chvíli 

nejvyššího ohrožení prozíravě vzdal nástupnických práv svých synů a českým velmožům 

doporučil, aby nabídli svatováclavskou korunu polským JagelloncŮill. Český sněm odmítl 

svévolnou olomouckou volbu Matyáše Korvína a na návrh Jiřího z Poděbrad uznal 

nástupnictví Vladislava Jagellonského, syna polského krále Kazimíra IV. s dodatkem, aby se 

princ oženil s třináctiletou dcerou českého panovníka, Ludmilou. Ke sňatku nikdy nedošlo. 

Během konfliktu s Jiřím z Poděbrad hledal Matyáš Korvín útočiště u císaře, ten však 

s velkou nelibostí sledoval nárůst uherského vlivu v českých zemích. Vedle toho nastaly 

Fridrichu III. v té době v Rakousích opět nové starosti. I když po smrti bratra Albrechta VI. 

došlo ke zklidnění poměrů, ukázalo se brzy, že tomu tak bylo jen načas. Císař nebyl uznán 

všemi šlechtici za vládce v albertinské části země. Těžko tu v praxi prosazoval svoji pozici. 

Někteří velmoži se domnívali, že své oprávněné nebo domnělé nároky vůči Fridrichovi musí 

prosadit zbraněmi. Stejnou cestu odporu volil i bývalý císařův stoupenec Ondřej 

Baumkircher,197 jenž v letech 1469 - 1471 vyhlásil Fridrichovi soukromou válku, tak zvané 

záští v době jeho nepřítomnosti v Rakousích,198 kterého Baumkircher využil ke sporu 

s císařem o peněžní pohledávky k otevřenému boji. Za tichého souhlasu uherského krále 

197 Ondřej Baumk:ircher, t 1471, bývalý hejtman ve službách císaře. Za pomoc při obléhání Vídeňského Nového 
Města v roce 1452 jej Fridrich III. oblenil statky v Uhrách. Od té doby byl Baumkircher jako uherský magnát 
loajální k Matyáši Korvínovi. 

198 V letech 1468 - 1469 pobýval císař v Itálii. Na podzim 1468 se po smrti své manželky Eleonory 
Portugalské (t 1467) vydal na pouť do Říma, aby se osobně sešel s papežem Pavlem II. Chtěl získat jeho 
podporu pro založení rakouských biskupství ve Vídni a Vídeňském Novém Městě a potvrzení řádu sv. Jiří. 
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pustošil Fridrichovy državy ve Štýrsku. Po návratu z Říma císař rázně skoncoval se všemi 

spiklenci a hlavní viníky včetně Ondřeje Baumkirchera nechal 23. dubna 1471 popravit. Stín 

nedůvěry přesto dolehl také na Matyáše Korvína, který o celém spiknutí věděl a nic proti 

němu nepodnikl. Ze strany uherského krále to bylo přinejmenším morální porušení prvního a 

čtvrtého článku šoproňské smlouvy. Není divu, že se císař nechystal podporovat Korvínovy 

ambice v českých zemích. 

Sedmdesátá léta vyhrotila vztah obou panovníků na ostří zbraní. Matyáš Korvín, stále 

vnitřně nesmířený s výsledky šoproňské smlouvy a hnán vládychtivou touhou, se nespokojil 

jen s vedlejšími zeměmi Koruny české. Chtěl víc a mířil hodně vysoko. Usiloval o sblížení 

s Habsburky, aby si pojistil nástup na vytoužený římský trůn. V roce 1470 se vypravil za 

císařem do Vídně, aby jej požádalo ruku jeho dcery Kunhuty. 199 Římský král jej jednoznačně 

odmítl, a to nejen proto, že Kunhutě bylo teprve pět let, ale především z toho důvodu, že 

Korvín dal před ním příliš najevo, že chce získat nejen českou, ale i římskou korunu, tedy 

nástupnictví v říši po Fridrichovi III. To byly pro císaře obzvláště citlivé záležitosti, na které 

nemohl reagovat jinak než odmítnutím. Fridrich III. nejevil ochotu dopomoci Matyášovi ani 

k jednomu trůnu. 

Císařovo příkré odmítnutí podnítilo v Matyášovi ještě více zášti, kterou doposud tajil. 

Uherský král se nemohl vyrovnat se skutečností, že musel od císaře odkoupit svatoštěpánskou 

korunu za tak vysokou sumu peněz. Pobuřovalo jej rovněž, že si Fridrich III. uhájil titul 

uherského krále a habsburské nároky na Uhry nadále považoval za oprávněné. Korvína také 

rozzlobilo, že císař ani teď ani nikdy v budoucnu nepočítal s jeho případnou kandidaturou na 

římsko-německý trůn. Navíc současný císařův postoj v české otázce byl zcela v rozporu 

s Matyášovými zájmy. Fridrich III. chtěl eliminovat Korvínovy ctižádostivé pokusy 

dosáhnout plné legitimity v celém českém království na úkor Jiřího z Poděbrad, kterou by 

uherský král výrazně posílil svoji moc ve střední Evropě a nebezpečně ohrožoval také 

199 Kunhuta, * 1465, t 1520, byla později provdána za Albrechta IV. Bavorského. 
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postavení císaře. Z tohoto důvodu jej proti kacířskému králi nepodporoval. Svým odmítnutím 

chtěl římský král Matyášovi znemožnit, aby dosáhl jakékoli změny v šoproňské smlouvě, 

která by mohla v budoucnu ohrozit nástup Habsburků na uherský trůn. 

Neukojené ambice přivedly Korvína k nápadu zaútočit proti špatně chráněným dědičným 

habsburským državám a pomstít se císaři za jeho neústupnost. Momentální situace však 

Matyášovi nedovolovala okamžitý zásah proti Rakousům.200 K vůli tureckým nájezdům na 

území uherského státu se konflikt s císařem dlouho omezoval jen na diplomatické šarvátky a 

intriky. Korvín začal podporovat císařovy nepřátele v říši a navazovat kontakty se 

zahraničními soupeři Fridricha. III.201 K citelnému ochlazení vztahů obou panovníků došlo 

po smrti Jiřího z Poděbrad v roce 1471. Český sněm zvolil v květnu téhož roku králem podle 

doporučení zesnulého panovníka polského prince Vladislava Jagellonského. O den později se 

nechal v Jihlavě korunovat na českého krále také Matyáš Korvín. Mohl si takové kroky 

dovolit, protože měl za sebou oporu v papežské kurii, která od něho očekávala, že skoncuje 

s českým utrakvismem a úspěšně se vypořádá s tureckým nebezpečím. Císař se navzdory 

přání papeže Sixta IV. začal od Korvína odvracet a přiklánět se k Vladislavovi. Sbližování 

Habsburků a Jagellonců logicky vyplývalo z obav z výbojné politiky uherského krále, která 

ohrožovala zájmy obou dynastií. 

Ke konečné roztržce ve vztazích Fridricha III. a Matyáše Korvína došlo v okamžiku, kdy 

císař uznal Vladislava II. Jagellonského českým králem. Nebylo to z jeho strany bezprostřední 

rozhodnutí. Zprvu váhal, zda má nového panovníka uznat. Ve hře stále byla svatováclavská 

koruna, na kterou si jako Habsburk činil nárok a kterou nechtěl definitivně ztratit. Navíc smrtí 

Jiřího z Poděbrad mu opět svitla naděje, že by mohl získat pro sebe a svůj rod i český trůn. Na 

říšském sněmu v roce 1471, kde se tyto záležitosti projednávaly, se veřejně proti Vladislavovi 

200 Matyáš Korvín se příliš angažoval v českých zemích a musel rovněž sledovat dění na Balkáně. V letech 1475 
- 1476 opět zasahoval proti Turkům, i když už ne s takovou razancí jako v šedesátých letech. Přece jen se 
projevily jeho prvořadé zájmy o středoevropský prostor. Na jižní hranici se snažil uzavřít s Osmany příměří, a 
oddálit tak případný vojenský střet. 

201 Uherský král se kontaktoval se Švýcarským spříseženstvem, s nímž uzavřel roku 1479 spolek. Udržoval styky 
také s burgundskými králi a Francií, tedy s největšími soupeři císaře v jeho západní zahraniční politice, kde 
usilovalo získání burgundského dědictví. 
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nevyjádřil. Teprve na dalším říšském sněmu v březnu 1474 v Norimberku oficiálně uznal 

Jagellonce českým panovníkem?02 Stále rostoucí vliv Matyáše Korvína v českých zemích 

rozhodlo změně jeho postoje. Na norimberském sněmu se Vladislavovi diplomaté mimo jiné 

dohodli s císařem na vzájemné podpoře proti Korvínovi a na pomoci českého krále proti 

Fridrichovým odbojným poddaným v Rakousích. Císař na sněmu přislíbil Vladislavovi II., že 

mu dá české země v léno. 

o dva roky později se uhersko-rakouské vztahy, již tak dost vypjaté, výrazně vyhrotily. 

V Rakousích se znovu zvedla vlna odporu poddaných proti Fridrichovi III. Ohrožený 

panovník se musel vrátit k obnově norimberských dohod, podle níž mu měl Vladislav II. 

poskytnout vojenskou pomoc. Český král dodržel slib. Za tuto skutečnou pomoc byl císařem 

v roce 1477 konečně odměněn udělením českých zemí v léno. Vladislavovo oblenění 

vyvolalo v Matyášovi velkou zášť. Rozhodnutí obou vládců odmítl. 

Korvín těžko chápal Fridrichovu náklonnost k českému panovníkovi, který byl Římem 

označen za krále kacířů. Papež Sixtus IV. se Matyáše okamžitě zastal a pohrozil klatbou 

každému, kdo by snad chtěl podpořit či uznat za českého krále někoho jiného než Korvína. 

Napjatá situace dostoupila vrcholu ve chvíli, když ve stejném čase ostřihomský arcibiskup 

Johann Beckensloer,203 znesvářený s Matyášem, nalezl oporu a útočiště u Fridricha III. 

Arcibiskup poskytl císaři peněžitou sumu šestatřicet tisíc zlatých a byl odměněn. Císař mu 

předal do zástavy město Štýr a svěřil mu do správy vídeňské biskupství s právem na případné 

nástupnictví po salcburském arcibiskupovi Bernardu Rohrovi.204 Salcburský duchovní nebyl 

předem informován o císařově záměru a cítil se zaskočen, proto se obrátilo pomoc na 

202 NEHRlNG, K., Matthias Corvinus, s. 72; PALACKÝ. F., Dfijiny národu českého, s. 1047. 

203 Johann Beckensloer, t pravděpodobně v 90. letech 15.století. V období let 1479-1482 se stal z pověření císaře 
Fridricha III. správcem vídeňského biskupství a od roku 1487 zastával úřad salcburského arcibiskupa. O vztahu 
Johanna Beckensloera a Matyáše Korvína, in: LICHNOWSKY, A., Geschichte 8, Č. 1114, 637; ACHERL, 1., 
Konig Matthias Corvinus, s. 77-78. 

204 Bernard Rohr, t1487, salcburský arcibiskup. O jeho problematickém vztahu k císaři Fridrichu III. viz 
UNREST, J., Osterreichische Chronik, s. 104; ACHERL, 1., Konig Matthias Corvinus, s. 77. 
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uherského krále?05 Pro Matyášův dlouho zamýšlený vpád do Rakous to byla jedinečná 

záminka, znásobená navíc výsledky norimberského sněmu a následným obleněním 

Vladislava II. Jagellonského. V důsledku těchto událostí se Korvín rozhodl zaútočit na 

dědičné habsburské državy. Roku 1475 uherské oddíly zpočátku pronikly až k Vídni a 

Neukirchenu, ale byly vytlačeny ze země. Druhý útok vedl osobně Matyáš, kterému se 

podařilo obsadit okolí Vídně až k St. P6lten (viz příloha 5). Hlavní sídlo se zatím ubránilo. 

Korvín ve svém tažení pokračoval podél Dunaje a lehce dosahoval jednoho úspěchu za 

druhým. Svou urputností donutil císaře opustit sídelní město, neboť Fridrich nedisponoval 

početným vojskem, aby se mohl úspěšně bránit a zneškodnit uherské oddíly. Fridrich III. 

raději Vídeň opustil a odebral se přes Linec do Gmundenu. Zde uzavřel za přispění 

papežských legátů v prosinci 1477 s Matyášem mír. Stanovily se podmínky míru pro 

ukončení této krátké války. Řím měl velký zájem na usmíření obou panovníků, protože s nimi 

počítal při zásahu proti turecké expanzi. Papežská kurie doufala, že se oba křesťanští katoličtí 

vladaři stanou spojenci. 

Gmundenská smlouva 206 nebyla pro císaře snadno přijatelná. Korvín jako vítěz diktoval 

podmínky. Fridrich III. slíbil, že ho uzná za českého krále i s titulem říšského kurfiřta, udělí 

mu české země v léno a zaplatí kontribuci ve výši sto tisíc zlatých. To byla pro uherského 

krále finanční i osobní satisfakce za to, že před čtrnácti lety zaplatil vysoký obnos za 

navrácení svatoštěpánské koruny. Matyáš Korvín dále požadoval udělení milánského 

vévodství rodiny Sforzů,207 které bylo říšským lénem, neapolskému králi Fridrichu 1., svému 

švagrovi?08 Tento politický tah měl zajistit rodu strategické postavení v severní Itálii. Císař 

byl okolnostmi přinucen přistoupit na tuto nevýhodnou smlouvou, i když si byl vědom, že 

205 Viz BOGDAN, H., Historie Habsburků, s. 53. 

206 Text mírové smlouvy v Gmundenu, in: Die Staatsvertrage des Deutschen Ordens in PreujJen im 15. 
Jahrhundert, 3 (1467-1497), ed. WEISSE, E., Marburg 1966, dok. č. 476, s. 96. 

207 Sforzové byl italský šlechtický rod. Od 14. století působili jeho členové jako významní velitelé žoldnéřských 
vojsk, v letech 1450 - 1535 se stali držiteli titulu milánský vévoda. Hlavní linie vymřela v roce 1535. 

208 Podrobněji o rodině Matyášovy druhé uherské královny Beatrix Aragonské viz MACEK, J., Tři ženy krále 
Vladislava, s. 39-139. ' 
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jeho vlastní země budou ze všech stran obklopeny protivníky?09 Nemohl prozatím nic učinit. 

V dané chvíli nešlo, aby odvolal nebo nesouhlasil s dojednanými podmínkami míru. 

V budoucnu však nemínil dohodu dodržovat. 

Gmundenská smlouva naopak velmi vyhovovala císařovu protivníkovi, Matyáši 

Korvínovi. Po skončení krátké války s Fridrichem III. uzavřel uherský panovník vleklý 

konflikt o český trůn s Vladislavem II. Jagellonským. Podpisem olomoucké smlouvy 210 si 

Korvín v roce 1478 uvolnil ruce pro další zamýšlenou akci proti císaři. Matyáš se netajil se 

záměrem vytvořit kolem Uher politický útvar, který by tvořily vedle vlastního království také 

císařovy habsburské dědičné državy a vedlejší země Koruny české. Nevzdal se ani své 

myšlenky na získání římského trůnu. Byl si vědom, že svého cíle dosáhne jen proti vůli císaře, 

ale byl ochoten podstoupit jakékoli riziko. Koncem roku 1479 vpadla uherská vojska do 

dědičných habsburských zemí a téhož roku obsadila celé Štýrsko a Korutany. Tím začala 

skoro desetiletá, nesmírně pustošivá válka. Země byly navíc vystaveny nárazovým tureckým 

vpádům. Císař se ocitl v nelehké situaci. Chyběly mu peníze na vojsko, nemohl se opřít o své 

věčně nespokojené poddané. Nepomohl mu v této těžké chvíli ani jeho jediný syn Maxmilián, 

který v roce 1478 nadlouho opustil říši?ll Maxmiliánův životopisec Hermann Wiesflecker 

však tvrdí, že král stačil ještě před svým odjezdem v roce 1477 vyhnat uherské oddíly 

z Rakous. 

Matyáš chystal nový, tentokrát rozhodný vpád do Rakous. Před ním si potřeboval nejprve 

pojistit jihovýchodní hranici uherského království, proto v roce 1483 uzavřel patnáctileté 

příměří se sultánem Bajezidem II. Počátkem následujícího roku vytáhl uherský král osobně 

209 Fridrichovy země by byly obklopeny jagellonskými državami, uherským královstvím, Švýcary, Francií a nyní 
i aragonskou dynastií z Neapole. 

210 Znění olomoucké smlouvy viz Konečná smlauva o pokoji mezi králi Wladislawem a Matiášem a královstvími 
Českým a Uherským, in: Archiv český čili Staré památky písemné české a moravské, V, ed. PALACKÝ, F., 
Praha 1862, s. 377-387. V latině viz Die Staatsvertriige des Deutschen Ordens in Preuj3en, dok. č. 480, s. 103-
109, dok. Č, 481, s. 110-115. 

211 Maxmilián odjel za svou manželkou, Marií, dědičkou burgundských zemí, se kterou se oženil 21. dubna 1478 
"per procurationem". Oficiální sňatek uzavřel v Bruggách 19. srpna téhož roku. Srov. WIESFLECKER, H., 
Kaiser Maximilian 1., Das Reich, Osterreich und Europa an der Wende zur Neuzeit, 1, Jugend, burgundisches 
Erbe und R6misches K6nigtum bis zur Alleinherrschaft 1459 -1493, Wien 1971, s. 86. 
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do Rakous pod záminkou, že ho císař nechce uznat za českého krále, a porušuje tím dohodu 

z Gmundenu. Fridrich III. opravdu nemínil plnit podmínky sjednané v rámci gmundenské 

smlouvy, k jejichž podepsání byl donucen. 

Na přelomu let 1484 - 1485 vpadl Korvín znovu do Rakous. Postupoval cíleně do 

vnitrozemí a snažil se získat stoupence. Často narazil na tuhý odpor mnohých pevností. 

Postupně obsadil téměř celé Dolní Rakousy a své úspěšné tažení hodlal završit dobytím 

Vídně. Císař opět musel uprchnout a jen bezmocně sledoval postup nepřátelských vojsk ze 

svého dočasného sídla v Linci. Bylo to pro něho velice ponižující. Uherský panovník obléhal 

Vídeň sedm měsíců. Prosby Vídeňanů o pomoc musel císař z nedostatku peněz odmítnout. 

Město kapitulovalo 1. července 1485.212 Matyáš Korvín se vítězně usadil v sídelním hradě 

Hofburg. Zde přijal přísahu věrnosti vídeňských představitelů a titul rakouského arcivévody, 

aby si tak připravil půdu pro získání římské a císařské koruny. Mnozí Vídeňané nebyli proti 

tomuto vývoji událostí a nový pán jim nebyl proti mysli. Již dříve byli někteří měšťané 

v čilém obchodním styku s Uhrami, a tak jim současný stav vyhovoval. 

Uherský král systematicky pokračoval v expanzi do Štýrska, Korutan a Kraňska a již 

v srpnu téhož roku mu padlo do rukou Vídeňské Nové Město?13 Hlavní velitel Fridrichova 

vojska, Albrecht Saský,214 kvůli nedostatku financí nemohl pokračovat v boji a musel 

v prosinci dohodnout s Matyášem Korvínem příměří, i když to císař odmítal. Uherská 

přítomnost v Rakousích znamenala nejen velké nebezpečí pro celou zemi, ale také ponížení a 

pokoření Fridricha III. Císař nechtěl přistoupit na definitivní uzavření míru, protože stále 

doufal, že se běh událostí obrátí v jeho prospěch. Matyáš se pro něho stal úhlavním nepřítelem 

a byl rozhodnut v ničem mu neustupovat. Z tohoto důvodu rázně odmítl nabídku papežské 

212 O dobývání Vídně v roce 1485 více viz UNREST, J., Osterreichische Chronik, s. 155-156. 

213 Tažení Matyáše Korvína do Štýrska a Korutan v osmdesátých letech 15. století viz LlCHNOWSKY, A., 
Geschichte 8, dok. č. 1114, s. 638. 

214 Albrecht Saský, * 1443, t 1500, zvaný Srdnatý, der Beherzte, saský vévoda a míšeňský markrabě, úspěšný 
vojevůdce. Byl zakladatelem albertinské větve rodu Wettinů. Jeho manželkou se stala Zdena z Poděbrad, dcera 
českého krále. V roce 1487 velel říšským oddílům proti Uhrám. Za své věrné služby se stal zástupcem 
Maxmiliána v Nizozemí. O jeho životě více viz LANGENN, A. von, Herzog Albrecht der Beherzte. Stammvater 
des k6niglichen Hauses Sachsen, Leipzig 1838. 
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kurie na zprostředkování mírových jednání. V tuto chvíli Korvín ztratil veškeré naděje na 

pomýšlenou revizi šoproňské smlouvy. Musel počítat s tím, že císař nedopustí, aby si nárok 

na uherskou korunu činil jeho nemanželský syn Jánoš Korvín?15 Matyáš přesto kalkuloval 

s Jánošovým nástupnictvím v království, protože se ani z druhého manželství s Beatrix 

Aragonskou216 nedočkal žádného legitimního potomka. Nevzdal se myšlenky a čekal na 

příhodný okamžik. 

Ziskem českého královského titulu s vedlejšími zeměmi Koruny české a rovněž 

obsazením téměř celých Dolních Rakous a titulem rakouského arcivévody dosáhl uherský král 

částečně svého cíle. Soustředil pod svou vládu velké území ve středoevropském prostoru. 

Podařilo se mu po letech znovu zformovat politický celek, o kterém poprvé uvažoval císař 

Zikmund Lucemburský a který vytvořil jeho zeť Albrecht II. Habsburský. Rakouské země se 

od této chvíle ocitly v rukou tří panovníků. Císař se musel dělit o dědictví s bratrancem 

Zikmundem Tyrolským a nyní i s Matyášem Korvínem. 

Jak se v takové chvíli mohl cítit Fridrich lIL? Jeho postavení císaře a pána rakouských 

zemí bylo otřeseno. Ke změnám ve smlouvě se rozhodně nechystal, neboť by tak znehodnotil 

to, oč usiloval po celou dobu své vlády a co bylo hlavním cílem jeho uherské zahraniční 

politiky. Navíc se císař momentálně cítil velmi pokořen a ponížen dobytím sídelního města a 

Matyášovým přijetím titulu rakouského arcivévody. Fridrich III. se nedokázal smířit se 

ztrátou svých dědičných habsburských zemí, ke kterým měl přes všechny své ambice a 

politické cíle nejvřelejší vztah. Také se těžko vyrovnával s tím, že mu Korvín dával okázale 

najevo svou finanční a vojenskou převahu. 

215 Jánoš Korvín, * 1473, t 1504, nemanželský syn Matyáše Korvína a vídeňské měšťanky Barbary 
Edelp6ckové. O Jánošově životě viz SCHONHERR, G., Hunyadi Corvin János (1473-1504), Magyar t6rténeti 
életrájzok, Budapest 1894. O původu matky Jánoše Korvína existují různé domněnky. Jako místa, odkud 
pocházela, se uvádějí Stein nad Dunajem (ACHERL, 1., Kffnig Matthias Corvinus, s. 73), Vídeň 

(BACZKOWSKl, K., Walka o Wegry, s. 20; MASCHEK, F., Barbara Edelpffck die Mutter des Johann Corvin, 
"Adler-Zeitschrift rur Genealogie und Heraldik," 5, 1943, s. 58-71.) a Vratislav (FRAKNÓI, W., Mattias 
Corvinus, s. 235). 

216 Beatrix Aragonská, * 1457, t 1508, byla od 1476 druhou manželkou Matyáše Korvína a později také druhou 
ženou českého a uherského krále Vladislava II. Jagellonského. Narodila se v Novém hradě v Neapoli. Její otec 
byl nemanželským synem krále Alfonse Aragonského. 
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Přes všechny dosavadní neúspěchy a příkoří, kterých se mu od uherského krále hojně 

dostávalo, dokázal Fridrich III. zvítězit na diplomatickém poli?17 Nedlouho po obsazení 

Vídně se císař obrátil v Innsbrucku na říšské kurfiřty, aby na nadcházejícím říšském sněmu 

zvolili římským králem jeho syna Maxmiliána. Chtěl tak především zajistit Habsburkům 

plynulé pokračování nástupnictví v říši. Volební akt na sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem 

v roce 1486 proběhl jednoznačně příznivě pro Maxmiliána?18 Papežský legát Raimund 

Peraudi219 posílal Inocentu VIII. podrobné informace o průběhu frankfurtského sněmu?20 

Nový král byl v říši vnímán jako úspěšný vládce, protože si vedl zdatně v boji o burgundské 

dědictví. Kurfiřti také zvolením mladého Habsburka počítali s tím, že Maxmilián použije na 

znovudobytí dědičných rakouských zemí finance získané z bohatého Nizozemí, a tak 

vyváznou ze své povinnosti pomoci císaři, který je o to žádal. 

Oba Habsburkové se dlouho nemohli sjednotit na společném postupu, zda mají nejprve 

vybojovat zpět dědičné alpské země, což byla císařova priorita, nebo dát přednost 

nizozemským záležitostem, které prosazoval Maxmilián. Ten se nakonec rozhodl nejprve 

vyřešit problémy na západě Evropy a opustil říši. Císař se proto musel znovu obrátit na říšská 

knížata o vojenskou pomoc proti uherskému králi. 221 V říši přislíbili Fridrichu III. asi sto 

padesát tisíc zlatých. V praxi se císaři nedostalo tolik, aby mu peníze stačily na boj s uherskou 

přesilou. Na jaře roku 1487 se do Rakous proti uherským oddílům vypravilo říšské vojsko, ale 

Vl 222 neuspe o. 

217 NEHRING, K., Matthias Corvinus, s. 172-173; PALACKÝ, F., Dějiny národu českého, s. 1091. 

218 K volbě Maxmiliána Habsburského římským králem viz Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian J., I, 
Reichstag zu Franlifurt 1486, dok. č. 187, s.183-185. 

219 Raimund Peraudi, * asi 1430, t 1505, biskup v Gurtu, kardinál, papežský legát. 

220 Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian J., III, 2, dok. 311 b, s. 1224-1226. 

221 WIESFLECKER, H., Kaiser Maximilian 1., I, s. 86; NEHRING, K., Matthias Corvinus, s. 173-174. 

222 NEHRING, K., Matthias Corvinus, s. 180; ULMANN, H., Kaiser Maximilian J., I, s. 6; WIESFLECKE~ H., 
Das erste Ungarnunternehmen, s. 26-28. 
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I když se vyskytly ve vztahu se synem různice v pohledu na vnitřní i zahraniční politiku a 

společnou vládu, byl císař s volbou v říši spokojen. Pociťoval Maxmiliánovo zvolení na 

římského krále za osobní úspěch. Jednak měl jistotu, že syn po něm jednou převezme vládu 

v říši, jednak Maxmiliánovým zvolením definitivně znemožnil uherskému králi ucházet se o 

římský trůn. Matyáš Korvín se cítil hluboce dotčen Maxmiliánovou volbou a považoval ji za 

svoji nejtěžší porážku. Nechtěl se s výsledkem frankfurtského sněmu smířit a obrátil se na 

papežskou kurii, aby nepotvrdila královskou hodnost mladého Habsburka. Dosáhl pouze toho, 

že papež lnocenc VIII. odmítal skoro dva roky uznat Maxmiliánův titul římského krále.223 

V prosinci roku 1487 přes veškeré dosavadní nepřátelství a nevraživost uzavřeli dlouholetí 

protivníci, císař Fridrich III. a uherský král Matyáš Korvín, příměří,224 které sjednal Albrecht 

Saský. Tento velitel ve Vídeňském Novém Městě neměl jinou možnost, než uvažovat o 

smírčím vyj ednávání. Bez finančních prostředků nešlo dále pokračovat v odporu s uherskými 

vojsky. Císař se usmíření bránil, ale nakonec na ně přistoupil. Přesto nadále odmítal 

definitivní mír. Pozitivem příměří pro Fridricha bylo, že Matyáš nevyužil jeho oslabené 

pozice na jaře 1488, kdy císař vytáhl na pomoc Maxmiliánovi do Nizozemí.225 Matyáš 

nepodpořil ani žádného z císařových odpůrců v říši?26 Dodržel rovněž slib daný při uzavření 

příměří z roku 1487 a nepostavil se na stranu Francie a nizozemských povstalců proti 

Habsburkům. Odvrátil tak jejich definitivní porážku?27 Uherský panovník zřejmě počítal 

s tím, že Fridrich III. ocení jeho neutralitu a přistoupí na jednání o změně ohledně 

223 NEHRING, K., Matthias Corvinus, s. 175. 

224 Monumenta Hungariae Historica, 4, dok č. 102, s. 145. 

225 Maxmilián byl počátkem února 1488 při povstání v Bruggách vzbouřenými měšťany zajat a hrozila mu smrt. 
V Burgundsku se nebezpečně schylovalo k zániku habsburské moci. Ještě před příchodem císařské annády byl 
Maxmilián propuštěn. Musel však s povstalci uzavřít potupný mír. 

226 Jednalo se o ctižádostivého vévodu Albrechta IV. z rodu Wittelsbachů a bratrance Zikmunda. Agresivní 
politika bavorského vévody se soustředila na říšské město Řezno, které Albrecht IV. vojensky obsadil. Od 
stárnoucího arcivévody Zikmunda dostal do zástavy četná tyrolská města a hrady včetně markrabství Burgau. 

227 FRAKNóI, W., Kffnig Matthias Corvinus und der deutsche Kaiserthron, in: Ungarische Rundschau fíír 
historische und soziale Wissenschaften, 4, 1915, s. 1-27. 
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nástupnictví v Uhrách. V tom se mýlil, neboť císař v žádném případě o něčem podobném 

neuvažoval. 

Již v průběhu roku 1488 se začala u Korvína projevovat nemoc a únava z věčného válčení. 

Matyáš se v důsledku svého zhoršujícího se zdravotního stavu rozhodl změnit pořadí svých 

dosavadních priorit. Nyní bylo pro něho nejdůležitější zajistit nástupnictví rodu. Zaměřil 

svoji pozornost a veškeré úsilí na to, aby po něm v Uhrách nastoupil jeho syn Jánoš. Matyáš 

věděl, že velikou překážkou je nejen synův nemanželský původ, ale i nechuť uherských pánů 

svěřit vládu v království znovu do rukou schopného a energického vládce, jakým se mladý 

Korvín jevil. Magnáti netoužili po další autoritativní vládě v zemi. 

Již od šesti let pobýval Jánoš se svojí matkou Barbarou Edelp6ckovou na královském 

dvoře, kde se mu dostalo vynikající výchovy a vzdělání. Matyáš jej také povýšil do hraběcího 

stavu a postupně ho ve Slezsku obdaroval opavským, ratibořským a opolským vévodstvím. 

Svěřil Jánošovi i svatoštěpánskou korunu a zajistil, aby mu proslulá "černá legie" přísahala 

věrnost. Král byl připraven i na skutečnost, že by se mu ještě narodil legitimní syn. 

V takovém případě měl Jánoš získat vedlejší země Koruny české a rakouské arcivévodství a 

narozený syn se měl stát pánem Uher.228 

Na jaře 1489 se Maxmilián vrátil z Nizozemí do říše. Situaci v habsburských dědičných 

zemích chtěl na rozdíl od svého otce řešit osobním setkáním s uherským králem. Hermann 

Wiesflecker tvrdí, že se Maxmilián vrátil proto, aby pokračoval v otcově politice a 

podporoval vznik aliancí proti Jagelloncům a Korvínovi?29 Pravděpodobnějším důvodem pro 

jeho návrat do říše byla asi snaha dohodnout se s Matyášem Korvínem o navrácení dědičných 

zemí, i když by za to Habsburkové museli rezignovat na svatoštěpánskou korunu. Dohoda by 

nastolila klid v dunaj ském prostoru a umožnila by Maxmiliánovi, aby se opět vrátil do 

Nizozemí. 

228 Srov. KALOUS, A., Volba uherského krále, s. ll. 

229 WIESFLECKER, H., Kaiser Maximilian 1., I, s. 308. 
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Maxmilián věděl, že k navrácení alpských zemí může dojít jedině po dohodě s Korvínem, 

ne vojenskou silou, na kterou Habsburkové neměli dostatek finančních a vojenských 

prostředků. Císař také chtěl získat ztracená území pokojnou cestou, ale ne za cenu, že 

rezignuje na uherský trůn a anuluje podmínky šoproňské smlouvy. Z tohoto důvodu 

s Maxmiliánovými plány nesouhlasil a kategoricky je odmítal. 

Maxmilián přes otcův odpor vyslal do Budína svého zástupce, který mu měl dojednat 

setkání s Korvínem. Uherský král v té době rovněž zvažoval uzavření přátelského spolku 

s Habsburky a navrhl při prvních rokováních, aby se jeho syn Jánoš oženil s Maxmiliánovou 

dcerou Markétou.23o Římskému králi nabídl za manželku neteř své ženy, Beatrix 

Ferrarskou.231 Přátelství se mělo upevnit společným tažením proti Turkům.232 Osobní setkání 

obou panovníků bylo stanoveno na podzim 1489 do Lince. Matyáš Korvín se spoléhal na 

Maxmiliánovu vstřícnost. 

Mírové plány ochotně podpořili evropští panovníci a Řím, který byl požádán o 

zprostředkování jednání.233 S mírem souhlasily i říšské stavy, které podpořily Maxmiliána na 

jednání ve Frankfurtu,234 aby se vyhnuly povinnosti poskytnout panovníkům pomoc. 

Maxmilián byl ochoten uznat J ánoše uherským králem i rakouským arcivévodou, ale 

v tomto případě počítal s tím, že mu po Matyášově smrti dědičné habsburské země odejme 

výměnou za Fiume a Terst.235 Mladý Habsburk uzavřel 19. června 1489 s Uhrami příměří, 

které považoval za velký úspěch.236 Francie tak ztratila naději na uherskou podporu proti 

230 Markéta Habsburská, * 1480, t 1530, pozdější vévodkyně savojská. Od roku 1507 zastávala úřad 
místodržitelství v Nizozemí. Patří jí zásluha o uzavření tak zvaného dámského míru v Cambrai roku 1529. 

231 Beatrix Ferrarská, * 1475, t 1497, dcera Eleonory Neapolské, sestry Korvínovy manželky Beatrix a 
mondenského a ferrarského vévody Herkula. 

232 WIESFLECKER, H., Kaiser Maximilian !., I, s. 280. 

233 BUCHARD, J., Diarium sive rerum urbanorum comentarii (1483 bis 1506), I, Paris 1883, s. 390. 

234 Frankfurts Reichskorrespondenz nebst andern verwandten Aktenstucken von 1376-1519, 2. Aus der Zeit 
Kaiser Friedrichs III. bis zum Tode Kaiser Maximilians I 1440-1519, ed. Janssen, 1., Freiburg im Breisgau 
1872,dok. 670,s. 522-537. 

235 WOLF, S., Die Doppelregierung, s. 245. 
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Habsburkům a podle Hennanna Wiesfleckera se začala chovat vstřícněji k nadcházejícímu 

říšskému sněmu ve Frankfurtu.237 

Císař však mírové jednání s Uhrami zmařil. Nečekaně se objevil v Linci, kde Matyáše 

Korvína zastupoval jeho kancléř. Fridrich III. zakázal synovi jakýkoli kontakt s uherským 

panovníkem. Měl dobré infonnace o těžké nemoci Matyáše a počítal s tím, že brzy zemře. 

Pak se měly Habsburkům vrátit jejich země, aniž by za to museli činit ústupky, které by nutně 

vyplynuly z mírové smlouvy. 

Počátkem ledna 1490 se Matyáš Korvín vypravil do Lince, kde se měl konečně i přes 

císařův nesouhlas osobně sejít s Maxmiliánem. Mezitím bylo 22. února prodlouženo příměří 

až do září téhož roku, aby nic nebránilo novémujednání.238 Vzhledem ke svému zhoršenému 

zdravotnímu stavu se uherský král cestou zastavil ve Vídni, kde chtěl s rodinou prožít 

Velikonoce. Brzy byl stižen mrtvicí a po dvou dnech, 6. dubna 1490, zemřel. Nástupnictví na 

uherský trůn pro svého syna J ánoše už nestačil zařídit 

Císař mohl být spokojen. Tím, že se nepřipojil k aktivitám svého syna Maxmiliána, měl 

nyní v rukou stále platnou šoproňskou mírovou smlouvu, která jemu nebo jeho potomkům 

zaručovala nárok na svatoštěpánskou korunu a klidné převzetí vlády v království. O novém 

vládci se však mělo oficiálně rozhodnout teprve na zemském sněmu uherských pánů, který 

byl královnou-vdovou Beatrix Aragonskou a královskou radou svolán 17. dubna 1490, krátce 

po Matyášově skonu na 17. květen na pole Rákos u Pešti.239 

236 Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe 3, dok. 303a, s. 1199. 

237 WIESFLECKER, H., Kaiser Maximilian 1., I, s. 280. 

238 Monumenta Hungariae Historica, 4, dok. 98, s. 133. 

239 KALOUS, A., Volba uherského krále, s. 13. 
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3. Vojenské řešení uherské otázky v letech 1490-1492 

Zpráva o skonu Matyáše Korvína nezvykle rychle dorazila na panovnické dvory 

sousedních zemÍ. Odsunula do pozadí všechny jiné politické problémy. S neskrývanou radostí 

ji přijali Habsburkové. Uherský král je ponížil, když zabral část rakouských dědičných zemÍ. 

Nyní se před nimi otevírala perspektiva, jak získat zpět odtržené území a v další fázi usednout 

na uprázdněný trůn. Ostatně jim to zaručovala šoproňská mírová smlouva z roku 1463. 

Situace v Uhrách donutila římského krále Maxmiliána Habsburského, aby zanechal svých 

plánů na vojenskou intervenci do Francie240 a věnoval se uherským záležitostem. 

Císař Fridrich III. přijal zprávu o Matyášově smrti ve své rezidenci v Linci již 8. dubna. 

Doporučil Heinrichu von Priíschenk,241 aby ihned vojensky obsadil nejdůležitější města, 

například Melk, St. P6lten, Stein či Eggenburg, která se nacházela pod uherským vlivem a 

měla pro Habsburky strategický význam. Následně poté měl velitel získat i ostatní města a 

rakouskou šlechtu.242 Téhož dne vyzval Fridrich III. říšská města a švábský spolek,243 aby 

poskytly co možná nejvyšší počet jízdních a pěších oddílů, dělostřelectvo a vojenské 

prostředky a přesunuly je do Lince. Podle Susanne Wolfové zareagoval císař mnohem rychleji 

než Maxmilián, když podnikl pouhé dva dny po skonu Matyáše Korvína takové razantní 

kroky.244 Císař chtěl tyto jednotky použít při zpětném dobývání hradů a měst, dříve zabraných 

uherským králem. O dva týdny později, 25. dubna, zaslal Fridrich z Lince dopis uherským 

240 Maxmilián toužil zmocnit se Bretaně., kde vymřel panovnický rod po meči. Oženil se v zastoupení (per 
procurationem) s dědičkou tohoto vévodství, Annou. O Bretaň jevila enormní zájem také francouzská strana. 
Celá záležitost spěla k vojenskému řešenÍ. Podrobnější informace o Maxmiliánových bretaňských plánech viz 
WIESFLECKER, H., Kaiser Maximilians 1., I, část IX. Der bretonische "Brautraub ". Ríickwendung gegen 
Westen, der bretonische Krieg, s. 318-344. 

241 Heinrich von Priíschenk, * asi 1460, t asi 1510, hrabě z Haardeggen zu Glatz, habsburský vojevůdce. 

242 BACZKOWSKI, K., Walka o Wli!gry, s. 30. 

243 Švábský spolek, založený roku 1488, byl společenstvím jihoněmeckých stavů, tedy prelátů, hrabat, rytířů a 
říšských měst. Jeho původním posláním byla obrana proti expanzi Wittelsbachů a ochrana mim. Podporoval 
mocenské a centristické snahy Habsburků. 

244 WOLF, S., Die Doppelregierung, s. 253-254. 
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stavům,245 v němž je vyzval, aby ho podpořili jako právoplatného nástupce Matyáše Korvína 

v Uhrách. 

Maxmilián pobýval v Innsbruku, když se dozvědělo skonu uherského krále. Začal rychle 

jednat, neboť se domníval, že jeho otec se chce ve smyslu šoproňské dohody sám usadit na 

uherském trůnu Chtěl pro sebe využít všech dostupných materiálních a diplomatických 

prostředků, aby si zajistil nástupnictví v uherském království. Mezi císařem a římským králem 

zavládla načas rivalita, jak vyplývá z jednání, která však zatížila jejich vztah. Aniž by se 

mladý Habsburk poradil s otcem, zaslal do Uher dva důležité dopisy. 

V prvním,246 jehož datum vyhotovení není známo, vyslovil soustrast královně-vdově, ale 

zároveň připomněl své právo na uvolněný trůn. Poprosil Beatrix o podporu. Slíbil za to nejen 

ochranu Uher vůči sousedním státům, jejichž panovníci by si činili nárok na uherskou korunu, 

ale zmínil se také o chystané výpravě proti Turkům na obranu království. V listě neupřesnil 

budoucí postavení Beatrix. Oslovení ,,sestra", jak poznamenal Hermann Wiesflecker,247 

nevybočovalo z tehdejší diplomatické řeči a neznamenalo žádné opodstatnění královniných 

nadějí na sňatek s mladým Habsburkem. Je známo, že Beatrix původně s touto eventualitou 

počítala. 

Druhý Maxmiliánův dopis z 19. dubna248 byl rovněž napsán v Innsbruku a měl spíše 

charakter manifestu. Král jej adresoval uherským stavům. Odvolával se v něm na dohodu 

z roku 1463. Zdůrazňoval, že podle ní má nárok na nástupnictví v Uhrách stejně jako císař, 

který mu toto právo postoupil. Maxmiliánova argumentace nebyla na místě. S otcem se 

předtím nedohodl, neměl od něho žádný souhlas, a ani s ním uherskou záležitost 

neprojednával. Z uvedeného Fridrichova dopisu z 25. dubna je patrné, že v této době jednali 

245 Acta Extera, 4, dok. 151, s. 218-219. 

246 FIRNHABER, F., Beitrage zur Geschichte Ungarns, dok. XL, s. 397-398. 

247 WIESFLECKER, H., Das erste Ungarunternehen, s. 38. 

248 Římský král Maxmilián uherským stavům z 19. dubna 1490, in: FIRNHABER, F., Beitrage zur Geschichte 
Ungarns, dok. XII, s. 399-400. 
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oba Habsburkové naprosto samostatně?49 Maxmilián zřejmě předpokládal, že si uherská 

strana nemůže zjistit, zda jednal samovolně či s otcovým souhlasem. 

Římský král nepopíral v manifestu zásady, kterými se řídily uherské stavy při volbě 

panovníka. Jedním dechem však požadoval, aby magnáti uznali slib, daný císaři Fridrichu III. 

jejich zesnulým králem, a drželi se šoproňské smlouvy. Maxmilián v dopise sliboval 

uherským pánům, že jim potvrdí a udělí rozsáhlejší privilegia, svobodu a volnost. Kladl 

důraz na prospěch, který vyplyne zemi zjeho volby. Uhry by se podle Maxmiliánových 

představ trvale spojily s říší a získaly by možnost ochrany před Turky. Současně pohrozil 

vojenskou intervencí, pokud by se uherské stavy postavily proti němu. 

Sliby a hrozby adresované Uhrám se staly zároveň instrukcemi pro královy vyslance, které 

Maxmilián určil pro jednání s uherskou stranou?50 Zmocněnci dostali za úkol podsouvat 

uherským volitelům myšlenku, že se v případě, pokud se rozhodnou ve prospěch Vladislava 

Jagellonského, stanou Morava, Slezsko a obojí Lužice opět součástí českého království. 

Připojení vedlejších zemí Koruny české znamenalo pro Uhry za vlády Matyáše Korvína 

významný a nezanedbatelný příliv financí a také rozšíření územÍ. Maxmilián správně 

předpokládal, že si uherští páni takovou ztrátu nepřejí. 

Ve hře bylo rovněž Moldavsko, které až doposud podporovalo Uhry. Římský král byl 

přesvědčen, že by se tato země stala součástí Polska, pokud by stavy vybraly za svého 

panovníka mladšího z obou Jagellonců, Jana Olbrachta. Podle Maxmiliánových pokynů měli 

jeho diplomaté varovat Uhry před touto eventualitou. V případě, že by se sympatie uherských 

volitelů přechýlily na stranu habsburských protivníků, měli se vyslanci pokusit o oddálení 

termínu voleb, dokonce o dva až tři měsíce. Smyslem odkladu bylo získat podporu papeže a 

249 Samostatná jednání otce a syna potvrzují, že oba měli stejný úmysl získat pro Habsburky uherský trůn, ale 
každý jednal pouze za sebe. Určitě svou roli sehrála skutečnost, že se Maxmilián s Fridrichem neradil, nečekal 
na jeho souhlas a ani nejevil zájem o jeho názory. Císař se mohl synovým spěchem oprávněně domnívat, že jej 
chce v otázce nástupnictví v uherském království obejít. Viz BACZKOWSKI, K., Walka o W~gry, s. 46. 

250 Mezi diplomaty se například objevili brixenský biskup Benedikt Breisacher, kníže Rudolf z Anhaltu nebo 
dvorní maršálek Reinprecht von Reichenburg. O rakouské misi do Uher informuje dopis-list z 24. srpna 1490, 
viz FIRNHABER, F., Beitrage zur Geschichte Ungarns, dok. III, s. 401-402. 
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shromáždit odpovídající prostředky k případnému použití síly?51 Hermann Wiesflecker 

pokračuje, že diplomaté měli klást důraz i na to, že by se Uhry mohly dostat do konfliktu 

s říší, pokud nebude za krále zvolen Maxmilián nebo jeho otec. Říšští stavové by za takové 

situace odepřeli uherskému státu pomoc proti Osmanům. Maxmiliánovi zmocněnci však měli 

docílit při vyjednávání především co nejrychlejšího návratu rakouských zemí pod vládu 

Habsburků. S tímto Wiesfleckerovým stanoviskem souhlasí i Krzysztof Baczkowski,252 který 

doplňuje, že Maxmilián doporučil, aby jeho diplomaté jednali laskavě s Jánošem Korvínem, 

získali jeho podporu Habsburkům výměnou za neporušitelnost Jánošova dosavadního panství. 

Maxmilián jednal rychle a bez dohody s otcem. Je otázkou, do jaké míry byl císař ochoten 

tolerovat synovi jeho samostatnou uherskou politiku. Fridrich III. se rozhodl, že nebude 

nečinně vyčkávat, jak celá záležitost dopadne. Nechtěl být pouhým pasivním pozorovatelem 

důležitých událostí. Vždyť se mu mělo konečně splnit to, o co po celou dlouhou vládu 

usiloval! Vedle dopisů z 8. a 25. dubna 1490, které adresoval říši a uherským stavům, 

vypracoval současně písemné zplnomocnění pro vlastní poselstvo, které mělo v Uhrách 

prosazovat jeho kandidaturu.253 Vyslanci nakonec do uherského království neodjeli, protože 

se mezitím otec se synem dohodli na jednotném postupu. 

Před Maxmiliánem vyvstal dvojí problém. Musel se rozhodnout, zda upřednostní zájmy 

v Nizozemí a západní Evropě nebo bude nejprve řešit navrácení habsburských dědičných 

zemí a s tím spojené nástupnictví v Uhrách? Jako budoucí manžel Anny Bretaňské54 se chtěl 

pochopitelně co nejdříve vypořádat s Francií, která měla o Bretaň zájem. Otec, císař Fridrich, 

však trval na přednostním řešení uherské otázky. 

251 WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s. 38. 

252 BACZKOWSKI, K., Walka o Wtigry, s. 42-43. 

253 Verzeichniss der Urkunden zur Geschichte des Hauses Habsburg, dok. XII, s. 758-759. 

254 Anna Bretaňská, * 1476, t 1514, vévodkyně a později francouzská královna. Kjejí osobě viz BAILLY, A., 
Anne de Bretagne, femme de Charles VIlI et de Louis XII, Paris 1940. 
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Ještě před koncem dubna 1490 vyslal Maxmilián malou ozbrojenou skupinu pánů 

z dědičných zemí v čele s Mikulášem Salmem255 na štýrsko-uherskou hranici. V této oblasti, 

fakticky až ke Korutanům a Dolním RakousŮill, se pevnosti nacházely v uherských rukách. 

Salm měl přičlenit zpět pohraničí včetně Chorvatska k Rakousům, a tím demonstrovat sílu 

svého pána přímo uherskému volebnímu shromáždění, které se sešlo v Prešpurku?56 

Ozbrojené skupině Mikuláše Salma brzy došly finanční prostředky, které byly nutné 

k naplnění Maxmiliánových plánů. Následkem toho se stalo, že vojáci "zapomněli" na 

původní cíl celé akce a obrátili svoji pozornost na rabování a pustošení v Eisenburgu. "Kradli 

a zohavovali svátostiny, plundrovali kostely a chrám", zdůraznil Hermann Wiesflecker.257 

Mezitím se Maxmilián urychleně vypravil do Augsburgu a Ulmu. Tak jako císař Fridrich 

i on zde chtěl získat podporu pro své záměry od bavorských knížat a švábského spolku, do 

kterého se rozhodl vstoupit. Již 16. května požádal šlechtu o tisíc jezdců na dobu devíti 

měsíců, aby je mohl použít pro vojsko Mikuláše Salma na znovudobytí dědičných zemÍ. Po 

počátečním odmítnutí bylo jeho žádosti vyhověno?58 Od samého začátku Maxmilián 

nepochybovalo nutnosti války. Věděl, že to bude vojenská síla, která rozhodne o návratu 

ztracených území a posléze i o tom, kdo usedne na uherský trůn, ne mírová smlouva ze 

Šoproně. Za své nejsilnější rivaly v souboji o svatoštěpánskou korunu považoval oba 

Jagellonce. 

Po příchodu z Nizozemí do říše v roce 1489 se Maxmilián soustředil na události v Uhrách 

a pozorně sledoval, jak se v království vytvářejí strany příznivců jednotlivých kandidátů na 

uherskou korunu. Byl dobře informován, jak o tom svědčí jeho dopis nizozemskému 

místodržiteli Albrechtu Saskému?59 V dopise oznamoval Albrechtovi, že v Uhrách existuje 

255 Hrabě Mikuláš Salm, * 1459, t 1530, hlavní velitel vídeňské obrany, habsburský vojevůdce, pocházel 
z Tyrol. 

256 BACZKOWSKI, K., Walka o Wťgry, s. 41. 

257 WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s. 40. 

258 Acta Extera, 7, Budapest 1877, dok. Č. 115, s. 179. 
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polská strana, která podporuje Jana Olbrachta, uherská nepočetná strana stojící za Jánošem 

Korvínem, dále prohabsburská prosazující Maxmiliána a konečně česká strana, která je velmi 

silná a přeje si za panovníka Vladislava II. a s ním spojení Uher s českým královstvím.26o 

Císař Fridrich III. dával přednost mírnému řešení a trpělivému vyjednávání s uherskou 

stranou. Spoléhal také na dobré vztahy s Římem. Papežský legát, Raimund Peraudi, se 

dohodl s Fridrichem na křížové výpravě proti Osmanům a zároveň tlumočil papežovu 

podporu Habsburkům v Uhrách. Obě strany zaujaly shodné stanovisko ohledně klidného 

způsobu narovnání uherských záležitostí. Maxmilián byl ochoten podpořit tyto záměry, ale 

nutně potřeboval přednostně vyřešit otázku nástupnictví, aby se mohl plně soustředit na 

vlastní západní politiku?61 Bez předem vyřešených uherských záležitostí nechtěl a 

z taktického hlediska ani nemohl vytáhnout do Nizozemí.262 Ostatně císař jej varoval před 

řešením konfliktů na dvou frontách současně. Fridrich si zároveň uvědomoval, že právo 

Habsburků na vládu v Uhrách v duchu šoproňské smlouvy je čistě formální. Smiřoval se se 

skutečností, že svatoštěpánskou korunu lze získat jenom s použitím síly. K tomu však bylo 

zapotřebí hodně finančních prostředků. 

Maxmilián sháněl finance a vojsko v říši, především na jihu Německa. Pomoc hledal i u 

rakouských stavů. Potřeboval vybudovat silnou armádu, kterou chtěl použít nejen proti 

Uhrám, ale i na západě Evropy. Musel získat i dostatek času na důkladnou přípravu celé 

vojenské akce.263 Snažil se vzbudit dojem, že veškerá opatření v Rakousích i v říši jsou 

v zájmu chystané křížové výpravy, aby si i nadále uchoval podporu papežského stolce a 

259 Verzeichniss der Urkunden zur Geschichte des Hauses Habsburg, dok. 1243, s. 650. 

260 Viz LANGENN, F. A. von, Herzog Albrecht der Beherzte, s. 197. 

261 WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s. 57. 

262 Francouzský král Karel VIII. naléhal na Annu Bretaňskou, aby odvolala chystaný sňatek a přešla na stranu 
Francie. Tehdejší Maxmiliánův nizozemský místodržitel Albrecht Saský čekal na vojenskou posilu a pokyn 
svého pána, aby mohl vytáhnout na pomoc Bretani. 

263 WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s. 42-43. 
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italských měst. Z tohoto důvodu napsal 23. května dopis Inocentu VIII.,264 v němž ho žádal, 

aby podpořil habsburská práva na uherský trůn. Ocenil roli legáta Raimunda Peraudiho v říši 

a rovněž informoval papeže o přípravě křížové výpravy. 

Častá osobní setkání císaře Fridricha III. se synem Maxmiliánem v Linci přinesla 

vyjasnění postojů obou panovníků na všechna důležitá témata týkající se uherské i rakouské 

politiky. Počátkem června se dohodli na jednotném postupu proti Uhrám. Fridrich podpořil 

Maxmiliánovu kandidaturu v království a sám se spokojil pouze s formálním uznáním svého 

nároku na Uhry.265 Fakticky se měl vlády ujmout syn. Od té chvíle se pro oba vládce stalo 

prioritou získat dostatek financí, aby mohli nejprve osvobodit okupované dědičné země a opět 

je připojit k rakouskému arcivévodství. Pak měla následovat vojenská intervence do Uher, 

aby se zde Maxmilián prosadil jako král po Matyáši Korvínovi. 

Po dohodě v Linci vytáhl římský panovník v polovině června 1490 do dědičných zemí. 

Krátce předtím opustil Vídeň uherský místodržitel Štěpán Zápolský,266 protože se musel 

v Budíně postarat o záležitosti Vladislava II. Jagellonského, kterého podporoval při dosazení 

na uherský trůn. Po jeho odchodu se uherská moc na okupovaných územích začala hroutit. 

Maxmilián mezitím úspěšně postupoval dědičnými zeměmi. V letních měsících byl plně 

zaměstnán dobýváním měst a hradů ve Štýrsku a Korutanech. Osobně se zúčastnil celého 

tažení. Jeho početná armáda čítala téměř třináct tisíc mužů?67 Král snadno zlomil uherský 

odpor a získával jedno město za druhým. Poměrně v krátké době dostal pod kontrolu ztracené 

části Štýrska a Korutan. Svoji pozornost pak obrátil do Dolních Rakous. Vídeňané se ho 

rozhodli podpořit. Postavili se proti uherské posádce ve městě a umožnili Maxmiliánovi 

vtáhnout do Vídně. Navzdory pomoci měšťanů byl králův tah velice riskantní, protože 

264 Římský král Maxmilián papeži Inocentu VIII., dopisem z 23. května 1490, in: Acfa Exfera, 7, dok. č. 150, s. 
216-217. 

265 Acfa Exfera, 4, dok. 155, s. 227-228. 

266 Štěpán Zápolský, t 1499, spišský a trenčinský hrabě, uherský palatin. Za vlády Matyáše Korvína zastával 
úřad místodržitele v Rakousích a byl současně velitelem vídeňské posádky. 

267 Viz WOLF, S., Die Doppelregierung, s. 258. 
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v Hofburgu se udržela uherská posádka a také v okolí města se nekontrolovatelně pohybovaly 

zbytky vojenských oddílů ve službách uherského krále. Během deseti týdnů dosáhl římský 

panovník toho, co v osmdesátých letech dlouho dobýval Matyáš Korvín. Maxmilián se však 

musel smířit s tím, že hrad Hofburg nedobyl. 

Při obléhání Vídně byl mladý Habsburk 19. srpna zraněn a brzy nato odtáhl zpět do Lince. 

Měl si zde údajně léčit své zranění. Ve skutečnosti sbíral nové síly, vojsko a finance na tažení 

do Uher. Během zamýšlené vojenské výpravy na východ chtěl Maxmilián dosadit do všech 

osvobozených měst a hradů vlastní posádky, a tak zajistit moc nad znovu dobytým územím. 

Koncem srpna vytlačilo jeho vojsko Uhry z Vídně i Vídeňského Nového Města. Měšťané 

složili hold oběma Habsburkům a prohlásili Maxmiliána za vládce země. Susanne Wolfová 

připomíná, že se na samý závěr konala slavnostní mše v chrámu svatého Štěpána jako 

díkůvzdání za osvobození.268 

Dosavadní úspěch římského krále povzbudil a podnítil k další akci. Počítal, že se s 

doplněnou armádou probojuje až na území samotných Uher. Zřejmě si vůbec nepřipouštěl, že 

by se mu vojenský vpád nezdařil. Úvahu, že král počítal s vítězstvím, podtrhuje skutečnost o 

chystaných přípravách. Ještě předtím než vytáhl z Vídně, přikázal připravit osobní věci, které 

se měly za ním dopravit vodní cestou do Budína.269 Současně se ve Vídni prohlásil uherským 

králem. Pověřil rovněž své velitele, aby začali najímat žoldnéře. Na novou výpravu 

potřeboval znásobit sílu armády. Římský král Maxmilián předpokládal, že se Uher zmocní 

rychle. Pak se chtěl okamžitě vydat na západ. V tomto duchu informoval svého nizozemského 

místodržícího, hraběte Albrechta Saského, aby se mohl včas připravit na výpravu proti Francii 

a připojit se k Maxmiliánovu vojsku.27o 

268 WOLF, S., Die Doppelregierung, s. 257-258. 

269 O chystané přepravě Maxmiliánova osobního majetku z Vídně do Budína, viz WIESFLECKER, H., Das erste 
Ungarnunternehmen, s. 50. 

270 WOLF, S., Die Doppelregierung, s. 266. 
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Co znamenala smrt Matyáše Korvína pro uherské království a jak ji vnímali v Čechách a 

v Polsku? V Uhrách se po skonu panovníka rozpoutala válka o vliv, majetek a hodnosti mezi 

jednotlivými členy královské rady,271 královské rodiny a ostatními uherskými pány. 

Královna-vdova Beatrix okázale demonstrovala žal nad zesnulým Matyášem a navenek se 

snažila vzbudit dojem, že respektuje nemanželského syna Jánoše. Neměla však vůbec 

v úmyslu podporovat mladého Korvína, naopak sama si chtěla udržet postavení královny. Ať 

už jako samostatná vládkyně nebo po boku nového manžela, který by byl zvolen uherským 

panovníkem. 

Jánoš Korvín se v obavách o svou budoucnost obrátil na uherské barony, aby mu pomohli 

při získání svatoštěpánské koruny. "Šlechtici mu přislíbili stejnou věrnost a službu jako jeho 

otci," v tomto duchu psal Lodovicu il Moro jeho vyslanec na vídeňském a budínském dvoře, 

Maffeo de Treviglio.272 o postoji uherských magnátů k mladému Korvínovi. 

Dědictví, které Matyáš po sobě zanechal, bylo imponující. Součástí uherského státu byly i 

vedlejší země Koruny české a Dolní Rakousy. Patřila sem také část Horních Rakous, 

východní oblasti Štýrska a Korutan. Za života panovníka byly v království zavedeny nejvyšší 

daně v Evropě a země prosperovala. Na obranu hranic se mohla postavit v té době jedna 

z nejlepších armád, tak zvaná "černá rota" .273 Velký majetek patřil i královně-vdově. Uherští 

páni si však nepřáli, aby se Beatrix přímo ujala vlády po zemřelém panovníkovi. Rozsáhlým 

majetkem disponoval i Jánoš Korvín, který byl díky otci knížetem Slavonie, Opavy, Liptova a 

vlastnil četné hrady a usedlosti ve Slezsku, Viszegrádu a Budíně.274 

271 Královská rada složená z prelátů a baronů byla nejvysslm spravmm orgánem. V období interregna 
disponovala nedělitelnou mocí. Ve vlastnictví magnátů zůstávalo odhadem 40% měst a 30% uherských obcí. 
Církevní statky činily asi 12% veškerého majetku stavů. Více informací viz BACZKOWSKl, K., Walka o 
W~gry, s. 30-31. 

272 Acfa Exfera, 7, dok. 115, S. 161-162. Diplomat il Mora každodenně posílal zevrubné zprávy do Milána. Stal 
se pro historiky zdrojem vědomostí o událostech v prvních týdnech po smrti uherského krále Matyáše Korvina. 

273 Černá rota se stala nejdůležitější ochranou krále Matyáše Korvína. Název dostala podle tmavé barvy zbraní a 
výstroje. Ve vrcholném období ji tvořilo dvacet tisíc rytířů a devět tisíc pěšáků. Její jádro tvořili čeští a moravští 
polipanští bojovníci. 

274 Viz BACZKOWSKI, K., Walka o W~gry, s. 32. O Jánoši Korvínovi více viz FRAKNÓI, W., Mafhias 
Corvinus, s. 233-246. 
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Po Matyášově smrti zavládl v Uhrách chaos a hluboká krize. Nejvyšší představitelé nebyli 

spojenci, ale nepřátelé. Každý z nich si úzkostlivě hleděl vlastních zájmů. Ještě v dubnu 1490 

byla Beatrix nejmocnější uchazečkou o nástupnictví po manželovi. Díky kontaktům 

s italskými bankéři a hornickými podnikateli z Horních Uher měla dostatek peněz. Byla 

podporována i částí uherských prelátů včetně ostřihomského arcibiskupa, svého synovce. 

Spoléhala se na sílu svých finančních prostředků, které jí měly zabezpečit cestu na trůn. Pro 

jistotu varovala uherské magnáty, že vstoupí do kláštera, pokud ji nepodpoří. To by ovšem 

znamenalo konec značným příjmům královské rady, kterými královna-vdova přispívala na 

výdaje země. Beatrix své výhrůžky nemínila vážně, byla to pouze její taktika. Postupem času 

však zjistila, že jí uherské stavy neumožní samostatnou vládu. Jediným východiskem se pro ni 

stal sňatek s budoucím králem?75 

J ánoš Korvín držel pevně budínský hrad a svatoštěpánskou korunu a rovněž věřil, že se 

sněm rozhodne pro něho. Pro uherské barony ale nepřicházel v úvahu žádný autoritativní král 

připomínající Matyáše, který by jim nadále upíral vliv v zemi a bránil v rozmnožování 

majetku. Takové nebezpečí viděli vosobě energického a ambiciózního Maxmiliána 

Habsburského nebo v bojovně naladěném a vládychtivém Janu Olbrachtovi. Nepříznivě 

vnímali i Jánoše Korvína, který se povahově velmi podobal svému otci. 

Mladý Korvín se přesto spoléhal na věrnost pánů, které otec obdaroval za to, že se ještě za 

jeho života stali synovými příznivci. Matyáš je obdařil hodnostmi županů a dalších 

královských úřadů. Silnou pozici měli i uherští páni dosazení do králem dobytých oblastí. 

Vedle Štěpána Zápolského, místodržitele Rakous, mezi ně patřil například starosta 

Vídeňského Nového Města László Kanizsai.276 Ve Štýrsku a Korutanech byl vojenským 

velitelem Jakob Székely.277 Ve vedlejších zemích Koruny české, odtržených od Čech, 

reprezentovali vládu Uher cizinci?78 

275BACZKOWSKI, K., Walka o Wf,;gry, s. 35-36. 

276 László Kanizsai, * 1459, t kolem 1510, královský úředník. 
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Uherští páni uvažovali o možnosti provdat Beatrix za Vladislava II. Jagellonského, který 

byl pověstný svou mírnou povahou. Uvědomovali si současně, že neschopnost královny dát 

zemi dědice zkomplikuje do budoucna nástupnictví a znovu ohrozí uherský trůn. Krzysztof 

Baczkowski míní, že i přes tento varovný signál záleželo skupině magnátů v čele s Janem 

Filipcem279 více na zachování finančních prostředků od královny, které potřebovali pro své 

záměry, než na osudu uherské koruny.28o 

V zahraničí se mohl Jánoš spolehnout s ohledem na budoucí sňatek s Biancou Marie81 na 

podporu milánského vévody Lodovica il Moro. Lodovico zaslal Beatrix kondolenční listinu a 

zároveň ji poprosil, aby podporovala Jánoše a dopomohla mu ke svatoštěpánské koruně, i 

když věděl, že královna-vdova sama touží po trůnu, nejraději po boku Maxmiliána 

Habsburského?82 Rodina Sforzů rovněž zkoušela získat pro Jánoše podporu z Říma a chtěla 

přimět Inocenta VIII., aby zaslal list uherskému království, který by vyzdvihl Jánoše do role 

otcova nástupce. Takový list nikdy z papežské kanceláře neodešel.283 

Beatrix se začala smiřovat s tím, že bude provdána za českého krále.284 Přikázala vyplatit 

dvacet tisíc zlatých tlorenů na podporu Jagellonce. Členové královské rady však nejednali 

s královnou čestně. Slíbili jí sice manželství s Vladislavem II., ale v zásadě se řídili vlastním 

277 Jakob Székely, žil na přelomu 15.-16. století, uherský vojevůdce. 

278 BACZKOWSKI, K., Walka o W{;gry, s. 32-33. 

279 Jan Filipec, * 1431, t 1509, varadínský a olomoucký biskup, uherský diplomat a odpůrce válečných 
konfliktů. Byl synem prostějovského řemeslníka. Moravan, který trpěl rozdělením své země. Nejrozumnější 
řešení viděl ve vytvoření česko-uherské personální unie. Z tohoto důvodu podporoval na uherský trůn krále 
Vladislava II. Více viz MACEK, J., K dějinám Olomouce na konci 15. století (Spory o olomoucké biskupství), 
Okresní archiv v Olomouci 1986, s. 58-59; FOLTÝNOV Á-MIKULCOV Á, P., Jan Filipec, diplomat ze sklonku 
středověku, in: Dějiny a současnost 21, 1999, č.l, s. 11-15. 

280 BACZKOWSKI, K., Walka o W{;gry, s. 51. 

281 Sňatek nebyl nikdy uzavřen. Bianca Maria Sforza, * 1472, t 1510, se provdala až roku 1494 za Maxmiliána 
Habsburského. 

282 Milánský vévoda Lodovico il Moro uherské královně Beatrix Aragonské, in: Acta Extera, 7, dok. 125, s. 175-
176. 

283 Acfa Extera, 7, dok. 129, s. 181-182. 

284 O tom, že se královna smířila se sňatkem s Vladislavem II. viz zpráva Maffea de Treviglio Lodovicu il Moro 
z 22. července 1490 z Budína, in: Acfa Extera, 7, dok. 155, s. 224-225. 
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scénářem. Ten byl jednoznačně namířen proti Beatrix. Již na počátku května vedl Jan Filipec 

jednání s milánským vyslancem Maffeem de Treviglio, kterému tvrdil, že chce podporovat 

Jánoše Korvína, ne královnu?85 

Když poznal, že jeho kandidát nemá velkou naději na úspěch, změnil rychle názor. Začal 

podporovat volbu Vladislava II. a radil Trevigliovi, aby se český panovník oženil s Biancou 

Marií. Původně se měl oženit s milánskou dědičkou Biancou Jánoš Korvín. Podpora jeho 

kandidatury ze strany uherských magnátů byla v Miláně vítána. Ještě přínosnější pro 

Milánsko byl český král Vladislav II. Jagellonský. Spojením Čech a Uher jeho osobou by 

vzniklo silné soustátí, které by se stalo po sňatku Vladislava s Biancou oporou milánského 

vévodství. Nezanedbatelný byl i fakt, že Jagellonec měl královský původ. 

Královna-vdova nevěděla nic o tajných jednáních Jana Filipce. V klidu opustila budínský 

dvůr a vydala se do Ostřihomi k arcibiskupovi Hypolitu ďEste.286 Chystala se zde na sňatek 

s českým králem. V Uhrách zatím vrcholila příprava na důležitou volbu nového panovníka. 

Mezi voliteli dosud nepanoval jednotný názor. 

Zástupci jednotlivých stavů měli možnost vybírat z více uchazečů. O uherský trůn měli 

zájem čtyři hlavní kandidáti, římský král Maxmilián Habsburský, oba Jagellonci, český 

panovník Vladislav II., polský princ Jan Olbracht287 a nemanželský syn Jánoš Korvín. Do 

soupeření o svatoštěpánskou korunu se zapojili další adepti, hrabě Albrecht Saský, královna-

vdova Beatrix a neapolský král Ferrante. Jejich kandidatura se ukázala jako dočasná a 

v Uhrách nebyla brána vážně. Téměř všichni volitelé se ještě před zahájením sněmu přikláněli 

na stranu Vladislava II. Jagellonského. 

Nemanželský Korvínův syn Jánoš byl téměř bez šancÍ. Uherští páni se shodli na tom, že 

jeho volba by poškodila království a nepřinesla by zemi klid. Podle jejich přesvědčení by se 

285 O tomto jednání více viz uherský historik BAK, J. M., Kónigtum und Stande in Ungarn, s. 62-64. 

286 Hypolit ďEste, * 1479, t po roce 1508, v letech 1487-1498 ostřihomský arcibiskup. Jedenáctiletý synovec 
královny Beatrix vděčil za tento úřad své tetě. Vzhledem k mladistvému věku nemohl samostatně vést 
arcidiecézi. Byl pod silným vlivem a dohledem Beatrix, která disponovala do značné míry ijeho statky a zisky. 

287 O osobnosti a životě Jana Olbrachta viz PAPÉE, F., Jan Olbracht, Kraków 1936. 
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mladý Korvín mohl snadno dostat do konfliktu se sousedními státy kvůli území, které jeho 

otec získal dobyvačnou válkou. Předpokládali, že by Jánoš neubránil nabyté rakouské oblasti 

a ztratil by i vedlejší země Koruny české. Naopak Vladislava II. vnímali jako možného 

zakladatele personální unie, která se měla skládat z obou království a částí Rakous. Vidina tak 

rozsáhlé říše byla pro uherské magnáty velice lákavá. Tento projekt podporovala i královna 

Beatrix. 

V Polsku se za práva Jagellonců v Uhrách nejvíce přimlouvala královna Alžběta 

Rakouská?88 Její vliv na úspěch celé záležitosti byl poměrně malý. Rozhodnutí záviselo na 

králi a nejvýznamnějších dvořanech.289 O svatoštěpánskou korunu se ucházeli dva královští 

synové, Vladislav II. a Jan Olbracht. Zdá se však, že kandidatura obou Jagellonců nebyla 

mezi Prahou a Krakovem předem dohodnuta ani koordinována. Královský manželský pár 

totiž přednostně podporoval mladšího Jana Olbrachta, protože si velmi přál, aby každý z jeho 

synů usedl jednou na panovnický stolec. Vladislav už tohoto cíle dosáhl, byl českým králem. 

Janovi dosud královský titul chyběl. 

Vladislav se zřejmě zajímalo svatoštěpánskou korunu z pozice českého panovníka, než 

Jagellonce. Šlo mu hlavně o znovu připojení vedlejších zemí Koruny české k českému státu. 

Chtěl využít jedinečné příležitosti, která se mu po smrti Matyáše Korvína nabízela. Do Prahy 

se zpráva o Matyášově smrti dostala 9. dubna. Jak v hlavním městě, tak ve všech částech 

země vyvolala velké vzrušenÍ. O tři dny později rozkázal Vladislav II., aby se památka 

uherského krále uctila rozezvučením zvonů ve všech pražských kostelech.29o Obyvatelé 

českého království čekali na to, jakým směrem se bude nyní ubírat budoucnost státu. Zda se 

vedlejší země Koruny české opět spojí s Čechami nebo budou nadále součástí Uher? 

288 Alžběta Rakouská, * 143617, t 1505, manželka polského krále Kazimíra IV., byla starší sestrou českého a 
uherského panovníka Ladislava Pohrobka a matkou Vladislava II. a Jana Olbrachta. K osobnosti královny 
Alžběty viz RHODE, 1., Mutter der Jagellonen. Elisabeth von Habsburg (1436-1505), in: Ostdeutsche 
Forschungen 12, 1942, s. 24-34. 

289 BACZKOWSKI, K., Walka o Wli!gry, s. 44. 

290 TOMEK, V. V., Dějepis města Prahy, 10, Praha 1893-1894, s. 100; Staří letopisové čeští od roku 1370 do 
1527 čili pokračovatelé v kronikách Přibíka Pulkavy a Beneše z Hořovic z rukopisu starých vydané, ed. J. 
Charvát, Dílo Palackého, 2, Praha 1941, s. 210. 
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Termín zahájení sněmu na poli Rákos byl původně stanoven na 17. května. Nebyl dodržen, 

protože se opozdil příchod většiny důstojníků.291 Sněm začal 7. června 1490. Shromáždilo se 

celkem deset tisíc osob. Část účastníků, příznivců polského kandidáta, prohlásila Jana 

Olbrachta za uherského krále již první den. Polský princ se okamžitě přesunul s početným 

vojskem na uherské území a směřoval k Budínu, aby se zde prosadil. Jeho volba však byla 

předčasná. V té době chyběla na shromáždění část důstojníků sloužících v cizině na 

okupovaných územích. Opozice této situace využila a prohlásila Olbrachtovo zvolení za 

neregulérní a neplatné. Přesto část příznivců Jana Olbrachta opustila volební pole v domnění, 

že jejich prohlášení je dostatečným základem pro uznání prince za uherského krále. Samotný 

Jan Olbracht, jak tvrdí KrzysztofBaczkowski, považoval prohlášení voličů za právní nárok na 

uherskou korunu.292 

Průběh sněmu byl chaotický a nejednotný. Každá strana vášnivě obhajovala a prosazovala 

svého kandidáta. Jánoš Korvín nenašel dostatek stoupenců mezi magnáty a kvapně opustil 

Budín. Vzal s sebou korunovační klenoty a další skvosty z královské pokladnice včetně 

koruny.293 Korvínův odchod se rovnal útěku, proto se část uherského zemského vojska vydala 

pronásledovat uprchlíky. Jánošovi vojáci byli dostiženi a poraženi. Pro jejich pána to 

znamenalo definitivní vyřazení z nástupnictví po otci. 

Na závěr sněmu vystoupili rovněž zástupci všech zahraničních uchazečů. Pro Vladislava II 

se vyslovilo české poselstvo vedené panem Jindřichem z Hradce?94 Vystoupilo s návrhem, že 

pokud by Uhry skutečně trvaly na dědickém oprávnění trůnu, pak by měly zvolit českého 

panovníka jako nejstaršího vnuka Albrechta II. Habsburského. Maxmiliánův vyslanec 

apeloval na právo svého pána vyplývajícího ze šoproňské smlouvy z roku 1463. Zdůrazňoval 

291 Uherský volební řád stanovil, že účast na poradách a sněmech je povinností všech světských a duchovních 
hodnostářů, tedy prelátů, baronů, arcibiskupa a biskupů, vysokých úředníků, důstojníků a členů královské rady. 
Tito představitelé byli v zemi označováni jako politický národ. Hlavní a rozhodující slovo měl palatin. 

292 S BACZKOW Kl, K., Walka o Wli!gry, s.56. 

293 MACEK, J., Tři ženy krále Vladislava, s. 102. 

294 Jindřich z Hradce, t 1506, český šlechtic z rodu Vítkovců, stavovský předák, delegát české stavovské obce 
při volbě uherského panovníka. 
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velkorysost Maxmiliána a jeho případnou vojenskou hotovost při ohrožení království 

osmanskou říší. Habsburský diplomat byl ze strany uherských magnátů přijat chladně. Před 

skončením sněmu obdržela všechna zahraniční poselstva nezávazné odpovědi. Uherští 

stavové začali od 10. června sepisovat volební podmínky, které měl posoudit budoucí král. 

Nesly se v duchu likvidace centralistických reforem Matyáše Korvína a v přiznání svobod a 

privilegií uherské šlechtě?95 

Český panovník měl podporu nejmocnějších uherských pánů. Kjeho nejvlivnějším 

stoupencům patřili kancléř Thomas Bakócz,296 stavovský předák Štěpán Zápolský a 

varadínský biskup Jan Filipec. Po bouřlivém průběhu sněmu byl 15. července 1490 zvolen 

uherským králem Vladislav II. Jagellonský. Po zvolení byli všichni vyslanci ostatních 

uchazečů informováni o výsledku volby. Habsburská delegace vyslechla argument, že 

účastníci sněmu nejsou odpovědni za šoproňskou smlouvu z roku 1463, protože se na jejím 

sepsání osobně nepodíleli a nepodepsali ji. Nebyli tudíž povinni ji respektovat. Rakouská 

strana protestovala, s volbou Jagellonce nesouhlasila a odmítla ji. Maxmiliánovi zástupci 

neprodleně opustili Budín. Spolu s nimi odešli z Uher i diplomaté z ostatních evropských 

zemí. 

Cesta od aklamace ke skutečně všeobecnému přijetí nového krále byla dlouhá a spletitá. 

V Uhrách nenastalo okamžité zklidnění ani po 15. červenci. Uvnitř státu přetrvávalo napětí 

mezi Vladislavem II. a jeho stoupenci na jedné straně a stranou Jánoše Korvína. Korvínovci 

stále hájili zájmy svého pána na jihu království a odmítali se smířit se skutečností, že Jánoš 

nebyl zvolen králem. Napětí se mohlo uvolnit jedině jednáním. Ke kompromisu došlo 25. 

července.297 Tehdy Korvínovi příznivci uznali Vladislava II. Jagellonského za legitimního 

uherského panovníka a Jánoš vydal klenoty včetně koruny, které dosud držel. Směl si 

295 BACZKOWSKI, K., Walka o W~gry, s. 60. 

296 Thomas Bakócz , * 1442, t 1521, ostřihomský arcibiskup, kardinál. Od roku 1490 až do své smrti zastával 
úřad kancléře. 

297 Acta Extera, 7, dok. 127, s. 181-182. 
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ponechat všechny statky v zemi a opavské knížectvÍ. Ostatních území ve Slezsku se musel 

vzdát. 298 

Habsburkové ani tentokrát uherskou korunu nezískali. Podle jejich přesvědčení byly 

Maxmiliánovy dědické požadavky zamítnuty neprávem. Uherští páni ovšem trvali na svém 

právu, že si nenechají vnutit panovníka. Smlouva ze Šoproně byla s jejich volebním 

privilegiem v rozporu, protože jim ukládala zvolit po smrti Matyáše Korvína některého člena 

habsburské dynastie a umožnit mu hladké převzetí vlády v Uhrách. Fridrich III. a Maxmilián 

se museli smířit s tím, že 15. července 1490 byl za uherského krále provolán Vladislav II. 

Současně mu připadl i titul rakouského arcivévody, protože Uhry dosud okupovaly část 

rakouských dědičných zemÍ. 

Římský král se definitivně rozhodl vyřešit nástupnické právo svého rodu vojenskou silou. 

K tomu potřeboval podporu z říše. Začal proto upozorňovat říšské stavy na to, že vítězství 

Vladislava II. znamená pro ostatní země velké nebezpečí ze strany Jagellonců, kteří nyní 

spravují tři království. Snažil se svou argumentací přesvědčit říšská knížata o oprávněnosti 

obav z rostoucího jagellonského vlivu. Přeháněl, aby říšské stavy získal pro své plány a 

přiměl je k účinné podpoře. Uvědomoval si, že na válku může pomýšlet teprve tehdy, až 

dostane posily z říše. 299 

Dříve než se tak stalo, zahájil svoji aktivitu na diplomatickém poli. Celý uherský projekt 

si důkladně promyslel. Zasílal dopisy, letáky a různá provolání uherským stavům. Zvláštní 

roli měl sehrát manifest z 10. září,300 který obsahoval rekapitulaci habsburských práv na Uhry. 

Maxmilián se v něm obracel na všechny, kteří se z různých důvodů nezúčastnili volby 

Vladislava II. Vyzval je k vypovězení poslušnosti novému panovníkovi a apeloval na jejich 

dávná privilegia a svobody. 

298 LlCHNOWSKY, E., M., Geschichte des Hauses Habsburg 8. Kaiser Friedrich JIL und sein Sohn Maximilian 
1477-1493, Wien 1894, s. 149-151. 

299 WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s. 45. 

300 Maxmiliánův manifest uherským stavům z 10. září 1490, in: FIRNHABER, F., Beitrage zur Geschichte 
Ungarns, dok. XIV, s. 413-414. 
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Následně vyslal do Uher svého maršálka Reinprechta von Reichenburg301 v čele silného 

oddílu, aby jeho jménem přijal přísahu věrnosti od uherských poddaných. S podporou počítal 

i v Sedmihradsku, kde jej s nadšením očekávalo německé obyvatelstvo.302 Uherské stavy 

nebyly jednotné. Mnozí magnáti z obav z budoucnosti zvolili raději tajná jednání 

s habsburskou stranou. Chtěli se tak pojistit pro všechny případy. Nikdo v té chvíli nemohl 

předvídat, jaký vývoj v uherském království nastane. Někteří páni byli připraveni ihned složit 

mladému Habsburkovi hold. Nechyběl mezi nimi ani Jánoš Korvín.303 

Pomoc z říše přišla v polovině září. Georg von Bayern-Landshut304 vytáhl králi na pomoc 

v doprovodu dvanácti set dobře vyzbrojených jezdců a se sto čtyřiadvaceti nádobami plnými 

potravin a vojenské výzbroje.305 Maxmilián zahájil 17. září tažení na východ a směřoval 

k uherským hranicím. Cestou se dozvědělo korunovaci Vladislava II., plánované na 23. září. 

Vtipkoval, že se na slavnosti ve Stoličném Bělehradě objeví jako nevítaný host.3
0

6 Koncem 

září opustily poslední uherské posádky hrady a tvrze v Korutanech a ve Štýrsku. Jen Dolní 

Rakousy severně od Dunaje a několik pevností v okolí Vídeňského Nového Města zůstaly 

pod uherskou kontrolou, které bránila "černá rota. ,,307 

V první etapě tažení směřoval Maxmilián do Vídně. Zde si chtěl odpočinout a promyslet 

další kroky. Na přelomu září a října jeho oddíly vytlačily Uhry z Rakous a postupně se 

zmocnily západouherských pevností. Po 4. říjnu překročil římský král s šestnáctitisícovou 

301 Reinprecht von Reichenburg, žil na přelomu 15.-16. století, významný vojevůdce, jedna z klíčových postav 
Maxmiliánova tažení do Uher. 

302 FIRNHABER, F., Beitrage zur Geschichte Ungarns, dok. X, s. 410-411. 

303 WOLF, S., Die Doppelregierung, s. 278. 

304 Hrabě Georg von Bayern-Landshut, * 1455, t 1503, účastník vojenského tažení Maxmiliána do Uher na 
podzim 1490. 

305 WOLF, S., Die Doppelregierung, s. 218. 

306 Srov. WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s. 47. Na korunovaci se sjelo kolem dvanácti tisíc 
účastníků. Vedle uherské aristokracie zde bylo mnoho zástupců a reprezentantů českých, slezských a 
moravských stavů. Poměrně skromná byla účast Chorvatska, protože ne všichni zdejší páni, původně stojící za 
Jánošem Korvínem, se smířili s Vladislavem II. Někteří se rozhodli počkat na další vývoj, jiní se přidali 
k Maxmiliánovi. 

307 S WIE FLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s. 48-49. 
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armádou, kterou zformoval ve Vídni, uherské hranice. Na území protivníka začal zvažovat 

směr pochodu na Budín. Rozhodl se pro severovýchod (viz mapa v příloze 6), protože se chtěl 

vyhnout dvěma skupinám českých oddílů krále Vladislava II. Na ose vytyčené trasy leželo 

korunovační město Stoličný Bělehrad, první cíl říšské armády. Brzy se ukázalo, že Maxmilián 

zvolil správný směr i taktiku, protože odpor ze strany Uhrů byl na tomto úseku zcela 

minimální. 308 

Poté co královo vojsko stanulo před strategicky položeným hradem K6szeg, neudělal 

kastelán nic na záchranu objektu a fakticky se vzdal bez boje. V Budíně označili takový 

postup za zradu. Vladislav II. zkonfiskoval kastelánovi jeho statky. Obdobně se dělo i s 

majetkem jiných pánů, kteří opustili uherského krále a přidali se na stranu Maxmiliána?09 

Mezi těmi velmoži, kteří se poddali, byli například hrabě Štěpán Zápolský, biskupové 

V ' P' V' K I 310 Z eszpremu, ecze Cl a oczy. 

Kromě českých oddílů zůstávala v zemi ještě polská armáda vedená Janem Olbrachtem, 

která postupovala směrem k Dunaji. Princ se jako protikrál ve východních Uhrách opíralo své 

věrné a čekal na vhodný okamžik, aby mohl fakticky napadnout bratrovo postavení v Uhrách 

a sám se ujmout vlády. Vladislav II. se ocitl v ohrožení dvou protivníků. Bojovat proti oběma 

rivalům současně se mu pochopitelně nechtělo. Jednotky Jana Olbrachta se staly nebezpečné i 

pro Maxmiliána, protože polské oddíly se dostaly do těsné blízkosti, kde operovalo říšské 

vojsko. 

Hlavní síly habsburské hotovosti pokračovaly dále do vnitrozemí Uher. V každém 

dobytém městě nebo hradu zanechal Maxmilián své posádky. Pro Vladislava to znamenalo 

vážné ohroženÍ. V Budíně se sice počátkem října hovořilo o panovníkově připravenosti 

vytáhnout proti římskému králi se čtyřiadvacetitisícovou armádou, ale byly to zřejmě jen 

308 Maxmiliánův vpád do království vzbudil velké obavy a mnoho magnátů mu složilo přísahu věrnosti, buď 
veřejně nebo tajně. Poddala se rovněž významná města, například Šoproň. 

309 WOLF, S., Die Doppelregierung, s. 258. 

310 WIESFLECKER, H., Kaiser Maximilian 1., I, s. 290. 
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optimistické předpovědi. Z tohoto úctyhodného počtu vojáků bylo totiž nutno přesunout část 

proti polské annádě a část z nich nechat v záloze proti Turkům.3ll Koncem 15. století se 

Osmani nebezpečně přibližovali k srbskému Bělehradu a ohrožovali jižní oblasti Uher. Načas 

se podařilo uherským vojákům nepřítele zadržet, ale turecká expanze se stávala pro království 

stále hrozivější.312 

Uherskému králi nezbylo nic jiného než uvažovat o vyjednávání s habsburskou stranou. 

Maxmiliánova annáda se v té době nacházela v podhradí Schymecku u Steinamangeru, kde si 

potřebovala na několik dní odpočinout. Podle Susanne Wolfové313 vyslal Vladislav II. své 

zástupce do Maxmiliánova tábora a pověřil je, aby navázali kontakt s hrabětem Georgem von 

Bayem-Landshut a otevřeli prostor pro diskusi o habsburském nároku na svatoštěpánskou 

korunu. Hennann Wiesflecker314 je také přesvědčen, že iniciativa vzešla nejprve ze strany 

uherského krále, který doufal, že vyjednáváním zabrání nepřátelské annádě v dalším postupu 

do nitra království. 

Vladislavovo vstřícné gesto Maxmilián rozhodně odmítl. V této době se cítil silný a 

nepotřeboval vyjednávat, ale dobývat. Jeho annáda byla tentokrát dobře vybavena po 

vojenské i materiální stránce a římský král měl celou výpravu důkladně připravenou. Jeho 

dosavadní úspěchy toho byly jednoznačně důkazem. Maxmilián neustoupil od svého plánu, i 

když uherská nabídka byla mimořádně lákavá. Král prostřednictvím svých zástupců sliboval 

římskému panovníkovi navrácení rakouských dědičných oblastí, odstoupení vedlejších zemí 

Koruny české a vyplacení tří set tisíc zlatých florenů jako odškodné za válečné výlohy a 

nástupnictví Habsburků na uherský trůn, pokud by Vladislav zemřel bez legitimních 

potomků. Tento návrh se brzy ukázal jako předčasný.315 Maxmilián se rozhodl pokračovat ve 

3ll BACZKOWSKI, K., Walka o W~gry, s. 98-99. 

312 O tureckých vpádech do Uher a Evropy víz VAUGHAN, D., Europe and the Turk. A Pattern oj Alliances 
1350-1700, London 1954. 

313 WOLF, S., Die Doppelregierung, s. 258-259. 

314 WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s. 49. 
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válce. Chtěl uherskou korunu ihned a dosavadní úspěch ho jen povzbuzoval, protože byl již 

blízko cíle. Počátkem listopadu složili hornouherští magnáti Maxmiliánovi hold a dali mu 

k dispozici své hrady a usedlosti. Očekávali od něho potvrzení dávných privilegií a svobod a 

také slib, že poskytne Uhrám vydatnou pomoc proti TurkŮ1n.316 

Několik dní po odmítnutí Vladislavovy nabídky dal římský král rozkaz k dalšímu pochodu 

na východ. Cílem byl Stoličný Bělehrad. Teprve po dobytí tohoto města chtěl mladý 

Habsburk pokračovat na Budín. Již 10. listopadu získal Veszprém, kde se opět zastavil, aby 

počkal na posily z říše. Poté co doplnil vojsko a zásoby, překvapil Vladislava II. rychlým 

obležením Stoličného Bělehradu, korunovačního města, které bylo současně místem 

posledního odpočinku uherských králů. Zároveň bylo město jednou z nejvýznamnějších 

pevností v zemi. Po týdenním pochodu se říšská armáda objevila pod hradbami Stoličného 

Bělehradu. Pevnost ležela uprostřed vodních toků a bažin, a byla tudíž velice dobře chráněna 

přírodou. Zajišťovala ji rovněž uherská posádka v počtu pěti set padesáti mužů. Odpor města 

byl slabší, než se očekávalo. 

Brzy ráno 17. listopadu poslal Maxmilián napřed české vojáky, aby se rozložili na 

předměstí. Vzápětí se za nimi posunulo dělostřelectvo, které začalo ostřelovat hradby a 

střechy domů. Cílem bylo otevření městských bran. Již první výstřel způsobil paniku 

obránců, kteří spěšně opustili své pozice. Bez dalšího velkého odporu se žoldnéři dostali 

k hlavní bráně a otevřeli ji, aby i ostatní mohli proniknout do města. Nastalo 

nekontrolovatelné rabování a nelítostné střety s obránci i měšťany. Ztráty na životech civilistů 

dosáhly počtu více než osmi set. Boj trval tři dny a tři noci. Nebyla ušetřena ani sakrální 

místa. Jen s největším úsilím obyvatel se podařilo zachránit katedrálu, nekropoli uherských 

vládců. Duchovenstvo se uchýlilo do věže kostela a zůstalo v ní tak dlouho, dokud si 

nevymohlo na Maxmiliánovi milost. Pád města byl velice rychlý.317 

315 WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s. 50. 

316 FIRNHABER, F., Beitriige zur Geschichte Ungarns, dok. XXXVII, s.450-451. 
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Římský král vstoupil do města jen s urozenou družinou a krátce nato Stoličný Bělehrad 

opustil. S ním zůstali mimo pevnost i představitelé vyšší šlechty. Maxmilián nechtěl být 

svědkem krutých scén, kterým nemohl zabránit. Pohrdal bezuzdným násilím a rabováním, i 

když jeho pokladna zela prázdnotou. "Proti zuřivosti žoldnéřů zůstal bezmocný", napsal 

Hermann Wiesf1ecker.318 Panovník se odebral do polního tábora, prohlásil se uherským 

králem a vzápětí vyznamenal nejvěrnější a nejšlechetnější pány, kteří se nepodíleli na 

rabování. Byl mezi nimi hrabě Georg von Bayern-Landshut, který za své věrné služby 

Habsburkům dostal jako odměnu dům ve Stoličném Bělehradě.319 Jinak zhodnotil situaci 

český historik Josef Macek, který uvedl, že ,,žoldnéři dostali darem od Maxmiliána na tři dny 

a tři noci Stoličný Bělehrad v plen. Znamenalo to, že mohli bez zábran svobodně loupit, 

zabijet a drancovat a nikdo z velitelů je nekrotil a neřídil. ,,320 

Maxmilián sice slavil obrovský triumf, ale dobytí Stoličného Bělehradu znamenalo úplnou 

devastaci jednoho z nejposvátnějších míst v království. S výsledky dosavadního tažení však 

mohl být zcela spokojen. Během pouhých sedmi týdnů se mu podařilo zmocnit se západních 

Uher a Chorvatska, obsadil téměř šedesát měst a hradů, což dohromady představovalo asi 

jednu čtvrtinu z celkové plochy království. Hlavní město bylo na dosah. Od věrných 

uherských stoupenců obdržel vzkaz, že mu otevřou městské brány, až se objeví.321 

Nečekaně snadné vítězství nad Stoličným Bělehradem nasvědčovalo tomu, že římský král 

bude pokračovat na Budín podle plánu. Po několika dnech se však ukázalo, že ztratil kontrolu 

nad vojskem. Když se panovník 20. listopadu rozhodl, že město opustí, vypověděla mu 

většina žoldnéřů poslušnost. Vojáci nechtěli odtáhnout ze Stoličného Bělehradu, dokud jim 

Maxmilián nezaplatí dvojnásobnou sumu žoldu. V opačném případě odmítli pokračovat ve 

317 Podrobný popis dobytí Stoličného Bělehradu viz BACZKOWSKI, K., Walka o Wťgry, s. 102-103. 

318 WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s. 5l. 

319 Tamtéž, s. 52-53. 

320 MACEK, J., Tři ženy krále Vladislava, s. 113. 

321 FIRNHABER, F., Beitrage zur Geschichte Ungarns, dok. XXXII, s 428-429. 
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válce. Mladý Habsburk neměl dostatek financí, aby splnil jejich požadavek. Ocitl se 

v nepříjemné situaci. Na jedné straně potřeboval co nejdříve vytáhnout na Budín, na druhé 

straně tak nemohl učinit bez podpory vojáků. S neúplnou a oslabenou armádou musel zůstat 

na místě. 

Věrný mu zůstal pouze jeden nedemoralizovaný oddíl, což představovalo asi osm tisíc 

mužů. Hermann Wiesflecker píše až o dvanácti tisících vojácích, které mohl Maxmilián 

přesunout na Budín.322 Maxmilián z nich část ihned odvelel do okolí Budína. Předvoj měl 

zjistit, zda existuje reálná naděje na úspěšné dobytí města. Počítal s rychlým a nečekaným 

přepadem hlavního sídla. Jeho plány měly své opodstatnění. Vojáci zjistili, že Budín není 

připraven na obranu.323 

Prodleva říšské armády umožnila uherským magnátům připravit se na protivníkovo 

obléhání. Vybudovali kolem města příkopy a obsadili opevnění vojáky. V okolí Budína 

rozmístili jednotky složené z příslušníků černé roty a žoldnéřů. Když Maxmilián dostal 

zprávu o opatření uherské strany, pochopil, že je na nečekaný přepad pozdě. Ze Stoličného 

Bělehradu vyzval obyvatele Budína ke kapitulaci. Ti ji odmítli. Atmosféra v habsburském 

táboře byla napjatá. Jistě k ní přispěl i rychlý nástup zimy a silných mrazů. Vojáci odmítli 

opustit dobyté město a vydat se na nejistý pochod do Budína. Říšská knížata se dokonce 

rozhodla pro urychlený návrat domů. 

Po 4. říjnu 1490 přerušil Maxmilián tažení a jeho pokračování posunul na jaro příštího 

roku. Důvodem bylo nejen odmítnutí poslušnosti vojáků, ale i celkový nedostatek finančních 

prostředků. Ve Stoličném Bělehradě zanechal poměrně silnou zálohu v čele s Reinprechtem 

von Reichenburg jako svým zástupcem v Uhrách. Ostatní dobyté hrady obsadil věrnými 

stoupenci. Po potrestání žoldnéřů, kteří se vzepřeli jeho rozkazu, se vydal se zbytkem vojska 

do Vídeňského Nového Města.324 Před Vánocemi se objevil v Rakousích. Do Vídně se 

322 WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s. 54. 

323 BACZKOWSKI, K., Walka o Wr;;gry, s. 103-104. 
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odebral 27. prosince. Tehdy byl ještě přesvědčen, že své dosavadní úspěšné tažení završí 

v následujícím roce. Věřil, že uherskému králi přivodí definitivní porážku. Maxmilián nemohl 

tušit, že žádné další kroky v tomto ohledu neučinÍ. 

V Norimberku se od 27. listopadu konal říšský sněm,325 na němž chtěli Habsburkové 

prosadit uherský projekt a získat pro něj podporu knížat. Fridrich se obrátil na své říšské 

poddané, aby vojensky i finančně pomohli prosadit nástupnické právo Maxmiliána v Uhrách. 

Jednání bylo bouřlivé. Na závěr shromáždění stavové přislíbili mladému králi, že mu 

poskytnou vojsko o síle osm tisíc šest set mužů. Armáda měla být připravena na jaro 1491, 

protože do té doby Maxmilián přerušil taženÍ. Ukázalo se, že sněm s pomocí nikterak 

nepospíchal a bez vojska nemohl mladý Habsburk pomýšlet na obnovení války v uherském 

královstvÍ. Ostatně si ji nemohl dovolit ani s ohledem na vývoj událostí v západní Evropě. 

Když skončily válečné operace na západě Uher a Maxmilián opustil zemi, obrátil se král 

Vladislav II. proti polskému vojsku. Uherské oddíly vedené Štěpánem Zápolským vytáhly 

proti Janu Olbrachtovi. Během zimního tažení musel polský princ uznat převahu protivníka. 

Přistoupil na jednání o míru a uzavřel v Košicích, 20. února 1491, s bratrem dohodu.326 

Polský princ rezignoval na uherský trůn a za to pro sebe získal nová území, mimo jiné i dvě 

slezská knížectví, hlohovské a olešnické. To však bylo v rozporu s českým královstvím, 

jemuž tyto oblasti patřily. Podle Josefa Macka "to byl ovšem neomalený zásah do práv české 

324 Ve Vídeňském Novém Městě čekali na Maxmiliána angličtí vyslanci. Vyvíjeli na něho nátlak, aby vytáhl 
proti Francii. Zprávy, které přinášeli, nebyly pro panovníka přímivé. Francouzský král Karel VIII. využil jeho 
zaneprázdnění v Uhrách a neustálým tlakem se snažil přimět velmože i Annu Bretaňskou, aby se odvrátili od 
Maxmiliána. Angličané, jejichž oddíly byly rozmístěny v Bretani, dosáhli alespoň uzavření válečného spolku 
namířeného proti Francii za účasti Maxmiliánových zmocněnců. Smlouva o uzavření válečného spolku mezi 
oběma stranami z 12. prosince 1490 v Okingenu, in: DU MONT, J., Corps universel diplomatique du droit des 
gens, III/2, Amsterdam-La Haye 1726, dok. CXL, s. 254-256. 

325 Mandát městu Norimberk od císaře Fridricha III., sepsaný v Linci 27. listopadu 1490, podle něhož mohl být 
zahájen říšský sněm, in: JANSSEN, J., Frankfurts Reichskorrespondenz, II, dok. 683, s. 548. O norimberském 
sněmu z 27. listopadu 1490 podrobněji viz WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s.59-66. 

326 Mírová smlouva z 20. února 1491 sjednaná ve vojenském táboře pod Košicemi, in: Codex epistolaris saeculi 
decim i quinti, III, dok. 367, s. 387-388, ed. Lewicki, A., Kraków 1894. Podle smlouvy polská vojska opustila 
území uherského královstvLVladislav II. byl umán za legitimního vládce a Jan Olbracht se momentálně zřekl 

veškerých nároků na budínský trůn, protože podle závěru smlouvy měl v budoucnu nastoupit po bratrovi 
v Uhrách, pokud by Vladislav II. nezanechal po sobě legitimní potomky. 
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koruny, byl to čin, který české stavy právem pobouřil, neboť uherský král se vykupoval z tísně 

na účet Českého království. ,,327 Trvalo několik let, než se celá záležitost urovnala. 

Na přelomu let 1490 - 1491 se schylovalo k nové válce s Francií. Z tohoto důvodu 

Maxmilián souhlasil se zahájením mírového jednání s Vladislavem II., aby mohl dovést 

k vítěznému konci své uherské tažení a přitom nemusel bojovat na dvou frontách současně. 

Takovému jednání byl nakloněn i císař Fridrich III., který nezaujímal tak nekompromisní 

stanovisko k současnému uherskému panovníkovi jako k jeho předchůdci Matyáši Korvínovi. 

Vyslanci obou stran se sešli v Altenburgu. Uherští zástupci předložili habsburské delegaci 

stejné návrhy jako na konci listopadu předešlého roku. Vladislav II. byl ochoten vzdát se 

územních výdobytků Matyáše Korvína v Rakousích, pokud Maxmilián stáhne své posádky 

z Uher. To však zcela odmítli habsburští diplomaté, protože jejich král byl stále přesvědčen o 

tom, že své úspěšné tažení do Uher pouze dočasně přerušil. 

Maxmilián se chystal na jaře pokračovat tam, kde musel na podzim 1490 z objektivních 

důvodů skončit. Byl si však jist, že získá mnohem více než mu nabízel Vladislav II. Kjednání 

v Altenburgu přistoupil jen proto, že si potřeboval uvolnit ruce pro západní záležitosti a 

zároveň si zajistit klid na východě. Souhlasil pouze s uzavřením příměří s platností do 22. 

dubna 1491.328 

Do tohoto data se podle jeho odhadu měly ve Vídni shromáždit německé posily, o které 

chtěl požádat 19. března 1491 na sněmu vN orimberku. Maxmilián se rovněž domníval, že si 

příměřím zabezpečí dosud nabyté zisky z minulého roku a také, že zdrží Jagellonce od jejich 

případného společného tažení proti Habsburkům. Přestože obě strany veřejně proklamovaly 

vstřícnost a shodu, existují indicie o tom, že jak Uhrové, tak Habsburkové hledali spojence 

proti soupeři. 329 

327 MACEK, J., Tři ženy krále Vladislava, s. 112. 

328 Uzavřené příměří a průběh jednání v Altenburgu, ín: FIRNHABER, F., Beitrage zur Geschichte Ungarns, 
dok. XXXVI, s. 423, dok. XLVII, s. 448-452 a dok. LI, s. 453-457. 
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Podle habsburských představ mělo být hlavním bodem norimberského sněmu jednání o 

poskytnutí vojenské pomoci. Maxmilián chtěl podporu využít proti Francii, ale císař trval na 

tom, aby stavy pomohly ukončit válku v Uhrách.33o V tomto ohledu si otec se synem 

nerozuměli. 

Říšská knížata přednesla na sněmu jiné problémy. Místo projednávání slíbené vojenské 

pomoci, obnovila své požadavky z roku 1486 na zavedení reforem. Odlišné pohledy knížat a 

Habsburků na říšské poměry bránily stavům dostát původnímu slibu a poskytnout 

Maxmiliánovi vojenskou a finanční pomoc. Mladý Habsburk ovšem potřeboval shromáždit 

vojsko do 23. dubna, do vypršení příměří s uherskou stranou, aby mohl podle plánu obnovit 

tažení. 

Na sněmu do Norimberku se dostavili i zástupci z Uher a Čech. Hlavním cílem poselstev 

bylo připomenout říšským knížatům právo Vladislava II. na uherský trůn a přesvědčit je, aby 

neposkytovaly Maxmiliánovi pomoc. Navzdory této výzvě vyzněl závěr sněmu pro římského 

krále příznivě. Stavy se rozhodly pro nábor slíbených osmi tisíc šesti set ozbrojenců s tím, že 

se Fridrich III. s Maxmiliánem dohodnou, kde bude této síly použito, zda v Uhrách nebo 

v Bretani.331 V brzké budoucnosti se mělo ukázat, že tento slib byl učiněn pouze ústně a s jeho 

realizací se nepospíchalo. 

Neshody, které následovaly na říšském sněmu, plně vyhovovaly Vladislavu II. Po uzavření 

spojenectví s bratrem se jeho jediným nepřítelem stal Maxmilián. Využil naléhání uherských 

pánů, aby dobyl zpět ztracená města a hrady v západní části království. S finančními 

prostředky si nemusel dělat starosti, měl jich dostatek díky své manželce Beatrix, se kterou se 

329 Vyslanci Vladislava II. žádali 2. dubna 1491 v Benátkách o pomoc proti Habsburkům a římský král se snažil 
získat proti uherské straně spojence v osobě papeže Inocenta VIII. Srov. BACZKOWSKI, K., Walka o W/igry, s. 
119-120. 

330 Regesta chronologico-diplomatica Friderici IV., dok. 8629, s. 779. 

331 Sachsen HSt.A Dresden, fol. 2, dok. 10528/25. 

102 



Uherská politika Habsburků v 15. století 

oženil krátce po své korunovaci.332 Uherský král měl k dispozici dvojnásobný počet vojáků 

než Maxmilián. 

Habsburské posádky začaly pod uherským tlakem opouštět obsazené pevnosti. 

Z království přicházely k Maxmiliánovi naléhavé prosby od jeho velitelů, které nemohl splnit. 

Počátkem května vytáhl Vladislav II. osobně s desetitisícovou armádou ke Stoličnému 

Bělehradu. Maxmiliánův zástupce v Uhrách Reinprecht von Reichenburg zaslal 19. května do 

Vídně alarmující zprávu a požádalo rychlou pomoc. Se zálohou, kterou měl k dispozici, se 

nemohl ubránit převaze uherského vojska. Doporučoval vyslat ke Stoličnému Bělehradu asi 

dva tisíce českých žoldnéřů, kteří zůstali nezaplaceni u Trnavy a byli připraveni kdykoliv 

vstoupit do služeb toho, kdo jim lépe zaplatí.333 Maxmiliánovi tradičně chyběly finance a 

s těmi, co zůstaly k dispozici, počítal pouze na zabezpečení habsburských dědičných zemÍ. 

Hlavní uherské síly v čele s králem se objevily pod Stoličným Bělehradem 14. června 

1491. Postupně se k nim připojovaly další jednotky. Celkem se sešlo čtyřicet tisíc vojákŮ.334 

Brány města byly zabarikádované. V noci se opravovalo to, co se ve dne zničilo. Strhávaly se 

střechy domů, aby se město ochránilo před požárem. Uherský nástup byl masivní a záloha 

obránců vyčerpaná. Tak by se dala charakterizovat stávající situace. Začalo se vyjednávat o 

kapitulaci. Vladislav II., ač byl ve výhodě, si vynutil na svých velitelích, aby požadovali 

mírné podmínky pro obyvatele města, které se 29. června vzdalo. Králova umírněnost však 

velmi popudila jeho podřízené, kteří se začali bouřit. Panovník se ocitl v nezáviděníhodné 

situaci. Štěstím pro něho bylo, že habsburská strana nebyla schopna poskytnout svým 

zálohám efektivní pomoc. Se vzbouřenými a nespokojenými uherskými veliteli by těžko 

odolával silnému protivníkovi. Vladislavovi se podařilo zklidnit vzpurné vojevůdce a koncern 

332 Sňatek s Beatrix se konal v únoru 1491, krátce před tím, než Vladislav II. odtáhl na bojiště před Košicemi. 
Srov. MACEK, J., Tři ženy krále Vladislava, s. 112. 

333 BACZKOWSKl, K., Walka o Wegry, s. 123. 

334 Tamtéž, s. 125. 
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července získal většinu území v západních Uhrách. Pod habsburskou kontrolou zůstalo jen 

několik tvrzí. 

Maxmilián byl prakticky bezmocný. Za této situace si stále více uvědomoval, že uherskou 

korunu nezíská. Jediným řešením bylo uzavření míru s Jagellonci. Rovněž Vladislav II. 

dospěl k přesvědčení, že kompromis s nepřítelem je lepší než nejisté výsledky vítězné války. 

Nabídl Maxmiliánovi mír. Věřil, že jak u Košic, tak nyní u Stoličného Bělehradu se 

s protivníkem dohodne. Mladý Habsburk přijal nabídku k jednání o uherské otázce a 

v polovině září se konečně rozhodl, že vyšle k Vladislavovi své zplnomocněnce. V tomto 

ohledu se mohl zcela spolehnout na podporu otce, který vždy dával přednost trpělivému 

jednání před vojenským řešením. 

Místem prvních rokování se stal Prešpurk. Argumentace obou stran nebraly konce a 

jednání se protahovalo. Dohodnout se na nějakém kompromisu nebylo tak jednoduché, jak se 

mohlo na první pohled zdát. Vždyť Maxmilián vyklidil západní Uhry a přišel téměř o všechny 

své územní zisky a Vladislav byl faktickým vítězem! Pozici vyjednavačů ztížil navíc průnik 

vojska Jana Olbrachta do Horních Uher. Mír jagellonských bratrů dlouho netrval. Polský 

princ se náhle cítil smlouvou z Košic poškozen. Podle jeho soudu nevyzněly pro něho 

podmínky míru výhodně. S podporou otce, který nepřestal doufat, že oba synové získají 

panovnický trůn, učinil nové válečné kroky proti bratrovi. Velice mu zkomplikoval situaci. 

Jan Olbracht obsadil Košice a chystal se na Budín. Pro Vladislava II. to znamenalo jediné, 

okamžitě přerušit vojenské tažení v západních Uhrách a přestat s dobýváním zbylých hradů a 

pevností. Princ Jan Olbracht jej dostal do zcela jiného postavení a nepřímo jej přinutil, aby 

urychleně dokončil jednání s Habsburky. 

V Prešpurku byli přítomni čtyři zástupci krále Vladislava II., stejný počet zastupoval císaře 

Fridricha III. a jménem římského krále Maxmiliána vystupovalo pět zplnomocněnců. 
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Trpělivým diplomatickým vyjednáváním byl připraven tak zvaný prešpurský mír svolaný na 

7. listopad 1491.335 Dohoda obsahuje třináct základních článků: 

1. Vladislav byl uznán uherským panovníkem a jeho legitimním potomkům bylo 

přiznáno nástupnictví. 

2. Vladislav II. se zavázal, že do 13. prosince 1491 vrátí Habsburkům alpské dědičné 

země. Jednalo se o Štýrsko, Korutany, Kraňsko a také o Dolní Rakousy. 

3. Uherská strana musela obnovit a potvrdit práva Habsburků na svatoštěpánskou 

korunu v takovém rozsahu, jaký získali v roce 1463. 

4. V případě smrti Vladislava II. nebo jeho mužských potomků se uherské království 

mělo ihned přenést na Maxmiliána a jeho právoplatné potomky. 

5. Pokud by měl Vladislav II. pouze dcery, měl habsburský panovník za povinnost je 

zodpovědně provdat. Rovněž se měl postarat o manželku uherského krále, pokud by 

svého manžela přežila. 

6. Maxmilián nebo jeho dědicové se zavázali, že v případě vstupu na uherský trůn 

budou bránit království před všemi vnějšími nepřáteli. 

7. Strany se dohodly, že se postarají o trvalý mír, přátelství a spolupráci na 

mezinárodním poli. 

8. Císař Fridrich III., římský král Maxmilián a uherský panovník Vladislav II. měli od 

této chvíle veřejně proklamovat své příbuzenské vztahy a tím současně i právo obou 

rodů na uherskou korunu. 

9. Vladislav II. měl podporovat Habsburky v jejich sporech se sousedními státy. 

10. Habsburkové se rovněž zavázali, že stáhnou do 17. května 1492 zbytky svých oddílů 

z uherských hradů s výjimkou některých pohraničních tvrzí, například z Kaboldu, 

Fraknó, Kisnatonu. 

335 FIRNHABER, F., Beitrage zur Geschichte Ungarns, dok. č. LXIX, s. 464-490 a dok. č. LXX, s. 490-492. 
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11. Stoupenci římského krále v Uhrách získali plnou amnestii a Vladislav byl povinen 

vrátit jim zkonfiskovaný majetek. Podmínka navrácení statků se týkala také všech 

magnátů v Chorvatsku, kteří ztratili své usedlosti ještě za časů Matyáše Korvína, 

protože sympatizovali s Habsburky. 

12. Vladislav II. slíbil Habsburkům tři sta tisíc zlatých tlorenů za válečné výlohy. 

V hotovosti se mělo vyplatit sto tisíc a zbylá částka měla smazat staré dluhy 

Fridricha III. z dob Matyáše Korvína. Uherský král prohlásil císařovy dluhopisy za 

neplatné a vydal ze své pokladnice dlužní úpis.336 

13. Uherský panovník slíbil svolat v co možná nejkratším termínu zemský sněm, aby 

stavy mohly potvrdit podmínky prešpurského míru. 

Maxmilián uznal Vladislava za uherského krále. Také Vladislav svolil, aby se mladý 

Habsburk mohl i nadále titulovat jako uherský král. Je třeba připomenout, že uherský 

královský titul byl spíše čestný a formální s výjimkou období vlády Matyáše Korvína. 

Skutečnými vládci v zemi byli uherští stavové. Ti krok za krokem přeměňovali Uhry ve 

stavovskou monarchii. Vladislav se prešpurským mírem vzdal nároků na vládu v Rakousích, 

ve Štýrsku, v Korutanech a Kraňsku, a porušil tak volební slib daný uherskému volebnímu 

sněmu. 

Proti stavovským zájmům byla namířena i úmluva o dědictví. Maxmilián si totiž v případě 

Vladislavovy smrti bez dědiců zabezpečil nástupnictví nejen pro sebe, ale i pro své legitimní 

potomky. Tím zamezil uherským stavům, aby si vybrali nového krále podle vlastních 

představ. Uherští stavové takovou dohodu neuznávali, protože si chtěli uchovat své právo na 

svobodnou volbu panovníka. 

336 Tento bod byl velice sporný a vyvolal mnoho nelibosti mezi uherskými pány. Znamenal totiž, že iniciátorem 
války bylo království, které při střetu s Habsburky utrpělo porážku. 
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Habsburkům se dostalo velkého zadostiučinění. Získali možnost spolurozhodovat o 

vnitřních uherských záležitostech. Podle Hermanna Wiesfleckera337 to nebyl jen formální, 

nýbrž skutečný projev spoluvlády v království. Josef Macek viděl situaci opačně: "Čestný 

titul uherského krále ovšem vůbec neznamenal, že by byl Maxmilián Vladislavovým 

spoluvládcem.,,338 Podle dohody museli nejvyšší královští úředníci bezpodmínečně vzdát 

hold a složit přísahu věrnosti nejen Vladislavovi, ale i Maxmiliánovi, což většina historiků 

považuje za skutečnou pravomoc Habsburků zasahovat do vnitřních poměrů v Uhrách. 

Uherští stavové se písemně zavázali, že v budoucnu při volbě nového panovníka zohlední 

právo habsburské dynastie. Stejně tak strážce koruny musel pod přísahou slíbit, že vydá 

svatoštěpánskou korunu Habsburkům?39 Vladislav II. měl prosadit, aby se nástupnictví 

habsburského rodu vztahovalo i na české království. 340 Uherský panovník se rovněž rozhodl, 

že svolá na 2. února 1492 sněm do Budína, kde se zveřejní text mírové smlouvy. 

Pokud by se na sněmu neobjevily všechny uherské stavy, měl král svolat shromáždění na 

termín kolem června 1492, na němž by měly být podmínky smlouvy přijaty za přítomnosti 

habsburských vyslanců. Nezávisle na všeobecném potvrzení dohody všemi stavy se museli 

navíc jednotlivci, kteří byli obdařeni politickou mocí v zemi zavázat, že budou respektovat 

práva "domu rakouského". Byla to zároveň podmínka, pokud by si chtěli uchovat své 

úřady. 341 

Jak vyplývalo z článku pět prešpurské mírové smlouvy, měli se Habsburkové postarat o 

případné Vladislavovy dcery a zodpovědně je provdat. Tuto smluvní podmínku Maxmilián 

337 WIESFLECKER, H., Das erste Ungarnunternehmen, s. 67. 

338 MACEK, J., Tři ženy krále Vladislava, s. 114. 

339 ULMANN, H., Kaiser Maximilian 1., I, 2 díly, Stuttgart 1884-1891, s. 114. 

340 WOLF, S., Die Doppelregierung, s. 68. 

341 Mezi tyto vysoce postavené pány patřili palatin, sedmihradský vévoda, bánové Chorvatska, Jajky, Bělehradu, 
dále prešpurský župan a kasteláni budínského hradu a pohraničních tvrzí i strážce koruny. 
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v budoucnu zcela splnil. Provdal Annu J agellonskou342 za svého mladšího vnuka. Římský král 

si od prešpurského míru hodně sliboval, i když by raději pokračoval ve vojenském tažení, 

které musel na podzim 1490 přerušit. Spoléhal se na to, že manželství Vladislava II. a Beatrix 

zůstane bezdětné, protože královna neměla žádné potomky ani po dlouholetém soužití 

s Matyášem Korvínem. 

Prešpurská smlouva zajistila trvalý mír. Zklidnila uhersko-rakouské vztahy, zaručila 

uherské nástupnictví pro Habsburky a pro jejich potomky. Maxmilián také navíc získal od 

Vladislava příslib, že mu bude zaplaceno za válečné výlohy, i když římský král nebyl 

vítězem. Takový výsledek jednání dokazuje vynikající schopnosti habsburských diplomatů. 

Podařilo se jim dosáhnout pro svého pána mnohem víc, než se očekávalo. 

Se smlouvou byli spokojeni nejen oba Habsburkové, ale i uherští magnáti, baroni a preláti. 

Její obsah se v plném rozsahu naplnil až v roce 1526 po smrti Ludvíka II., Vladislavova 

jediného syna. Habsburkové však měli ze smlouvy okamžitý prospěch. Maxmilián obdržel 

náhradu za válečné výdaje a tyto finanční prostředky ihned použil na přípravu tažení na 

západ. Mladý Habsburk si uvědomoval výhody plynoucí z prešpurské smlouvy, proto neváhal 

a urychleně ji 20. prosince 1491 podepsal. Císař Fridrich III. tak učinil 14. ledna 1492 ve své 

rezidenci v Linci.343 

Koncem listopadu 1491 potvrdilo osm uherských prelátů a sedm magnátů text 

prešpurského míru.344 V následujícím měsíci, 6. prosince, ratifikoval smlouvu Vladislav 11.345 

V ten den určil uherský panovník konání zemského sněmu na 2. února 1492 do Budína. 

Příslušníci nižší šlechty s tímto dokumentem nesouhlasili. Považovali jej za ponižující a 

hanebný pro Uhry. Vladislav se ve svém dopise z 12. prosince snažil co nejlépe představit 

prešpurskou smlouvu i důvod svého rozhodnutí ji podepsat. Do konce měsíce nechal rozeslat 

342 Anna Jagellonská, * 1503, t 1547, česká a uherská královna, prvorozené dítě Vladislava II. ajeho manželky 
Anny de Foix - Candale, byla provdána za mladšího Maxmiliánova vnuka Ferdinanda I. 

343 FIRNHABER, F., Beitrage zur Geschichte Ungarns, dok. LXXXI, s. 506-507. 

344 FIRNHABER, F., Beitrage zur Geschichte Ungarns, dok. LXXV, s. 497-498. 

345 FIRNHABER, F., Beitrage zur Geschichte Ungarns, dok. LXXVII, s. 500-501. 
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stavům text dohody s prosbou, aby se ve stanoveném datu dostavily na sněm. Mezi uzavřením 

prešpurského míru a konáním zemského sněmu uplynuly skoro tři měsíce. Byl to záměr. 

Oddálený termín měl zajistit příznivcům smlouvy dostatek času na přípravu proti případnému 

odmítnutí smluvního textu odpůrci. Z obav před nepokoji nižších šlechticů se sněm raději 

přesunul do bezpečných prostor budínského hradu. 

Účastníků tohoto velkolepého shromáždění bylo údajně tolik, že se nevešli do paláce a 

museli zůstat před hradbami. Hlavní řeč na úvod pronesl král Vladislav II., který po svém 

projevu opustil sněmovní sál a vrátil se zpět do bezpečí hradních komnat. V Budíně trvala již 

několik dní velmi napjatá atmosféra. Odpůrci z řad nižší šlechty se shromáždili ve městě a 

radili se, jak naložit s tak ostudnou smlouvou. Na rozích ulic a v kostelech se objevily výzvy 

k odporu a neposlušnosti. Nespokojenci tak chtěli protestovat proti vydání země 

Habsburkům.346 S postupem času se vášně otupovaly a opozice se začala smiřovat se zněním 

smlouvy. Zpočátku chtěla prosadit, aby Maxmilián odstoupil od požadavku, že všichni 

účastníci sněmu musí přísahat Habsburkům věrnost, ale neuspěla. 

Uherský sněm nepřijal dohodu jednomyslně. V první chvíli se zdálo, že jeho účastníci od 

tohoto dokumentu odstoupí. Příznivci a odpůrci prešpurského míru byli tak znesvářeni, že se 

nedala očekávat žádná shoda. Teprve po týdnu se rozvášněné shromáždění zklidnilo, když se 

kancléři, arcibiskupovi Thomasi Bakóczovi podařilo vysvětlit výhody této smlouvy. 

Poukazoval především na to, že Uhry mají s pomocí Habsburků naději odvrátit vážnou a 

neustálou hrozbu osmanské říše. O tento argument se opírali všichni stoupenci dohody a 

ohodnotili jej jako zásadní a nejdůležitější bod v celé smlouvě. 

Zástupci šlechty napsali 1. dubna 1492 prohlášení/47 na jehož znění se podílelo přes 

sedmdesát uherských pánů včetně Jánoše Korvína a Štěpána Zápolského. V obsahu listu se 

objevil náznak souhlasu se smlouvou. Naskýtá se ovšem otázka, zda je možné takové 

346 O napjaté atmosféře v Budíně v době konání zemského sněmu od 2. února 1491 viz BACZKOWSKI, K., 
Walka o Wtigry, s. 145-147. 

347 FIRNHABER, F., Beitrage zur Geschichte Ungarns, dok. LXXXIV, s. 511-513. 
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prohlášení považovat za smíření se s celou smlouvou? Je s podivem, že na tak početně silně 

obsazeném zemském sněmu byl názor pouhých sedmdesáti magnátů brán jako shodné 

vyjádření všech zúčastněných. Dalším otazníkem zůstává, proč byl tento dopis vůbec sepsán, 

když v zásadě většina přítomných s dohodou nesouhlasila. Jako vysvětlení by mohla posloužit 

skutečnost, že složení přísahy věrnosti Habsburkům a souhlas s prešpurským mírem se staly 

podmínkou k obsazení nejvyšších úřadů v zemi. Možná, že z tohoto důvodu byla nakonec 

prešpurská smlouva přijata jako celek a opozice se stáhla. Pokud je úvaha správná, pak by 

platilo, že majetek a moc v království opět převážily nad starostí o budoucnost uherského 

státu. 

Prešpurská smlouva přinesla jednoznačný prospěch Habsburkům. Z krátkodobého i 

dlouhodobého pohledu jim zajistila významné a nezanedbatelné teritoriální a finanční zisky. 

Zároveň jim uvolnila ruce pro řešení politických problémů v západní Evropě. Pro Maxmiliána 

bylo nejdůležitější, že pomocí smlouvy urovnal vztah s Vladislavem II. a pro nevyhnutelný 

střet s Francií získal z uherských zdrojů tolik potřebné a chybějící finance.348 

Maxmilián byl s prešpurskou smlouvou spokojen pouze částečně i přes její nepopiratelné 

výhody. Musel se totiž smířit s tím, že už nepodnikne do Uher vojenské tažení, které by mu 

okamžitě zajistilo svatoštěpánskou korunu. Vnímal však její obsah jako velmi významný pro 

budoucnost. V danou chvíli učinil vše potřebné a možné, aby na uherský trůn usedli jeho 

potomci. Využil veškerý potenciál svých vojenských a diplomatických schopností. Další 

pojistkou, jak zabezpečit pro svůj rod české a uherské království, se stala jednání a nové 

úmluvy z let 1506 a 1515. Prešpurské smlouvy si vážil a nechal ji po smrti císaře Fridricha 

v roce 1493 uschovat na radnici v Augsburgu. Údajně tak dobře, že ji stavy později nemohly 

"t 349 na]1. 

348 ULMANN, H., Maximilian J., s. 136. 

349 Údajně se tak mělo stát v roce 1526, protože vídeňské sňatkové smlouvy vycházely z uzavřené prešpurské 
dohody a ze sňatkových úmluv z roku 1506 a 1515; viz LlSKE, x., Der Kongrej3 zu Wien im Jahre 1515, in: 
Forschungen zur deutschen Geschichte 7, 1867, s. 504 a 507. 
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V dubnu 1491 Maxmilián zahájil jednání s uherskou stranou o odškodnění. Finanční 

prostředky mu přinesly okamžitý efekt. Díky nim mohl pověřit Albrechta Saského, aby vytáhl 

s vojskem do Met na pomoc Bretani proti francouzskému králi Karlu VIII. Nepodařilo se mu 

vévodství získat, protože Anna Bretaňská podlehla nátlaku Francie a v prosinci 1491 se 

provdala za Karla VIII. 

V Uhrách nebyla mírová dohoda přijata příznivě, protože jednak upřela uherským stavům 

právo volit si panovníka, jednak Maxmilián získal zpět dědičné země a Vladislav II. mu 

vyplatil kontribuce. Přes tento negativní dopad mír uznával dosavadní vládu Vladislava II. 

Jagellonského a uchovával naději na habsburskou pomoc při ochraně země proti Turkům. 

Po uzavření smlouvy v Prešpurku se všechny uherské síly obrátily proti Janu Olbrachtovi, 

jenž znovu vpadl na území Horních Uher s žoldnéřským vojskem, které financoval otec 

Kazimír IV. Polský král se dosud nesmířil se skutečností, že volba v Uhrách nedopadla podle 

jeho představ. Krzysztof Baczkowski je přesvědčen, že se Uhry obrátily proti Janu 

Olbrachtovi neprávem/5o neboť polský princ uzavřel s bratrem košickou smlouvu s nárokem 

na svatoštěpánskou korunu dříve než Habsburkové. Jan Olbracht bylI. ledna 1492 poražen u 

Prešova oddíly Štěpána Zápolského. Tehdy se musel s konečnou platností rozloučit 

s uherskou korunou. 

350 BACZKOWSKI, K., Walka o W(?gry, s. 165. 
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Závěr 

Snaha o vytvoření podunajské monarchie tak, jak její budování zahájil císař Zikmund 

Lucemburský, a krátkodobě naplnil jeho zeť Albrecht II. Habsburský, skončila na podzim 

1457 smrtí Ladislava Pohrobka, posledního mužského člena habsburské albertinské linie. Po 

zvolení "národních" králů v uherském a českém státě v průběhu následujícího roku ztratili 

Habsburkové naději na ovládnutí středoevropského prostoru. Po upevnění své pozice a 

stabilizaci poměrů v království chtěl uherský panovník Matyáš Korvín získat titul římského 

krále a později i císaře. Jeho plány zahrnovaly i znovuvytvoření podunajské monarchie, které 

by vládl a kterou by tvořily Čechy, Uhry a rakouské arcivévodství. Uskutečnění ambiciózního 

Matyášova plánu bránil tvrdý odpor císaře Fridricha III., jenž počítal s vládou svého rodu nad 

těmito zeměmi. Rivalita obou vládců a boj o podunajský prostor zaplnily velkou část období 

jejich panování. 

Smrtí Matyáše Korvína v dubnu 1490 zápas neskončil. Habsburkům se pouze změnil jejich 

protivník. Nový panovník Vladislav II. Jagellonský, podporovaný domácími magnáty, se 

zpočátku snažil zachovat pro království územní zisky svého předchůdce a navíc získat nazpět 

západní Uhry, které na podzim 1490 obsadil římský král Maxmilián I. V úspěšném dobývání 

ztracených uherských území mu zabránil jeho mladší bratr, polský princ Jan Olbracht, který s 

podporou svých rodičů, Kazimíra IV. a Alžběty Habsburské, usiloval o svatoštěpánskou 

korunu. Jan Olbracht postupoval se svým vojskem na Budín, aby se v Uhrách prosadil jako 

nový král. Vladislav II. nemohl bojovat současně proti dvěma soupeřům, proto se rozhodl 

navrhnout Habsburkům mír. 

Prešpurská smlouva z listopadu 1491 definitivně ukončila válku o uherský trůn, která 

vypukla po smrti Matyáše Korvína. Na jejím základě došlo rovněž kjagellonsko

habsburskému narovnání. Smlouva především potvrdila do budoucna nárok Habsburků na 

získání uherské koruny tak, jak se dohodl Fridrich III. s Matyášem Korvínem již v roce 1463 

v Šoproni, a nově rozšířila jejich nárok na český trůn, pokud by Vladislav II. zemřel bez 
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legitimních potoků. Uherský král vrátil císaři Fridrichu III. a jeho synovi Maxmiliánovi 

alpské dědičné země, které v osmdesátých letech dobyl Matyáš Korvín. Mír dočasně zklidnil 

nejen uhersko-habsburské vztahy, ale rovněž situaci ve střední Evropě. Po vyřešení sporu 

s bratrem Janem Olbrachtem, který se vzdal Uher, se Vladislav II. stal jediným vládcem 

v království. 

Roku 1493 císař Fridrich III. zemřel a Maxmilián začal samostatně vládnout 

v habsburských dědičných zemích i v říši. Od tohoto okamžiku prováděl vnitřní i zahraniční 

politiku podle vlastních představ. Po roce 1500 ohrozila jeho pozici koalice Francie a 

Jagellonců, která byla oficiálně deklarována jako nástroj na obranu proti společnému nepříteli, 

Osmanům. Ve skutečnosti byla namířena proti Maxmiliánovi a jeho snahám získat 

svatoštěpánskou korunu. Francouzsko-uherské spojenectví vyvrcholilo sňatkem Vladislava II. 

s princeznou Annou de Foix-Candale v roce 1502. Král získal novým manželstvím naději na 

legitimního potomka, kterého dosud neměl. Jeho narozením by se podařilo zabránit 

Habsburkům, aby v budoucnu ovládli na základě prešpurské smlouvy uherské království. 

Toto nebezpečí si římský král a od roku 1508 císař Maxmilián dobře uvědomoval. Musel 

vynaložit velké úsilí a zároveň využít všech svých diplomatických schopností k tomu, aby si 

jeho rod stále uchoval právo na získání uherského trůnu. Inicioval a organizoval další jednání 

s jagellonskou stranou. Jeho aktivita vyústila v uzavření řady smluv mezi uherským dvorem a 

Habsburky. K velmi důležitému setkání a dohodě došlo v březnu v roce 1506 ve Vídeňském 

Novém Městě. Tehdy bylo dohodnuto zasnoubení a sňatek Vladislavovy dcery Anny 

s císařovým vnukem Ferdinandem a vnučky Marie s dosud nenarozeným, ale očekávaným 

jagellonským dědicem. Tímto aktem si Maxmilián znovu pojistil do budoucna nárok 

Habsburků na obě království. 

Roku 1515, po smrti francouzského krále Ludvíka XII., se Maxmiliánovi konečně uvolnily 

ruce pro zahájení intenzivního vyjednávání s Uhrami. Mezitím se situace v království 

nevyvíjela pro Maxmiliána příznivě. Mladší Vladislavův bratr Zikmund I. se v roce 1512 
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oženil s Barborou, sestrou mocného uherského magnáta a odpůrce Habsburků, Jana 

Zápolského. O dva roky později se události ještě více zkomplikovaly, když v zemi vypuklo 

rozsáhlé povstání tak zvaných kuruců, největší selská válka v dějinách Uher. Povstalce porazil 

Jan Zápolský, jehož příznivci požadovali, aby se stal jako zástupce polského krále 

gubernátorem Uher a oženil se s princeznou Annou. Pro císaře to znamenalo vážné ohrožení 

jeho uherských plánů, proto začal aktivně usilovat o jednání s oběma jagellonskými bratry. 

Opřít se mohl o Vladislava, který se cítil "národní" stranou Zápolského zaskočen a hledal 

pomoc u Maxmiliána. Pomýšlel dokonce na to, že nechá své děti odvézt do Prešpurku a co 

nejdříve uskuteční jejich sňatky s Habsburky. Císař byl ochoten poslat na uherské hranice 

vojsko na ochranu královské rodiny. 

Od září 1514 do počátku následujícího roku byli oba panovníci v neustálém kontaktu 

prostřednictvím vyslanců. Schylovalo se k uzavření konečné dohody mezi Vladislavem a 

Maxmiliánem. Jedinou podmínkou uherského krále bylo, že se císař musí smířit s polským 

panovníkem Zikmundem 1. Bez bratrovy podpory neměl Vladislav šanci vypořádat se 

s opozicí magnátů. Maxmilián přistoupil na tuto podmínku na jaře roku 1515. 

Vladislav II. a Zikmund I. Starý se s císařem dohodli na setkání v Prešpurku. Maxmilián se 

osobně nedostavil, zastupoval jej kardinál Matthaus Lang, jeho tajemník a nejvlivnější rádce. 

Prešpurské jednání probíhalo v napjaté atmosféře. Zikmund byl rozhořčen císařovou 

nepřítomností. Maxmilián však hodlal vstoupit do jednání ve chvíli, až předběžná rokování 

přinesou pozitivní výsledky. V otázce sňatků se neobjevily žádné velké rozpory. Situaci 

komplikoval polský král, který podmiňoval svůj souhlas s urovnáním konfliktu s Moskvou a 

řádem německých rytířů. Ve vztahu k moskevskému státu usiloval Zikmund 1. Starý o to, aby 

mu velkokníže Vasilij III. vrátil všechna dobytá území, která polskému panovníkovi dědičně 

patřila, a propustil zajaté litevské bojovníky. Ohledně řádu německých rytířů důsledně trval 

na dodržení výsledků druhého toruňského míru z roku 1466 a nechtěl se dělit s říší o práva na 

území v Prusích. Jednání nevedlo k dohodě, proto bylo přerušeno a naplánováno do Vídně. 
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Vídeňský kongres, jednání tří nejvýznamnějších středoevropských panovníků té doby, byl 

zahájen 19. července 1515 v Hofburgu. Zúčastnilo se ho mnoho světských magnátů a 

duchovních hodnostářů z říše, českého, uherského a polského království. V prvních dvou 

dnech se hlavně jednalo o konečné podobě prešpurských smluv a odstranění rozporů v otázce 

postavení řádu německých rytířů a vztahu k moskevskému státu. 

Při jednání byla sepsána také tajná listina, ve které Maxmilián písemně prohlásil, že 

adoptuje krále Ludvíka za svého syna, ustavuje ho generálním vikářem v německých zemích 

a doporučuje kurfiřtům jako budoucího římského krále a císaře. Jeho prohlášení však musíme 

chápat jako pouhé vstřícné a okázalé gesto vůči nemocnému Vladislavovi II. Tím spíše, že 

listina měla zůstat trvale utajena. Přestože došlo k úzkému propojení obou rodů, 

nepředpokládalo se, že by se Ludvík stal Maxmiliánovým nástupcem v říši. Všem 

zasvěceným soudobým účastníkům kongresu bylo dobře známo, že se jednou do čela říše 

postaví císařovi vnuci, Karel nebo Ferdinand. 

Ústřední osobou zastupujícíjagellonskou dynastii při všech jednáních s Maxmiliánem I. se 

stal Vladislavův bratr Zikmund I. Starý. I když se smlouvy z Prešpurku, Vídeňského Nového 

Města a později také z Vídně týkaly především nástupnictví Habsburků v uherském a českém 

království, vystupoval polský panovník jako hlavní prostředník mezi oběma stranami. Tou 

dobou těžce nemocný Vladislav II., který byl znám svou mírnou povahou, zcela přenechal 

iniciativu mladšímu bratrovi. 

Zikmund se pochopitelně snažil získat pro sebe a polský stát co nejvíce výhod. Císař vyšel 

vstříc jeho požadavkům. Souhlasil se závěry druhého toruňského míru, který upravoval 

vztahy Polska s řádem německých rytířů. Maxmilián prohlásil, že nebude bránit tomu, aby 

velmistr řádu složil lenní slib polskému králi. Přistoupil na Zikmundovu žádost, aby města 

Gdaňsk a Elblctg byla vyňata z římské říše a prohlášena za součást polských držav. Císař se 

rovněž vzdal spolku s moskevským státem, namířeného proti Polsku. Z Vídně také vzešel 
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apel k evropským panovníkům, aby všichni společně podnikli křížovou výpravu proti 

Turkům. 

Konečný zvrat ve prospěch Habsburků přinesla další fáze turecké expanze, při které se 

uherské království opět ocitlo v bezprostředním ohrožení. Dvacetiletý král Ludvík II. se 

v roce 1526 zúčastnil vojenské výpravy proti Osmanům, při které nešťastně zahynul 

v blízkosti Moháče. Tato událost měla tragický dopad na jagellonskou dynastii. Ludvíkem 

vymřela mužská uherská a česká větev Jagellonců a současně se uprázdnil budínský a pražský 

trůn. 

Na rozdíl od roku 1490 se mohli Habsburkové tentokrát opřít o lepší smluvní zabezpečení. 

Jejich nárok vycházel zjiž existujícího manželství Ferdinanda Habsburského a Anny 

Jagellonské. Svou roli sehrál i fakt, že v roce 1526 neměli rovnocenného soupeře. Objevilo se 

sice několik kandidátů na oba uvolněné trůny, ale žádný z uchazečů nebyl příslušníkem 

respektované dynastie. Nikdo z nich se nemohl Habsburkům postavit v případě války jako 

Jagellonci v roce 1490. 

Nástupem Ferdinanda 1. na uherský a český trůn opět došlo ke sjednocení 

středoevropského podunajského prostoru pod společnou vládou. Oproti Albrechtu II. v letech 

1437-1439 byl však Ferdinandovi dán dostatek času na konsolidaci jeho ostavení. V osobě 

Ferdinanda I. bylo úsilí Fridricha III. a Maxmiliána 1. dovedeno do úspěšného konce. Vznikla 

habsburská monarchie, která ve své podobě vydržela až do roku 1806, kdy zanikla Svatá říše 

římská a pokračovala jako rakouské císařství do roku 1918. 
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Summary 

In December 1437 was Albert II ofHabsburg elected the Hungarian king. He became the first 

member of the dynasty, who held the crown of St. Stephen. In the late 1430's took Habsburgs 

complete control of Central Europe, because Albert was simoultaneously ruling in the Bohemian 

kingdom and in the Austrian Hereditary Lands. However, the extraordinary power of Habsburgs 

in Danubian Basin had been undermined after Albert's premature dead in October 1439. 

Rebuilding of powerful Danubian monarchy belonged to the main tasks of Habsburg's foreign 

policy in the following decades. The struggle for both St. Stephen and St. Wenceslas crown 

finally succeeded in 1526. 

The thesis deals with Austro-Hungarian relations in the 2nd half of the 15th century and 

concentrates on effort of Frederick III and Maximilian I to achieve the Hungarian throne again. 

I have divided my thesis into 3 chapters. The first one speaks about the history of Habsburg 

dynasty from its origin in the 10th century up to the 15th century. The second chapter represents 

the main part of the thesis. It deals with Habsburg policy under Frederick III and describes his 

conflict with Hungarian king Matthias Corvinus. The last chapter is focused on period 1490-

1492, which was characterized by military confrontation among pretenders to the Hungarian 

throne after Matthias Corvinus' dead. The war was finished by peace treaty of Pressburg in 

Autumn 1491. Bohemian king Vladislaus II from Polish dynasty Jagiello emerged victorious in 

Buda, capital of Hungary. The effort of Habsburgs to inforce themselves in Hungary remained 

without success. It was still a few decades before the Habsburgs finally achieved the St. Stephen 

crown. In 1526 fell Hungarian king Louis in the battle of Mohács against Turks. Maximilian's 

grandson Ferdinand, who was married to Louis' sister Ann, ascended both the Hungarian and the 

Bohemian throne. The Habsburgs established an empire, that would unite Central Europe for the 

next 400 years. 
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