
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

Ústav dějin křesťanského umění 

Dějiny evropské kultury 

 

 

 

 

 

Bc. Klára Mikulíková 

 

Svatá královna Eliška? 

Proměna a idealizace obrazu české královny 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 

Praha 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen 

uvedené prameny a literaturu. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

 

 

V Praze dne        Bc. Klára Mikulíková 

  



 

 

Bibliografická citace 

Svatá královna Eliška? [rukopis]: Proměna a idealizace obrazu české: diplomová práce / 

Bc. Klára Mikulíková; vedoucí práce: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. -- Praha, 2017. -- 

<98> s. 

 

Anotace 

Diplomová práce je věnována české královně Elišce Přemyslovně, a to z několika úhlů 

pohledu. Vedle jejího historického obrazu sestaveného na základě historických, 

převážně narativních pramenů je cílem práce zachytit také proměnu tohoto obrazu 

v příklad zbožné ženy a světice, a to zejména v souvislosti s dnešní snahou o její 

beatifikaci. V této souvislosti budou hledány také historické počátky idealizace 

královny Elišky, které beatifikační proces doprovázely již v době vrcholného 

středověku. Dalším cílem je pak sonda do kanonizačních procesů středověkých 

urozených dam a panovnic a v nedávné době kanonizovaných českých a moravských 

světců a sledování proměn tohoto procesu od středověku do současnosti. Stranou 

pozornosti přitom nezůstanou ani motivace současného úsilí o Eliščino blahořečení.  
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Abstrakt 

The thesis is devoted to Eliška Přemyslovna, the Czech Queen, and deals with the topic 

from several points of view. Besides her historical image created on the basis     

of historical, mainly narrative sources, aim is to capture also the transformation    

of the image in the example of godly woman and female saint, especially in the context 

of today's pursuit of her beatification. In this context, the historical origins      

of idealization of Queen Eliška which accompanied the beatification process already   

in the High Middle Ages will also be looked for. Another goal is to probe into the cause 

of canonization of medieval noble ladies and monarchs and recently canonized saints 

Czech and Moravian and to follow transformations of this process from the Middle 

Ages to the present. The attention will also be paid to motivation of current effort   

for beatification of Eliška. 
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Úvod 

Stěžejním tématem této diplomové práce je představení historické osobnosti královny 

Elišky Přemyslovny a její postupné idealizace. Mým záměrem je soustředit se nejen  

na hledání historických fakt o životě Elišky Přemyslovny, ale též na proměnu pojímání 

její osoby v rámci jejího „druhého života“, tedy pohled na její osobnost v pojetí 

literárním. Konečným cílem pak je zjistit, zda snahy o Eliščino blahořečení, které 

v současné době existují, mají opodstatnění a šanci na realizaci. 

V úvodních kapitolách téma nejprve zasadím do historického kontextu v rámci 

českých dějin. Budu se tedy věnovat významnému období přelomu nejen dvou století, 

ale také dvou významných historických epoch. Přelom 13. / 14. století je v  českých 

zemích neodmyslitelně spjat s vymřením panovnického rodu Přemyslovců po meči   

a nástupem dynastie nové – lucemburské. Přímo s tímto zásadním momentem je spjata  

i sama Eliška Přemyslovna. Sňatkem s mladičkým synem tehdejšího římského krále 

Jindřicha VII. přivedla na osiřelý trůn své země nového krále a sama jako královna 

hodlala dostát svému poslání – udržet naživu přemyslovskou tradici. Její život se však 

ubíral jiným směrem, než jak si hrdá dědička nejspíše plánovala a nakonec skončila 

téměř na okraji veřejného života. Právě těmito událostmi, na jejichž pozadí bude 

představen historický obraz Elišky Přemyslovny, se budou zabývat první kapitoly této 

práce. 

Následně bude Eliška Přemyslovna představena v rámci témat, skrze něž byla její 

osoba následně idealizována. Jde především o téma komplikovaného manželského 

soužití s Janem Lucemburským a období posledních let Eliščina života, kdy se královna 

věnovala především duchovním a charitativním činnostem. Další velmi významnou 

částí práce bude hledání počátků a následně samotných proměn idealizace obrazu Elišky 

Přemyslovny v české historiografické literatuře, počínaje Zbraslavskou kronikou    

a současnými publikacemi o této české královně konče. 

Poté zpracuji krátký exkurz na téma kanonizačních procesů, který je vzhledem 

k současné tendenci o Eliščinu beatifikaci potřeba připomenout. V rámci tohoto exkurzu 

pak představím i příklady českých blahoslavených či svatých, kteří byli zařazeni   

do „českého nebe“ v posledních desetiletích. Také neopomenu zmínku o současných 

navrhovaných kandidátech, k nimž by se měla Eliška Přemyslovna případně zařadit.  

Na závěr bude vypracována kapitola, která shrnuje současnou snahu o Eliščino 

blahořečení, hledání motivace tohoto záměru, stejně jako zhodnocení jeho současného 
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stavu. Kromě představení postojů jedné strany, jež prosazuje beatifikaci, budou do textu 

zahrnuta i krátká zhodnocení názorů několika oslovených odborníků. 

Téma zkoumání proměn idealizace osobnosti Elišky Přemyslovny, která vrcholí   

až současnou snahou o její blahořečení, je velice zajímavým historickým tématem – 

zejména právě proto, že je vlastně i tématem nanejvýše současným.         

V tématu plánovaného pokusu o prosazení Eliščiny beatifikace se dokonale snoubí 

historie, její různé literární interpretace a dnešní pohled na osobnost této poslední české 

přemyslovské královny. Zajímavostí také jistě je, zejména v souvislosti se zamýšleným 

blahořečením, že přestože se v případě Elišky Přemyslovny jedná o významnou 

osobnost českých dějin, přesto není její památka nijak zvlášť zakořeněna v povědomí 

širší veřejnosti. Shrnutím této práce pak tedy bude i zhodnocení, zda má tato snaha   

o Eliščino zařazení mezi jiné české světce vůbec reálné opodstatnění.  

Metodika diplomové práce 

Záměrem této diplomové práce je historické zamyšlení nad významnou osobností 

českých dějin období přelomu 13. / 14. století, jakož i nad významnými událostmi 

s touto osobností souvisejícími. To vše jak z pohledu dobových, tak i současných 

pramenů. 

V textu často užívám tzv. autorský plurál, neboť se neopírám pouze o své vlastní 

poznatky, ale také o stanoviska mnoha autorů, kteří se tématem dlouhodobě zabývají. 

Veškerá jména a názvy všech těchto zdrojů jsou uvedené v seznamu literatury v závěru 

práce. Text pak dále doprovází i obrazové přílohy, které téma patřičně doplňují     

a ilustrují. Tyto přílohy jsou rovněž řazeny na závěr diplomové práce. 

Diplomovou práci jsem podložila zejména odbornou literaturu a texty narativních 

pramenů. Vzhledem k zaměření práce, kdy se zabývám osobností Elišky Přemyslovny 

z pohledu historického a z pohledu historiografické literatury, jsem vědomě nevěnovala 

větší pozornost pramenům diplomatickým, tedy dobovým listinám.
1
 Samotné listiny, 

které vydávala přímo Eliška Přemyslovna, nebyly mým ústředním tématem. Ty, které 

bylo nutné zmínit v rámci úzkého kontextu s předmětem práce, jako např. listiny 

různých náboženských donací a fundací, jsou v příslušných odkazech zmíněny 

v poznámkách pod čarou. 

                                                 
1
 RBM III. 1890. 
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Pramen, kterého jsem naopak užívala hojně, byla především dobová Zbraslavská 

kronika.
2
 Rozboru pohledu jednoho jejího autora Petra Žitavského je věnována i jedna 

samostatná podkapitola této práce. Při práci se Zbraslavskou kronikou je zapotřebí 

kritického přístupu pro oddělování historických fakt od tendenčně laděných textů, 

jelikož zejména události okolo Elišky Přemyslovny byly často trochu přikreslovány,  

aby tak přispěly k její glorifikaci. Na druhou stranu je ovšem tato kronika velmi 

významným historiografickým zdrojem, jehož autoři byli přímými účastníky 

zaznamenávaných událostí, často také využívající zápisů diplomatických listin, což jen 

ještě více vyzdvihuje její informativní přínos kroniky. 

Z dalších pramenných zdrojů jsem vycházela též z Hájkovy Kroniky české
3
     

a Palackého Dějin národu českého v Čechách a v Moravě
4
, jejichž pojetí sledované 

doby i samotné Elišky Přemyslovny je představeno v samostatné kapitole. 

V úvodních kapitolách, věnujících se především zasazení osobnosti Elišky 

Přemyslovny do dobového kontextu, jsem pak také využívala své bakalářské práce
5
, 

která se věnovala témuž historickému období. 

Z odborné literatury jsem pro svou práci vybrala ze stěžejních historiografických 

titulů českých autorů, kteří se tématem českých dějin tohoto období nebo přímo 

osobností Elišky Přemyslovny zabývali. Opírám se především o uznávané autority, jako 

např. o práce Josefa Šusty
6
, Jiřího Spěváčka

7
 či Josefa Žemličky

8
, nebo například také  

o texty Boženy Kopičkové
9
, která o Elišce Přemyslovně sepsala celou samostatnou 

monografii. Čerpám rovněž z děl dalších českých historiček
10

, které se osobností Elišky 

Přemyslovny blížeji zabývaly.  

Pro prohloubení všeobecných znalostí o daném období využívám také obecněji 

zaměřenou literaturu, jako jsou např. práce Lenky Bobkové
11

 nebo Jaroslava Čechury
12

, 

či větší sborníky věnované tématu Přemyslovců
13

 a Lucemburků
14

. 

                                                 
2
 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976. / FRB IV. 1884. 

Další využívané prameny: KRONIKA TAK ŘEČENÉHO DALIMILA 1977. / KRONIKY DOBY KARLA IV. 1987. / 

KAREL IV. VLASTNÍ ŽIVOTOPIS/VITA CAROLI QUARTI 1979.  
3
 KRONIKA ČESKÁ 2013. 

4
 DĚJINY NÁRODU ČESKÉHO V ČECHÁCH A V MORAVĚ 2002. 

5
 MIKULÍKOVÁ 2014. 

6
 ŠUSTA 1926. / ŠUSTA 1935. / ŠUSTA 1939. / ŠUSTA 1940. 

7
 SPĚVÁČEK 1982. / SPĚVÁČEK 1994.  

8
 ŽEMLIČKA 1986. / ŽEMLIČKA 2005. 

9
 KOPIČKOVÁ 2003. 

10
 ŠAROCHOVÁ 2002. / BENEŠOVSKÁ 2010. 

11
 BOBKOVÁ 2003. 

12
 ČECHURA 1999. 

13
 SOMMER/TŘEŠTÍK/ŽEMLIČKA 2016 



10 

 

V kapitole věnující se tématu kanonizačních procesů a světců informace získávám 

fakta především z prací Petra Kubína
15

, ale třeba i z obecných textů církevního práva
16

.  

Kapitolu, v níž se zabývám současným obrazem Elišky Přemyslovny, opírám 

především o autorizovaný rozhovor s panem poslancem Andrlem Sylorem
17

, jakož   

i o e-maliovou korespondenci s oslovenými zástupci odborné veřejnosti.
18

 V posledních 

kapitolách používám též několik článků, které se věnují tématice současných kandidátů 

na blahořečení či svatořečení
19

 či přímo otázkou návrhu pana poslance ohledně samotné 

Elišky Přemyslovny.
20

 

 

  

                                                                                                                                               
14

 ŠMAHEL/BOBKOVÁ 2012 
15

 KUBÍN 2000. / KUBÍN 2010. / KUBÍN 2011. / KUBÍN 2006b. 
16

 TRETERA 1993. / TRETERA/HORÁK 2015. 
17

 Rozhovor v přílohách, str. 83. 
18

 Korespondence prezentována v rámci poslední kapitoly, str. 67. 
19

 KOPŘIVA 2017a. / KOPŘIVA 2017b. / KOPŘIVA 2017c. / KOPŘIVA 2017d. 
20

 KOPŘIVA 2016a. / KOPŘIVA 2016b. / KOPŘIVA 2016c. 
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1. Osobnost Elišky Přemyslovny na pozadí českých 

dějin  

 

1.1. Vhled do krize přelomu 13./14. století  

Období posledních Přemyslovců
21

 je jistě významnou etapou českých dějin. 

Přemyslovská dynastie se nacházela na vrcholu své moci a český stát ve své doposud 

vrcholné rozloze. Přemyslu Otakaru I. se podařilo získat potvrzení dědičnosti 

královského titulu,
22

 čímž už tak české země povýšil, a jeho nástupci v tomto díle    

i nadále pokračovali.
23

 Započala éra zakládání nových měst, s čímž souviselo i rozvíjení 

hospodářství, například v podobě těžby stříbra v okolí Jihlavy či třeba Kutné Hory.
24

  

Na tomto pomyslném vrcholu rozkvětu českého království nastoupil na panovnický 

stolec v pořadí již druhý Přemysl Otakar.
25

 Ten ve své slávě usiloval dokonce     

i o získání titulu římského krále, to se mu ovšem nakonec nepodařilo.
26

  

České země se dostaly po době ekonomického růstu za vlády Přemysla Otakara II.  

a následně i jeho syna Václava II.
27

 do politické a taktéž společenské krize na počátku 

14. století. Ta byla prohloubena poté, co zemřel poslední právoplatný dědic 

přemyslovské dynastie. Zavražděním Václava III.
28

 roku 1306 v Olomouci, vymřeli 

Přemyslovci po meči a poté nastalo táhlé a hlavně nestálé období tzv. interregna,
29

   

ve kterém se na českém trůně vystřídalo hned několik panovníků. 

Prvním byl Jindřich Korutanský,
30

 manžel nejstarší Přemyslovny Anny, proti němu 

se ovšem postavil syn současného římského krále Albrechta I. Habsburského – Rudolf 

                                                 
21

 ŠUSTA 1926. 
22

 ŽEMLIČKA 1990. / ŽEMLIČKA 2002. / ŽEMLIČKA 1986, 25-50. 
23

 V rozvoji pokračoval i Přemyslův syn Václav I.  

ŽEMLIČKA 1986, 51-109. 
24

 Václav II. roku 1300 dokonce těžbu právně ustanovuje a vydává tzv. Horní regál. Ten znamenal,   

že veškeré vytěžené stříbro se stává panovnickým regálem, tedy je majetkem krále. 
25

 ŽEMLIČKA 2011. / ŽEMLIČKA 1986, 110-152. 
26

 ŽEMLIČKA 1986, 110-152. / ŽEMLIČKA 2011, 389-438. 

Do čela Svaté říše římské byl zvolen Rudolf Habsburský, který se jeho volitelům zdál být „menší 

hrozbou“. Nakonec byl Přemysl Otakar II., kterou tuto volbu neuznal, poražen v bitvě na Moravském poli 

roku 1278.  
27

 CHARVÁTOVÁ 2007. / JAN 2015. / ŽEMLIČKA 1986, 153-262. 
28

 MARÁZ 2007. / ŽEMLIČKA 1986, 262-284. 
29

 SPĚVÁČEK 1982, 60. / SPĚVÁČEK 1994, 113-134; 147. / BOBKOVÁ 2003, 22. / HOENSCH 2003, 46. / 

ŠAROCHOVÁ 2002, 72-151. / ŠUSTA 1939, 3-53. / ŠUSTA 1935. 
30

Manželem Anny byl od roku 1304. K rozhodnutí zvolit Jindřicha jistě přispěl i fakt, že právě on byl 

samotným králem Václavem III., ještě před jeho osudným válečným tažením, pověřen správou Čech   

a Moravy. 

SPĚVÁČEK 1982, 40-41. / SPĚVÁČEK 1994, 113-115. 
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Habsburský,
31

 který si korunu také nárokoval. Rudolf Habsburský nakonec sice zvítězil, 

ovšem velmi brzy poté zemřel
32

 a na trůn se opět vrátil Jindřich Korutanský. S jeho 

vládou však nebyli čeští páni spokojeni, především pak proto, že Jindřich byl nucen 

ještě vyjednávat s dalším z Habsburků, bratrem Rudolfa, Fridrichem.
33

 Ten za zřeknutí 

se svých nároků požadoval vysoké finanční odškodnění, a tak byl Jindřich Korutanský 

nucen se zadlužit natolik, že musel dát do zástavy několika hradů a měst.   

A právě v tomto období se začali čeští předáci poohlížet po novém kandidátu    

na český trůn,
34

 který by mohl neschopného a zadluženého Jindřicha sesadit. Ten   

se v této době snažil uhájit své postavení skrze državy v Korutanech a Tyrolsku, odkud 

mu také přišel vojensky vypomoci i jeho bratr Ota. Východiskem pro české zástupce  

se měl stát sňatek druhorozené svobodné Přemyslovny, princezny Elišky. Začala 

rozsáhlá jednání
35

 uvnitř šlechtických, ale i duchovních kruhů. Nakonec se do čela 

poselstva, které bylo vysláno za nově zvoleným římským králem Jindřichem VII., 

postavili cisterciáčtí opati
36

 Heidenreich Sedlecký a Konrád Zbraslavský. Ti měli tohoto 

panovníka z rodu Lucemburků, jenž se v té době dostal do popředí evropské politiky, 

přesvědčit, aby svolil ke sňatku Elišky Přemyslovny s jeho jediným synem Janem, 

kterého si vyhlédli pro českou korunu.  

Tato nová orientace směrem k západní Evropě, zejména pak k Francii, ke které měla 

lucemburská dynastie blízko, byla také značně ovlivněna působením Petra z Aspeltu.
37

 

Ten byl s českými zeměmi neodmyslitelně spjat již od dob vlády Václava II. a teď   

se stal hlavním aktérem ve vleklém diplomatickém jednání mezi oběma stranami.  

Před vánocemi téhož roku (1309) vypravil se opat Heidenreich tajně opět 

k Jindřichovi VII. a ten zajel v druhé polovině ledna 1310 z Kolína n. R. do Norimberka 

a jednal tam s některými českými pány, které vedli Jindřich z Rožmberka, Albrecht   

                                                 
31

 Na podzim roku 1306 obsadil Prahu, na základě toho, že mu jeho otec udělil Čechy v léno. Kromě 

české koruny chtěl Rudolf získat i korunu polskou a tento nárok chtěl uplatnit skrze manželství s vdovou 

po Václavu II. Eliškou Rejčkou, které vzápětí uzavřel. 

SPĚVÁČEK 1982, 55. / SPĚVÁČEK 1994, 113-114. 
32

 Umírá v létě roku 1307 u města Horažďovic při vojenském tažení proti odbojné české šlechtě, která mu 

odmítla poslušnost.   
33

 Podle ustanovení Albrechta I. Habsburského, který léno českého území rozdělil mezi své syny, se na 

trůn po smrti Rudolfa měl dostat právě jeden z jeho bratrů.  
34

 SPĚVÁČEK 1982, 41. / SPĚVÁČEK 1994, 115. / ŠUSTA 1939, 54-110; 116-120; 127-143. 
35

 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976, 170-173; 179-192. / FRB IV. 1884, 124-127; 133-147. 
36

 CHARVÁTOVÁ 2008. 
37

 Petr z Aspeltu byl s českými zeměmi silně spjat z dob vlády Eliščina otce Václava II., kde zastával post 

rádce, nejvyššího kancléře a probošta vyšehradské kapituly. V českém království zůstal od té doby, tedy 

od roku 1296/7?, až do vymření přemyslovské dynastie po meči roku 1306. Poté odcestoval do Mohuče, 

kde se stal arcibiskupem. 

KIRT 2009. / KIRT 2012. / KIRT 2013. / DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ 2006. / DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ 2012. 



13 

 

ze Žeberka a Fridrich ze Šumburka. Ti trvali na českém právu volby českého krále, 

zaručeném bulou sicilskou, a žádali i určité záruky, že stará práva království zůstanou 

zachována, což jim Jindřich VII. listinou z 31. ledna 1310 závazně slíbil.
38

 1. září pak 

bylo toto právoplatně stvrzeno sňatkem Jana Lucemburského a přemyslovské dědičky 

české koruny Elišky Přemyslovny, který se konal ve Špýru.
39

 Při této příležitosti navíc 

udělil římský král svému synovi Království české i Markrabství moravské v léno. Tak 

se Jan Lucemburský stal novým českým králem a Eliška královnou.   

Ani v tento okamžik však čeští páni nezapomněli na své nároky, což se ukázalo jak 

během jednání, tak ihned po nástupu Jana Lucemburského na český trůn. Právě s těmito 

ambicemi, ale také s nároky manželky Elišky, která hodlala tvrdošíjně prosazovat 

přemyslovskou tradici, se musel mladý kralevic hned v počátcích své vlády potýkat.  

To také značně ovlivnilo jeho pozdější vztah k českým zemím a též vzájemný vztah 

obou manželů. 

 

1.2. Eliška Přemyslovna, dědička přemyslovské tradice
40

 

Přemyslovská princezna Eliška
41

 přišla na svět dne 20. ledna 1292, jako pátý potomek 

Václava II. a jeho první manželky, Guty Habsburské. Dohromady měla devět přímých 

sourozenců, z nichž se dospělosti dožili pouze bratr Václav III. a sestry Anna a Markéta.  

Eliška byla jako malá princezna vychovávána ve svatojiřském klášteře
42

, kde byla 

abatyší její teta, Kunhuta Přemyslovna
43

. Její dětství a dospívání tak probíhalo celkem 

poklidně, oproti následujícím letům, kdy Eliška dosáhla dospělosti. Události po vstupu 

do nového století nabraly pro české země rychlý spád. Ještě roku 1297 zemřela Eliščina 

matka Guta a Václav II. si následně, roku 1300, za novou manželku zvolil dědičku 

polské koruny, Elišku Rejčku
44

 z královského rodu Piastovců. Ta byla v době sňatku 

velmi mladá, bylo jí teprve dvanáct let – byla tedy téměř vrstevnicí princezny Elišky. 

                                                 
38

 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976, 449. (poznámky v kronice) 
39

 KINDL/STÁTNÍKOVÁ 2010. / BENEŠOVSKÁ 2010. / ŠAROCHOVÁ 2002. 
40

 V rámci této kapitoly se budeme opírat především o informace ze Zbraslavské kroniky, které se však 

pokusíme dávat do souvislostí (a třeba i kontrastů) se současnou vědeckou odbornou literaturou, ze které 

budeme také vycházet, případně na ni přímo odkazovat.  
41

 KOPIČKOVÁ 2003. / ŠUSTA 1939, 58-61. / SPĚVÁČEK 1982, 41. / SPĚVÁČEK 1994, 123. / ŠAROCHOVÁ 

2002, 63-64. / ŠUSTA 1940, 104-115. 

Mnohé pasáže z Eliščina života známe pouze ze Zbraslavské kroniky, tedy neexistuje žádný jiný dobový 

zdroj, se kterým by bylo možno informace porovnat. Proto je dnes nutné pracovat s touto kronikou 

v některých jejích pasážích více obezřetně.  
42

 SPĚVÁČEK 1982, 42. 
43

 Prvorozená dcera Přemysla Otakara II. s jeho druhou manželkou Kunhutou Uherskou. Jako abatyše 

kláštera sv. Jiří na Pražském hradě nechala zhotovit Pasionál abatyše Kunhuty.  
44

 STLOUKAL 1940b, 116-127. 
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Možná i z tohoto důvodu tento svazek Elišce nebyl po chuti a ke své maceše měla    

i v budoucnu velmi nahnutý vztah.
45

  

Roku 1305 však přišla další rána, a to jak pro Elišku, tak i pro celé české království – 

21. června na tuberkulózu zemřel Václav II. Na český trůn tak usedl jeho syn Václav 

III., kterému v té době bylo pouhých šestnáct let. Situace navíc nebyla vůbec 

jednoduchá, jelikož brzy po svém nástupu do úřadu rezignuje na korunu uherskou, 

kterou pro něj získal jeho otec, a záhy měl přijít také o tu polskou. Aby této ztrátě 

zabránil, vydal se v létě roku 1306 na tažení do Polska, kde byl odhodlán své zájmy 

hájit. To se mu ale stalo osudným, jelikož byl v Olomouci 4. srpna zavražděn, a české 

země tak zůstaly bez panovníka i bez přímého nástupce. Tehdy se do popředí zájmu 

české politiky začaly dostávat přemyslovské princezny. Jako první do úvahy přicházela 

Anna, která již byla provdána za Jindřicha Korutanského, jemuž navíc Václav III. před 

svým tažením svěřil správu království. Eliška v té době ještě stále žila vcelku poklidně, 

jelikož zatím nebyla zatažena do politických záležitostí. To se ovšem brzy změnilo,   

a sice v srpnu roku 1307, po Jindřichově návratu zpět do Prahy i na trůn a po té, co ho 

z něj vystrnadil Rudolf Habsburský.  Ve prospěch připravovaného protikorutanského 

spiknutí vyznělo setkání zbraslavského opata Konráda s princeznou (Eliškou), k němuž 

došlo zdánlivě náhodou v příšeří pražské svatovítské baziliky někdy v červenci 1309 

(…). Eliška vyplakala Konrádem svůj bol nad královstvím, jehož zpustošení podle ní 

padá na hlavu švagra Konráda a sestry Anny (…). Eliška se pomalu dostávala     

na překlenující můstek, po němž přecházela z duchovního světa tety Kunhuty na půdu 

státní politiky (…).
46

    

Nelibost vůči vládě Jindřicha Korutanského u českých pánů rostla, a tak mezi touto 

reprezentací, ale i duchovními kruhy, začala tajná jednání o tom, jak se nechtěného 

panovníka zbavit. Klíčem k řešení této situace měla být dosud neprovdaná princezna 

Eliška. Pro ni tedy začali čeští předáci v čele s cisterciáckými opaty Konrádem 

Zbraslavským
47

 a Heidenreichem Sedleckým hledat příhodného manžela, který by mohl 

vystřídat Jindřicha Korutanského na českém trůně. Výběr, který padl na syna nového 

římského krále, nebyl vůbec náhodný. Najít silného protikandidáta, který by dokázal 

sesadit legitimně zvoleného Korutance, bylo přímo nutností. Do samotných plánů 

                                                 
45

 SPĚVÁČEK 1982, 102; 111. / BOBKOVÁ 2003, 50-51. / ŠUSTA 1939, 229-30. 
46

 KOPIČKOVÁ 2003, 24-25. 
47

 Zbraslavští cisterciáci byli obzvláště „propřemyslovsky“ laděni – vždyť to byl právě Václav II., kdo 

založil a dal vystavět Zbraslavský klášter. Byl také prvním, kdo zde byl z královského rodu pochován. 

Tomuto tendenčnímu postoji odpovídá i sepisování Zbraslavské kroniky, která právě třeba Elišku 

Přemyslovnu vykresluje velmi nekriticky a vždy jí hájí vůči všem protivníkům, včetně jejího manžela.  
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vehementně zasahovala i sama Eliška, což jen dokresluje její průbojnou povahu,    

se kterou se následně potýkal i její budoucí manžel, Jan Lucemburský. Když tedy stav 

Českého království úpadkovitě tíhl k záhubě a vévoda korutanský se pro svou 

zahálčivou nedbalost nelíbil skoro všem obyvatelům království, Eliška, panna moudrá  

a opravdu jedna z počtu opatrných, nosila v hrudi svou bolest, protože denně viděla, jak 

její otcovské dědictví, království, tak bídně hyne nečinností panovníkovou.
48

   

Se svým záměrem se tedy vybrané české poselstvo vydalo na dvůr římského krále 

Jindřicha VII., poprvé ještě tajně, již v srpnu roku 1309. Jednání ve městě Heilbronnu 

bylo ovšem opravdu zdlouhavé. Přesvědčit mocného panovníka, aby do rozvrácené 

země pro její nápravu poslal svého jediného mladičkého syna, nebylo vůbec 

jednoduché.
49

 Proto se k jednoznačnému rozhodnutí dospělo až po roce, v září 1310.
50

  

Když Konrád ze Zbraslavi dorazil roku 1309 poprvé za králem Jindřichem VII.   

a vyjevil mu situaci, ve které se české země pod správou „neschopného“ vévody 

korutanského nalézaly, nehodlal se panovník do této otázky příliš zaplétat. Přesto byl 

vznesen návrh na sňatek Elišky Přemyslovny, jako možné řešení stavu, zatím ještě bez 

určitého požadavku na ženicha. Jindřich se však k této věci ihned postavil podle svého  

a navázal na tradici předešlého římského krále Albrechta I. Mluvil o českých zemích 

jako o lénu připadlém Svaté říši římské, do kterého si tedy může zvolit na trůn, koho 

chce, a to bez ohledu na to, zda se kandidát ožení s českou princeznou, či nikoli. 

Kamenem úrazu však bylo, že země už jednoho panovníka měla, a to se stalo 

středobodem následujícího jednání. Špatné panování Jindřicha Korutanského přičítal 

Jindřich VII. lichým záměrům šlechty, která si ho zvolila s nesprávným úmyslem. 

Neboť jsme nadmíru dokonale zpraveni o tom, že většina pánů a měšťanů po straně 

zvolila řečeného Jindřicha z Korutan ne z horlivosti o veřejné dobro a obecnou 

spravedlnost, nýbrž spíše z naděje na hanebný zisk a pro nesvornost, ne že by chtěli, aby 

on vládl, nýbrž aby sami mohli více hřešiti.
51

  

Právě v této oblasti, tedy v oblomování zatvrzelého panovníka, se silně projevil 

vyjednavačský vliv mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu, který se jednání také 

přímo účastnil a který se postavil na stranu českého vyslance. Díky Petrovu 

diplomatickému přičinění se podařilo v této fázi jednání přesvědčit Jindřicha VII. 

                                                 
48

 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976, 169. / FRB IV. 1884, 123. 
49

 ČECHURA 1999, 11-21. / HOENSCH 2003, 33-35. / SPĚVÁČEK 1994, 87-134. / ŠUSTA 1935, 53-113. / 

ŠUSTA 1939, 54-93. / ŽALUD 2012a, 47.   
50

 SPĚVÁČEK 1982, 42-50. / SPĚVÁČEK 1994, 125-134. 
51

 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976, 171. / FRB IV. 1884, 125. 
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k tomu, aby označil princeznu Elišku za právoplatnou dědičku království českého, tedy 

aby se novým králem stal ten, kdo ji pojme za choť. Žádná jiná dívka nebo žena 

z kteréhokoli cizího národa nesmí se státi královnou v Čechách leč Eliška, dcera krále 

Václava, beze zření na jakoukoli překážku, která by se snad mohla naskytnouti.
52

 

Mezitím se v Čechách začal stupňovat odmítavý postoj k dosavadnímu vladaři 

Jindřichovi a jeho ženě Anně. Z jejich strany se zase začal projevovat neklid a nejistota 

jejich postavení, které je dohnalo až k závažným krokům, jimiž se hodlali zbavit 

konkurence ze strany královniny sestry – Elišky. Na její straně už totiž v této době stáli 

významní šlechtici a tvořili tak silnou protikorutanskou koalici.
53

  

Dokonce sama Anna Přemyslovna se pokusila příznivce odradit od sestry a odloudit 

je zpět na svou stranu, a to všemožnými prostředky, zejména pak poškozováním pověsti 

Elišky v mínění lidu. Veškeré tyto příběhy o zákeřných úkladech, které byly stavěny 

Elišce do cesty, však zmiňuje pouze Zbraslavská kronika, a tak se o pravdivosti těchto 

informací můžeme pouze domnívat. Je totiž možné, že autor zde tak chtěl pouze ještě 

umocnit Eliščinu „strastiplnou cestu“ ke královské hodnosti. Příkladem může být    

i zmínka o tom, jak se Jindřich se svou manželkou dozvěděli o tajném jednání     

u Jindřicha VII. o možném povýšení Elišky Přemyslovny na novou královnu,     

a vzplanula v jejich srdcích vůči mladé princezně čirá nenávist. Začali pak prý reálně 

jednat o jejím odsunu
54

, dokonce spřádali plány na její zavraždění. Tento zlomyslný 

záměr ovšem nevyšel, Eliška otravu, která jí byla přivozena záměrně otráveným jídlem, 

přežila.  

A proto přízeň pánů a obecné mínění, jež se rozšířilo o této panně (Elišce 

Přemyslovně) o povýšení na království, vzbudilo proti ní u její sestry paní Anny a jejího 

švagra tak prudkou nenávist, že se jednalo o jejím tajném usmrcení (…). A to poznala  

ze zkušenosti princezna ke své škodě, když přijavši v jakémsi jídle otravný jed, téměř  

by byla zemřela.
55

  

Následným nápadem bylo oženit Přemyslovnu s některým z rytířů, aby se již 

nemohla vdát za nikoho jiného. Z těchto důvodů, které by zhatily plány české delegace, 

jež vyjednávala u Jindřicha VII., bylo jasné, že v Praze pro mladou princeznu již není 

bezpečno. Proto ji její nejvěrnější páni, mezi které se řadil např. Jan z Vartemberka, 

                                                 
52

 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976, 171. / FRB IV. 1884, 126. 
53

 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976, 172-174. / FRB IV. 1884, 127-128. / SPĚVÁČEK 1982, 42-44. / 

SPĚVÁČEK 1994, 123-125. 
54

 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976, 174-179. / FRB IV. 1884, 128-133. 
55

 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976, 175. / FRB IV. 1884, 129. 
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pomohli v přestrojení opustit Jiřský klášter na Pražském hradě, kde dosud pobývala,   

a přemístili ji do města Nymburka. Kdyby nebyla prchla, byla by jistě upadla do léčky 

protivenství, kterou její protivníci nastrojili.
56

      

V Praze pak došlo k boji mezi Korutancem a českými pány, kterým se podařilo své 

území ubránit, a panovníkovi tak nezbylo nic jiného, než se prozatím stáhnout na Hrad  

a vyčkávat.  

Po těchto událostech se z tajné mise stalo otevřené jednání o nápravě stavu 

v Království českém. Za králem Jindřichem VII. se nyní vydalo již početnější poselstvo, 

které veřejně hovořilo o svém záměru získat u panovníka jeho syna jako nového krále 

pro české země. Tentokrát se zasedání konalo ve Frankfurtu a mezi zástupci z řad české 

šlechty byl například Jan z Vartemberka nebo Bohuslav z Boru. Mezi oněmi muži, kteří 

usilovali o společný prospěch Čech, někteří říkali: „Hle, tento slavný král římský má 

syna Jana a bratra Valrama, jednoho si tedy z těchto dvou na něm vyžádáme      

a manželstvím s ním spojíme spanilou naši dívku Elišku, dceru našeho království.“ (…) 

Byl pak učiněn tento a takový krátký závěr dlouhé porady, že by království více prospěl 

syn než bratr králův. Neboť říkali: „Tento mladík se snadno naučí mravům naší země, 

bude vyrůstat s našimi syny, a proto je bude více milovat a sám si získá, jako by byl 

narozen v království, větší lásku u všech obyvatel.“ 
57

 

V tomto bodě ovšem česká delegace opět narazila na králův odpor. Místo jediného 

syna, kterému v té době bylo pouhých čtrnáct let, zatímco mladé Přemyslovně,    

se kterou ho chtěli oženit, již bylo skoro osmnáct, nabízel svého bratra Walrama. 

Jindřich VII. se také bál anarchie, která v Čechách vládla, a takové složité situaci svého 

syna Jana rozhodně nechtěl vystavovat. Proto muselo být poselstvo jistě velmi trpělivé    

a výmluvné, aby se mu povedlo panovníkův názor zlomit a obrátit v jeho prospěch.  

Po dalších jednáních se jim to opravdu podařilo. Jindřich VII. si však dal podmínku  

pro případ, že sňatek české princezny se svým synem povolí: přál si mladou Elišku 

vidět.  A tak 14. srpna (1310) bylo vypraveno poselstvo s Eliškou Přemyslovnou    

a o devět dní později mohla být představena římskému králi.
58

  

Právě vyspělý vzhled princezny oproti dětsky vyhlížejícímu Janovi posloužil 

římskému králi jako poslední záminka, jak českému poselstvu podstrčit opět bratra 

místo syna. Na tuto strunu se pokusil Jindřich VII. ještě jednou zahrát českým 

                                                 
56

 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976, 176. / FRB IV. 1884, 131. 
57
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58
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zástupcům, ale ti se již nenechali odradit od uskutečnění svého plánu. Snad i díky 

královu dychtění po cestě za císařským titulem již nebylo jednání dále protahováno.  

25. srpna 1310 byl tedy králem potvrzen souhlas ke sňatku mladého páru a současně   

s tím byl z českého trůnu sesazen Jindřich Korutanský. Následná jednání se týkala již 

pouze okolností vstupu Jana Lucemburského na český trůn a již 1. září se konala 

v říšském městě Špýru svatba.
59

 Poté se Jindřich VII. opravdu vydal na římskou jízdu
60

, 

kterou zakončil korunovací na císaře, avšak na této své cestě nalezl roku 1313 i svou 

smrt. Jan Lucemburský se tak s otcem viděl v období své svatby naposledy. 

Manželství Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského
61

 uzavřel Petr z Aspeltu, 

který sám k tomuto závěru významně přispěl. Následně novomanžele doprovázel    

i na jejich první společné cestě do Čech, kde se též zapojil do vyhnání Jindřicha 

Korutanského z království a napomohl i k upevnění panovnické moci mladého krále 

Jana. 

 

1.3. Eliška Přemyslovna, česká královna 

Po sňatku se Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou a svými rádci vydal na cestu  

do Českého království.
62

 Mezi tyto rádce patřil i, již několikrát zmíněný, Petr z Aspeltu, 

který se do Čech vracel po čtyřech letech. Patrně se i nadále o vývoj české politiky 

zajímal a zůstával v kontaktu zejména s předáky cisterciáckého opatství v Sedlci    

a na Zbraslavi. Právě díky tomuto spojení se podařilo sjednat s římským králem 

Jindřichem VII.
63

 tento vymodlený sňatek s dědičkou české koruny, který měl 

definitivně vyřešit neutěšenou situaci v království.  

Nový český král se cestou do své nové vlasti musel k trůnu doslova probojovat, 

protože Jindřich Korutanský se nehodlal vzdát bez boje. V Praze se novému králi 

dostalo podpory ze strany obyvatel Starého Města, kteří podporovali stranu Elišky 
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Přemyslovny. 3. prosince 1310 se podařilo město ovládnout a brzy nato se podařilo 

vyhnat Jindřicha Korutanského i s manželkou Annou z Čech. Tím se Jan s Eliškou 

konečně ujali vlády v českých zemích.
64

 Protože pražští měšťané otevřeli svému 

novému pánovi městské brány a protože Jindřich Korutanský nedokázal čelit druhému 

útoku na Kutnou Horu, vyvodil Janův rival ze všeobecného odporu vůči své vládě 

důsledky a ještě v prosinci 1310 se vrátil do Korutan.
65

 

Eliška Přemyslovna se své nové funkce ujala s hrdostí sobě vlastní a měla v plánu 

svému manželovi předat odkaz přemyslovské tradice a tím v ní, společně s ním, dále 

pokračovat. V dobových záznamech je Eliška, jako nositelka této tradice, dokonce 

přímo spojována i s mytickou zakladatelkou přemyslovského rodu – kněžnou Libuší. 

Srovnání Libuše a Elišky Přemyslovny bylo pravděpodobně v lucemburské době jednou 

ze základních složek státotvorné ideologie (…). Poté co se stala (Eliška) českou 

královnou, byla horlivou strážkyní přemyslovského odkazu (…).
66

 Hlavním bodem 

jejího boje byla snaha uchránit panovnickou moc vůči nárokům šlechty, která si během 

interregna zvykla na jistý podíl na moci. Již ale v této záležitosti narážela na mnohé 

úklady, které nakonec vedly až k úplnému odcizení s jejím manželem, Janem. 

Čeští páni měli své jasné představy o tom, jak by se země měla spravovat a počítali 

také se zachováním jejich nemalých pravomocí. Královská autorita v předešlých letech 

v Čechách i na Moravě značně utrpěla a na přelomu let 1310 a 1311 neležel v troskách 

jen královský palác (provizorním sídlem českého panovníka se proto stal jeden z domů 

na Staroměstském náměstí, dnes ztotožňovaný s domem U Kamenného zvonu),    

ale i královská pokladna a statky. Podporovatelé lucemburské kandidatury současně 

očekávali od mladého krále odměnu a především vstřícnost. České šlechtě nešlo pouze  

o peníze, ale též o zachování vydobytého podílu na moci v zemi vedle panovníka.
67

       

Nový vladař hledal naopak vlastní řešení se svými říšskými rádci, kteří na české 

země však pohlíželi jako na prostředek k rozmachu lucemburské dynastie. Eliška pak  

do vlády zasahovala svým pojetím o pokračování dynastického odkazu a zpočátku byla 

tato její snaha královými rádci podporována. To se ovšem časem změnilo, a tak není 
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divu, že v příštích letech docházelo k mnoha střetům, které málem vyústily      

až v občanskou válku.  

Již na prvním sněmu, který nový král svolal na Vánoce 1310, se šlechta vyjádřila  

ve smyslu zachování svého postavení, na které si za čtyři léta už přivykla. A tak došlo 

k vydání tzv. inauguračních diplomů, které Jan Lucemburský udělil šlechtě. Listina 

vešla v platnost zvlášť pro Čechy (1310) a zvlášť pro Moravu (1311).
68

  

Ačkoli se na inaugurační listině dohodly obě strany, následující události ukázaly,  

že její dodržování nebylo tak samozřejmé, jak se původně očekávalo. Česká šlechta  

se v tomto dokumentu pojistila zejména proti mocné konkurenci z řad cizích rádců
69

, 

kteří Jana Lucemburského do království doprovázeli. Nový český panovník se ovšem 

stejně dále obklopoval rádci, kteří pocházeli z Říše, a dosazoval je na různé posty.  

Tak započal dlouholetý spor se šlechtou, doprovázený i následným sporem s královnou 

Eliškou, který skončil až Janovou kapitulací a jeho zaměřením se na zahraniční politiku. 

Tato skutečnost pak jistě byla pro českou královnu Elišku velkým zklamáním.  

Mezi léty 1311 – 1315 došlo k několika významným událostem.
70

 Po polovině roku 

1313 se Jan Lucemburský vydal na tažení do Itálie, kde měl vojensky podpořit Jindřicha 

VII., při cestě zpět z jeho římské jízdy. Než tam však stačil dorazit, dostala      

se k českému králi zpráva o otcově smrti. Po dobu panovníkovy nepřítomnosti byli pro 

správu českého království vybráni dva zástupci. V Čechách jím byl Bertold 

z Hennebergru a na Moravě Walter z Castellu, oba patřili k osobním rádcům Jana. 

Stranou však nezůstal ani Petr z Aspeltu, ani podíl vlády Elišky Přemyslovny. Je tedy 

pochopitelné, že právě tato Janova volba se českým pánům příliš nezamlouvala.  

Jenže i uvnitř českého šlechtického tábora se objevily neshody, a tak se z jednoho 

tábora staly dva.
71

 První byl veden Vilémem Zajícem z Valdeka, který měl silné vazby 
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k Elišce Přemyslovně, a který se tudíž zasazoval o její zájmy a představy o vládě.   

Na druhé straně pomyslné barikády pak stál Jindřich z Lipé
72

, mocný český šlechtic, 

který si dokázal vydobýt své místo na výsluní za kterékoli vlády. Navíc se stal životním 

druhem dvojnásobné královny vdovy Elišky Rejčky
73

, což jen podporovalo konkurenci 

obou táborů. Eliška Přemyslovna se totiž s Rejčkou nikdy nesmířila a její následné 

partnerské vztahy snášela s velkou nelibostí. Jejich vzájemný vztah se nejlépe odrážel 

v jejich soupeření dvorské kultury v rámci jejich panství.
74

 (…) mezi dvěma českými 

královnami, totiž Eliškou, dcerou polského krále Přemysla, vdovou po zesnulém králi 

Václavovi starším, a Eliškou, manželkou krále Jana, vládla úhlavní nenávist a tyto 

královny se po ženském zvyku vzájemně pronásledovaly (…).
75

 

V dubnu roku 1315 byl Jan Lucemburský nakonec donucen sesadit cizí rádce 

z postů, které jim udělil, a správu království opět vložit do rukou českých pánů. 

V Čechách se tohoto úkolu ujal Jindřich z Lipé, na Moravě pak Jan z Vartemberka. 

Zdálo by se tak, že je již vše v pořádku a že zemi nic nebrání v cestě za stabilizací   

a klidem. Bohužel kvůli nenávisti, která se náhle rozdmýchala mezi dvěma šlechtickými 

tábory, situace naopak rychle směřovala spíše k možné občanské válce.
76

 Královně,  

pro niž byl především Petr z Aspeltu zárukou politického vývoje, navazujícího na linii 

posledních Přemyslovců potažmo jejího otce Václava II., skončilo odchodem 

spolehlivých cizích rádců z pražského dvora období relativní spokojenosti, zvláště když 

z vysoké politiky ustoupili i cisterciáčtí opaté. Přemyslovna se ocitla dočasně 

v politickém vakuu. (…) Teprve z dalšího vývoje vyplynuly nové možnosti a vzešli noví 

spojenci, s nimiž se královna Eliška snažila čelit nové politické situaci v zemi.
77

 

Vilém Zajíc z Valdeka, popouzen Eliškou Přemyslovnou, začal spolu s ní plánovat 

odstranění nenáviděného Jindřicha z Lipé z vysokých vládních postů. Jejich 

spiklenectví dosáhlo vrcholu v říjnu roku 1315, kdy se jim podařilo přimět Jana 

Lucemburského k uvěznění Jindřicha z Lipé.
78

 Toto rozhodnutí ovšem mohlo mít 

katastrofální důsledky, jelikož se ze strany ronovské šlechty a jejích příznivců okamžitě 

zvedla vlna odporu, a to jak proti králi, tak proti straně Zajíce z Valdeka a Elišky 
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Přemyslovny. Bylo nutno přistoupit k rychlému řešení nastalé situace. Oba tábory   

na sebe neustále narážely a zdálo se, že se bez třetí strany nepodaří dojít konce. Král, 

který chvíli pobýval v rodových državách v Lucembursku, se do království vrátil    

a na jaře roku 1316 mu na pomoc přispěchali i jeho strýc, Balduin Trevírský
79

 a Petr  

z Aspeltu. Díky jejich diplomatickému zásahu se podařilo najít kompromis mezi 

znesvářenými tábory a 12. dubna došlo k uzavření míru. V důsledku toho byl Jindřich 

z Lipé propuštěn a Eliška Přemyslovna tím byla znovu pokořena.  

Ani během roku 1316 tak stále nebylo na dohled uklidnění obecné situace. Ještě 

několikrát došlo z Janovy strany ke snaze obsazení titulů svými říšskými rádci, proti 

tomu se ale stavěla stále silnější opozice Jindřicha z Lipé. Tu na vlastní kůži znovu 

pocítila i samotná Eliška, když vykonávala v roce 1317 roli zemské správkyně.
80

 

Převzala tuto nesnadnou úlohu po Petrovi z Aspeltu, který znechucen poměry v zemi 

České království navždy opustil.  Skutečnost, že moc nyní držela v rukou hlavní 

protivnice Jindřicha z Lipé, nemohla tato situace vést k ničemu jinému než k dalšímu 

sporu.
81

  

Veškeré eskalace, do které byl posléze zatažen i král Jan, byly na chvíli zastaveny, 

k pozvolné nápravě poměrů však došlo až po nástupu nového římského krále do úřadu, 

který roku 1313 nahradil zesnulého Jindřicha VII. Ludvík Bavor zprostředkoval 

smírnou dohodu mezi panovníkem a šlechtou, kterou společně uzavřeli v Domažlicích 

roku 1318.
82

 Jan Lucemburský poté na domácí politiku spíše zanevřel a rozhodl    

se zaměřit na politiku zahraniční, ve které často uplatňoval své vynikající diplomatické  

i rytířské schopnosti.
83

 V českých zemích tak však rozhodující moc získala šlechtická 

obec, čímž byla Eliščina snaha o navázání na tradici velkých přemyslovských králů již 

úplně pokořena. Tím ovšem utrpěl zásadní ránu i samotný vztah manželů Jana a Elišky.  
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Eliška, která se v té době již starala i o malého budoucího následníka trůnu 

Václava
84

, pořád doufala ve zvrat situace ve svůj prospěch. Tato situace však vedla jen 

k dalšímu odcizování manželů, které následně vyvrcholilo roztržkou na hradu Lokti   

a odebráním malého Václava z područí matky. Roku 1322
85

 Eliška utekla za hranice 

země, do Bavor, odkud se vrátila až po třech letech.
86

 Od té doby až do své smrti v roce 

1330 žila sama. Nevměšovala se už do politiky, ale o její věrnosti přemyslovské tradici 

svědčí například i to, že v roce 1326 zařídila přenesení ostatků svého bratra, posledního 

přemyslovského krále Čech Václava III., z Olomouce do kláštera ve Zbraslavi a v roce 

1328 dosáhla toho, že byl zahájen proces svatořečení Anežky České.
87

 Tomuto tématu 

se ještě budeme podrobněji věnovat v následujících kapitolách.       

Možná to tak nebylo jen kvůli odbojné šlechtě, že Jan Lucemburský de facto   

tzv. Domažlickými úmluvami kapituloval na domácí poměry i politiku. Je jisté, že po 

tomto incidentu se do Čech vracel spíše jen pro doplnění financí na svá nákladná 

vojenská tažení, která ve jménu českého státu vedl po celé Evropě. Určitě však na tom 

měl svůj podíl i tento velmi nevyvážený vztah, který měl se svou chotí Eliškou     

a později i se svým synem Václavem. Ten zakusil trápení zejména kvůli Janově 

paranoie, že by ho mohl mladý princ sesadit z trůnu a nahradit ho na postu českého 

krále, přičemž se zde počítalo s regentskou vládou princovy matky.
88

 Tento králův 

strach však měl jistě své opodstatnění, neboť vztah české šlechty k panovníkovi byl 

značně rozporuplný. Proto není divu, že měl Jan z  možné konkurence obavy, ač šlo   

o jeho vlastního syna.  

Ať tomu bylo tak, či onak, všechny tyto události měly za vyústění opuštění českého 

království Janem Lucemburským a jeho spravování spíše skrze zahraniční politiku,   

a tím definitivní odloučení manželů, nejen ve smyslu názorovém. 

Eliška Přemyslovna umírá v Praze 28. září 1330 na tuberkulózu
89

, stejně jako její 

otec Václav II. Stalo se tak na Vyšehradě, v domě probošta Jana Volka, Eliščina 

nevlastního bratra.
90

 Zejména Zbraslavská kronika zachycuje smutek nad jejím 
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odchodem: Ó jak veliký nářek lidí jak přítomných, tak nepřítomných! Ó jak veliké 

hořekování zvláště mnichů na Zbraslavi. /“Srdce mé zmítá se“/, mysl je mdlá, když   

na to vzpomíná, ruka se chvěje, když to píše, diví se oko, že rudě nespouští péro, protože 

„hyne síla má“/ a ze středu srdce vytéká krev má.
91

 Také ona, stejně jako její otec, pak 

byla právě ve Zbraslavském klášteře dne 1. října 1330 pohřbena. Se svým synem 

Václavem (Karlem IV.)
92

 se již nesetkala. Jeho první kroky však po jeho návratu   

do rodné vlasti vedly právě k hrobu jeho matky na Zbraslav.
93

 Snad i pro to pouto, které 

Karel IV. ke své matce cítil, následně pokračoval v jejím odkazu a přímo navazoval  

na přemyslovskou tradici své matky. Čímž Eliščin celoživotní boj dosáhl 

zadostiučinění.       
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2. Idealizace osobnosti Elišky Přemyslovny 

2.1. Manželství Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského 

Idealizace osoby Elišky, mající svůj původ především v období, kdy se stala českou 

královnou a hrdě se zasazovala o pokračování přemyslovské tradice, souvisí také 

s komplikovaným vztahem s jejím manželem. Zejména Zbraslavská kronika Elišku líčí 

skoro jako mučednici, která se v nelehké úloze – ženy ve středověku – snaží podílet  

na vládě ve své zemi spolu s Janem Lucemburským, a tak vede neustálý boj proti 

odbojné šlechtě, která však nakonec díky mnoha intrikám nad královnou zvítězí. Eliška 

pak nepřijde jen o faktickou moc pokračovat ve vládě ve stopách svých velkých 

přemyslovských předků, ale také o manželovu přízeň. (…) Eliška si zvykla na určitou 

míru samostatnosti, důležitosti a podílu na vládě a nemínila se ničeho z toho vzdát.  

Pro její manželství i další osud království to mělo fatální důsledky.
94

 

Přestože dobové prameny častěji straní královně Elišce, je pravdou, že vinu na tomto 

stavu nesli oba manželé. Již jen okolnosti jejich sňatku nebyly ani na středověké 

poměry zcela tradiční. Nezapomínejme, že ženy ve středověku provdávali otcové nebo 

bratři. Tady z ničeho nic vystupuje Eliška jako nevěsta, kterou navrhuje opozice 

českého krále Jindřicha Korutanského.
95

 Navíc si pak osmnáctiletá žena brala za muže 

ještě dětsky vyhlížejícího čtrnáctiletého syna římského krále. Bylo tedy jistě v její moci, 

stát se svému muži potřebnou oporou v Českých zemích, kam ho po sňatku přivedla.  

A v prvních letech manželství tomu tak i opravdu bylo.
96

  

Ovšem pro tento svůj boj Eliška zjevně postrádala potřebný um diplomacie, jelikož 

se nedokázala povznést nad své osobní ambice a spory, které se díky své hrdé a odvážné 

povaze nebála před králem prosazovat, třeba i různými intrikami, na úkor vážnějších 

politických témat.
97

 To samozřejmě nijak neprospívalo vzájemnému vztahu královských 
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 Souhra všech okolností se utvářela zpočátku v Eliščin prospěch a zajišťovala jí první tři roky skutečný 
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která byla pod vlivem pána z Lipé a jeho spojenců. Královna si ke své škodě nebyla schopna uvědomit,  
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manželů, zvláště pak v době po roce 1318,
98

 kdy si šlechta uhájila své pozice a měla  

na podílu vlády také své slovo. Toho pak následně umě využil právě Eliščin největší 

rival, Jindřich z Lipé. Ani nemusel dlouho hledat záminku, se kterou by mohl nahlodat 

důvěru krále Jana ke své manželce. Onou zprávou mělo být plánování kliky kolem 

královny o Janově svržení a nastolení vlády regentské, tedy že by se na trůn měl dostat 

malý syn Václav, za kterého by fakticky do jeho dospělosti vládla právě Eliška.
99

 

Jelikož Jan byl v tomto směru vždy nedůvěřivý, nebylo těžké ho o takové hrozbě 

přesvědčit.  

Eliška, která v té době porodila královi dalšího syna, Přemysla Otakara, však vytušila 

vážnost situace a pro zajištění bezpečnosti se i s dětmi uchýlila na hrad Loket. Toto 

gesto, stejně jako všechny nadcházející události, zapříčinili nenávratné odloučení 

manželů a tím způsobené uvržení královny Elišky do jakési izolace. V únoru 1319 

dorazil král Jan i s doprovodem na hrad Loket, kde se nebál přikročit dokonce 

k ostřelování obránců královny šípy. Následně, po prudké výměně názorů mezi manželi, 

se potupená Eliška Janovi vzdala. Poté opustila hrad, kde zanechala své děti, a sama se 

vydala na svůj věnný hrad Mělník.
100

 V té době pravděpodobně viděla královna matka 

malého tříletého kralevice Václava naposledy.  

Zdálo by se, že rozvrat manželství a ztrátu důvěry se již nepodaří zvrátit, ale roku 

1321, kdy se král Jan po delší odmlce zase vrací zpět do Čech, se manželé naposledy 

dávají dohromady.
101

 Důkazem toho bylo narození jak dalšího syna, Jana Jindřicha, 

následujícího roku, tak následně roku 1323 narození posledních společných potomků 

Elišky a Jana, dvojčat Anny a Elišky.
102

 Toto slibné obnovení však již definitivně 

zpřetrhaly další intriky, které proti královně vedla opozice v čele s Jindřichem z Lipé.
103

  

Od poloviny 20. let 14. století se již manželům nepodařilo odcizení překlenout a tak 

žili své životy z tohoto hlediska odděleně. Jan se věnoval diplomatickým cílům a bojům 

                                                                                                                                               
nedovedla rozehrát chytrou politiku klamu a předstírání, spojenou s nadějí, že si vytvoří vhodnou situaci 
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na kolbištích po celé Evropě a Eliška se doma, smířená se stavem věcí, více věnovala 

svým dětem a následně také duchovní činnosti. Mezi tu lze jistě počítat jak četné sbírání 

svatých ostatků, na které pak plynule naváže i Eliščin syn Karel IV, tak i četné dary 

věnované církevním institucím či přímo její zakladatelská činnost. Nakonec tedy přeci 

jen našla své poslání v cestě duchovní, na kterou měla vlastně od počátku svého života 

nakročeno. 

 

2.2. Eliščina duchovní činnost po roce 1325 

Eliška Přemyslovna, která byla od dětství vychovávána v klášteře svou tetou Kunhutou, 

neměla nikdy k duchovnímu životu ani samotné církvi daleko. A na tento svůj postoj 

nezapomínala ani po té, co se stala královnou. V tomto smyslu pak šla i ve šlépějích 

svého milovaného otce Václava II., když nadále hojně podporovala cisterciáky    

na Zbraslavi a jejich opaty a stejně jako kdysi její otec je také řadila mezi své nejbližší 

rádce. Avšak nezůstala jen u toho. Zejména po roce 1325, kdy se po více jak dvou 

letech vrací do Čech ze svého „vyhnanství“ z Bavor, kde dlela po poslední manželské 

roztržce s Janem Lucemburským. Jedním z důvodů k návratu, krom stesku      

po domovině, byly jistě i první příznaky plicní nemoci, kterou Eliška zdědila     

po Václavu II. Snad i z pocitu blížící se smrti se Eliška ke konci svého života uchyluje 

opět k životu duchovnímu
104

 a snaží se působit i jako mecenáška a zakladatelka, ačkoli 

se jí to například oproti její rivalce Elišce Rejčce, zas až tolik nedařilo.
105

 

Pro panovníky po celé středověké Evropě bylo běžnou, ba dokonce prestižní 

záležitostí, shromažďování svatých relikvií, jejichž cílem bylo zajistit spásu sobě, rodu  

i celé zemi. Eliška Přemyslovna se sbíráním svatých ostatků začala právě po svém 

návratu do Čech roku 1325. Jejím hlavním cílem bylo zpočátku shromáždit rozkradené 

poklady jejích předků, vzhledem k velkým ztrátám po vraždě bratra Václava III.
106

  

Ani v tomto počínání si nevedla jinak než navýsost mravně, veškeré ostatky získávala 
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formou právní či darů. (…) královna Eliška pečlivě shromažďuje ostatky mnohých 

svatých a nádherně je ozdobuje.
107

 

Jako samotná sběratelka ostatků
108

 se pak Eliška Přemyslovna orientovala zejména 

na relikvie spojované s kultem Panny Marie či samotného Krista a s ním následně 

propojeným kultem eucharistie. Ke kultu bolestného Krista silně tíhli i již zmiňovaní 

cisterciáci, kteří byli královně i v tomto smyslu tedy velmi blízcí. (…) zvláště cisterciáci 

byli horlivými ctiteli trnové Kristovy koruny, a proto musel být pro Elišku, obklopenou 

cisterciáckými opaty, velkým triumfem trn, který získala jako svatý ostatek z této 

Koruny. K dovršení pocitu uspokojení přispělo poté jeho darování bratru Volkovi, 

vyšehradskému proboštovi. (…) Vyšehradská kapitula tak mohla pro zvýšení své 

prestiže využít dalšího triumfu proti pražské konkurenční kapitule
109

 (myšleno kapitula 

svatovítská). Získání tak cenné relikvie
110

, jakým byl pašijový ostatek, tak muselo být 

pro sběratelku Elišku, alespoň v tomto směru, nesmírným naplněním. 

Eliščino zaměření se na duchovní prožívání života plynulo nejen z přirozené 

zbožnosti královny, touze alespoň po nějaké formě prezentace, ale také z jejího 

nuceného osamocení. Po roce 1325 již spolu s Janem v sobě jako manželé nenacházeli 

tu správnou oporu, zejména pak proto, že panovník dlel příliš mnoho času mimo české 

země. A královna Eliška sedí sama jako vdova, zbavena manželského potěšení, denně  

se účastní bohoslužeb (…).
111

 Přesto se však hrdá Přemyslovna zhostila svého nového 

úkolu mecenášky, sběratelky a zbožné ženy bez jakékoli trpkosti, kterou bychom u ženy 

s jejím příběhem snad mohli očekávat, někdy však dokonce až nad její finanční 

možnosti. Možná i kvůli vidině blížící se smrti se královna Eliška stále více zaměřovala 

na štědré obdarovávání církevních institucí, jako i samotné fundace, aby si tak dopředu 

pojistila přímluvu za spásu své duše. Když pak dne 28. září roku 1330 nastal onen den, 

kdy královna vydechla naposledy, umírala smířená se svým životem i zaopatřená   

na život po životě. (…) zaopatřena co nejzbožněji církevními svátostmi, když před tím 

vykonala důstojná pokání a ukázala papežské svolení s bulou, že má býti při skonání  
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od svého zpovědníka rozhřešena z trestu a viny.
112

 A zdá se, že její snaha v tomto směru 

nevyšla na prázdno. Vždyť tato hrdá dědička přemyslovské tradice zemřela      

na Vyšehradě, tradičním místě spojeným s přemyslovským rodem, v den zavraždění 

nejen hlavního českého světce, ale i jejího přímého předka – sv. Václava. Eliška,    

po celý život bojovnice za udržení památky a tradic rodu Přemyslovců, se stala 

smutným účastníkem i svědkem jeho vymírání, aby se nakonec místem a dnem svého 

úmrtí jakýmsi symbolickým obloukem vrátila záhadným řízením osudu k jeho kořenům  

a počátkům.
113

 

Když se ještě na okamžik vrátíme ke zmiňovaným donacím
114

 a fundacím
115

, je jistě 

nutno vyzdvihnout především Eliščino úsilí o podporu Zbraslavského kláštera 

zasvěceného Panně Marii, po vzoru jejího otce, který ho založil a také určil jako nové 

rodové pohřebiště. Proto jistě není nic překvapujícího, že další z Eliščiných činů bylo  

i přenesení ostatků bratra Václava III. z Olomouce právě sem, kde nalezl místo 

posledního odpočinku, stejně jako později ona sama. Dalším Eliškou často 

obdarovávaným místem, které zde již bylo také zmíněno, byl Vyšehrad. Opět další 

místo neodmyslitelně spjaté s přemyslovskou tradicí. Příkladem místa, které se těšilo 

královnině přízni a hmotné podpoře, ne však tolik díky dynastické tradici, jako 

spíše kvůli osobní sympatii Elišky k tomuto městu, byl Mělník a především pak 

mělnická kapitula. Za zdejším městem pak nechává dokonce zbudovat špitál     

pro chudé.
116

 Také právě péčí o nemocné pak Eliška nastoupila dráhu jak své tety 

Kunhuty, která ji vychovávala v klášteře, tak také své pratety Anežky, o jejíž kanonizaci 

se sama pokusila.  
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 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976, 379. / FRB IV. 1884, 303. 
113

 KOPIČKOVÁ 2003, 97. 
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 Informace o této Eliščině činnosti dochováno v diplomatických listinách, např: RBM III. 1890, 15   
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 Zajímavým případem byla Elišky snaha o fundaci kláštera dominikánek na Újezdě. Tato snažení   

se však nepodařilo dotáhnout do konce, dodnes z ne úplně známých důvodů, a Eliška nakonec rozhodla  

o věnování zdejších pozemků řádu cisterciáků. Vše je zaneseno v listině ze dne 11. září 1330 – In: RBM 

III. 1890, 658, č. 1688. 
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 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976, 360. / FRB IV. 1884, 286.  

Založením špitálu pro Mělník kráčela Eliška ve šlépějích zbožných a svatých žen, které už před ní 

prokázaly stejným způsobem svým bližním velký skutek křesťanského milosrdenství. V českém prostředí 

k nim na prvním místě patřila Anežka Přemyslovna (…) In: KOPIČKOVÁ 2003, 113. 
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2.2.1. Snaha Elišky Přemyslovny o kanonizaci Anežky České
117

 

Postupná idealizace princezny Elišky jistě vychází také z jejího duchovního založení, 

které bylo dáno již jen její výchovou v Jiřském klášteře a podporováno tetou, zdejší 

abatyší Kunhutou. Vždyť byla možná stejně jako kdysi princezna Anežka
118

, dcera 

třetího českého krále Přemysla Otakara I., předurčena pro duchovní dráhu. Je zvláštní, 

že Eliška nebyla předpokládanou nevěstou pro žádného významného evropského 

představitele. Údajně se zajímala o duchovní dráhu, ale o tom nejsou žádné důkazy.
119

 

A ačkoli se nakonec „pro blaho své vlasti“ se rozhodla vzdát této cesty a stát     

se královnou, našla svou novou úlohu v pokračovatelství přemyslovské tradice, kterou 

se snažila prosazovat. Spojení obého pak dokazuje fakt, že se zasadila o znovu 

započnutí táhlého procesu
120

 kanonizace právě své pratety Anežky, dnes známé jako 

Anežky České. Přestože tato snaha vyvrcholila až o staletí později, přesněji     

12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II., snad i tento její krok vedl k následnému 

vyzdvižení jí samotné.  

O svatořečení Anežky začala Eliška, která se ke své příbuzné modlila v dobách tísně, 

a se kterou spojovala mnohé zázraky uzdravení sebe i svého syna
121

, kralevice Václava, 

usilovat až dva roky před svou smrtí, roku 1328. O této snaze nás zpravuje druhý autor 

Zbraslavské kroniky, královnin ctitel, cisterciácký opat Petr Žitavský. Podle něho 

svolala Eliška na 11. listopad 1328 všechno pražské duchovenstvo a představitele lidu 

(totum derum Pragense et maiores populi), aby jim oznámila, že požádá papeže Jana 

XXII. o svatořečení Anežky. Kronikář podnik odůvodnil množstvím zázraků, jež     

se odehrávají okolo Anežčina hrobu. Tyto zázraky byly v danou dobu nejspíš již 

zachyceny v legendě Candor lucis aeternae, která byla sepsána na podporu 

kanonizace.
122

 Ačkoli se Elišce podařilo získat potřebnou podporu ze stran 

„představitelů lidu“ a také duchovenstva, v čele s již zmíněným Petrem Žitavským, její 

                                                 
117

 KUBÍN 2006a, 186-197. / KUBÍN 2011, 257-282. 
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 Anežka založila v Praze na Františku minoritský klášter a klášter klarisek, v němž se sama stala 
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KALISTA 1940. 
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 KOPŘIVA 2016a, 4. 
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 První snahy o Anežčino svatořečení vzešly ihned po její smrti přímo z jejího mateřského kláštera   
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122

 KUBÍN 2006a, 191. 
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snaha nebyla příslušně završena. A to přesto, že sama žadatelka byla přímou příbuznou, 

navíc královské krve. Důvodů bylo hned několik. Jednak neměla podporu českého krále 

nebo lépe řečeno, ten se na tomto pokusu nijak nepodílel, což jen dokazuje jejich 

chladný vztah, který k sobě manželé již léta chovali, a jednak se na žádosti nepodílel ani 

pražský biskup Jan IV. z Dražic, (…) protože byl v té době suspendován a dlel už desátý 

rok v Avignonu, kde se před papežským soudem obhajoval z nařčení podpory heretiků, 

simonie a z dalších obvinění. Do Prahy se sice vrátil očištěn, ale až v červnu 1329, tedy 

půl roku po pravděpodobném odeslání žádosti.
123

 

Snad k neúspěchu akce přispěla i napjatá doba, ale také fakt, že počet kanonizací 

během vrcholného středověku, zvláště kvůli jejich nákladnosti, strmě klesal.     

Ve 14. století byli kanonizováni jen dva řeholníci, a sice minorita Ludvík z Anjou    

a nejslavnější dominikán v dějinách, Tomáš Akvinský. (…) Výsledkem všech těchto 

nepříznivých okolností bylo, že Eliščina žádost o svatořečení pratety Anežky u Jana 

XXII. neuspěla. Na její snahu však záhy navázali pražští minorité a posléze i sám císař 

Karel IV., jenž se hrdě hlásil ke svému přemyslovskému původu. Ani tato autorita však 

nestačila k uznání nové světice.
124

 Nakonec se český národ svatořečení Anežky České 

dočkal v tíživých dobách útlaku, snad jako předzvěst světlých zítřků, které opravdu 

následovaly. Trochu to může připomínat paralelu s tradiční českou pověstí o blanických 

rytířích, kteří přijedou národu na pomoc, až mu bude nejhůře. Jakoby Anežka byla jeho 

předvojem. 
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3. Eliška Přemyslovna v dobových kronikách a 

současné literatuře 

Obraz královny Elišky Přemyslovny se v průběhu dějin proměňoval, což lze nejlépe 

pozorovat právě na přístupu k její osobnosti v dobových pramenech, ale i pozdější 

odborné historiografické literatuře. Dnešní téměř ustálený pohled pak představuje 

Elišku především jako mučednici obětující se pro tradici svého rodu.
125

 Důležitými 

faktory Eliščina života, skrze něž je dnes glorifikována, a které byly podrobněji popsány 

výše, jsou především duchovní způsob života a napjatý vztah v manželství s Janem 

Lucemburským. Ten ovšem ani zde nelze uvádět bez náplně politické, která na tomto 

rozvratu sehrála významnou roli. Navíc právě Eliščin zápal o pokračování 

přemyslovských tradic a její odhodlaný, ač přesto prohraný boj o podíl moci na vývoji 

Českého státu také jen přidává jejímu idealizovanému obrazu. 

 

3.1. Obraz Elišky Přemyslovny očima Petra Žitavského 

Obraz osobnosti Elišky Přemyslovny je hojně zachycován především v kronice 

Zbraslavské
126

, jejímiž autory byli cisterciáčtí opati Ota a Petr Žitavský.
127

 Není to nic 

pozoruhodného, jelikož právě cisterciáci měli v Čechách silné vazby na poslední dvě 

generace přemyslovské královské dynastie. Byli to také právě cisterciáčtí vyslanci   

ze Zbraslavi a Sedlce, kteří jako první jednali s novým římským králem Jindřichem VII. 

o možném sňatku přemyslovské dědičky s jeho jediným synem Janem. Zbraslavský 

klášter, který založil Eliščin otec Václav II. roku 1292, se pak navíc stal i novým 

rodovým Přemyslovským pohřebištěm, což iniciovala sama Eliška Přemyslovna.
128

  

Latinsky psaná Zbraslavská kronika (Chronicon Aulae Regiae)
129

 je svým 

stylistickým zpracováním jistě vrcholným dílem českého středověkého kronikářství.
130
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 Tak ji představuje např. historička Božena Kopičká. In: KOPIČKOVÁ 2003. 
126
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Její sepisování započal první opat zdejšího kláštera Ota, na jehož dílo následně navázal 

až třetí opat Petr Žitavský.
131

 Ten sepsal větší část kroniky a dovedl ji až do roku 1337. 

Dílo vyniká nejen souborem autentických záznamů dobových událostí, i když často 

tendenčně zabarvených, ale také vysokou uměleckou básnickou kvalitou.  

Obraz Elišky Přemyslovny, který je vykreslován na pozadí historických událostí, její 

vlastní aktivita nebo události, na nichž se podílela, vyznívají v kronikářově pojetí 

zřetelně propřemyslovsky, často až idylicky s ohledem na osobnost české princezny   

a královny. Táž královna Eliška, pravá dědička Čech, třebas pochází z kořene českých 

králů a je ozdobena nejkrásnějšími dědici, přece zakusila pro nenávist některých pánů 

nejtěžší pronásledování. Ona zajisté naléhá na krále, aby opět sdružil rozchvácené 

království a žil mravně, spravedlivě a zbožně; tím poskytuje uchvatitelům království 

podnět k nenávisti.
132

 Toto vyzdvihování královny Elišky jako jediné právoplatné 

dědičky české koruny a nositelky přemyslovské tradice je o to více patrné, v porovnání 

s postojem zbraslavských autorů k prvorozené Přemyslovně – Anně. V případě Eliščiny 

sestry, přestože také byla dcerou milovaného krále Václava II., kvůli pohnutým 

událostem, které se odehrály při bojích o moc v období interregna, se o její osobě zas  

až tak idylicky nehovoří. Zavinily to především její intriky ve snaze o zbavení se své 

sestry Elišky, co by konkurence při uznávání právoplatnosti dědictví koruny.
133

  

Otázkou tedy zůstává, proč byla královna Eliška Petrem Žitavským tolik velebena - 

tedy krom toho, že byla autorem záměrně vybrána jako příkladná ctná osoba, která, jako 

dcera zakladatele Zbraslavského kláštera, byla sama jakýmsi symbolem tohoto 

zanikajícího „zlatého“ věku. Zdali tato idealizace neměla i nějaký přímější záměr, třeba 

podobný jako u Václava II., v jehož případě víme, že kronikáři sepisovali toto skvostné 

dílo k pozdvižení jeho osoby s ambicí na jeho pozdější svatořečení. To se ovšem nikdy 

neuskutečnilo. Je možné, že svou snahu po náhlé smrti milovaného panovníka přenesly 

i na jeho dceru, právoplatnou dědičku přemyslovské tradice – Elišku Přemyslovnu. Této 

jeho možné snaze pak nahrávala i sama Eliška, která se ke konci svého života snad 

záměrně snažila jít ve šlépějích zbožných žen-královen, které byly za své bohulibé 
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činnosti po smrti kanonizovány.
134

 Snad také proto se tedy Eliška Přemyslovna tolik 

snažila věnovat charitativním akcím, fundacím, sběru ostatků a obecně se oddávala 

duchovnímu životu.  

Eliška, která své dětství trávila ve zdech kláštera, a která se po nevydařeném 

manželství snažila upnout zpět duchovní cestou, však v této své snaze o následování 

příkladu „svatých královen“ neměla moc štěstí. Snad to bylo tím, že byla až úzkostlivou 

nositelkou rodinné tradice, nedostatkem finanční základny či proto, že měla potřebu 

neustále soupeřit a vyrovnávat se své nenáviděné maceše Elišce Rejčce, které     

se ve všech ohledech dařilo podstatně lépe.
135

 Každopádně ohledně nových fundací  

se královně Elišce moc nevedlo. V podstatě ani pokus o vybudování nového 

přemyslovského pohřebiště nemělo po její smrti větší význam.
136

 Tato fakta tak jen 

dokreslují tragický příběh života jedné ženy; princezny dědičky, královny manželky, 

ženy světice.
137

 

Obraz Elišky Přemyslovny nám pak dále vykreslují, i když spíše jen v náznacích,   

i jiné narativní prameny. Zbraslavská kronika se stala jedním z hlavních inspiračních 

zdrojů pro mladší písemnictví, zejména pak doby Karla IV.
138

 Kroniky, které v této 

době vznikaly a jejichž autory byli František Pražský
139

, Beneš Krabice z Weitmile
140

, 

Přibík Pulkava z Radenína, opat Jan Neplach a Ital Giovanni di Marignolli, byly 

pojímány různě. Přesto ani jedno plně nevyhovovalo Karlově zamýšlené koncepci. Sám 

Karel pak sepsal i vlastní dílo, přestože se nejedná o kroniku, jako spíše o jeho odkaz 
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války, během kterých došlo nejen k vydrancování kostela, ale i místa posledního odpočinku právě 
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budoucím nástupcům, „kroniku svého života“ – Vita Caroli Quarti
141

, kde se o svých 

rodičích zmiňuje v podstatě jen v úvodu, a to jen ryze informativně. Každopádně    

i z některých těchto děl se dozvídáme, ačkoli již v dosti zkrácené verzi – někdy však 

dokonce vůbec - o námi sledovaných událostech, potažmo o osobnosti Elišky 

Přemyslovny. 

Přeji si, aby vám nebylo tajno, že mého otce jménem Jan zplodil Jindřich VII., císař 

římský, z Markéty, dcery vévody brabantského. Jan pojal manželku jménem Elišku, 

dceru Václava II., krále českého, a obdržel s ní Království české, poněvadž nebylo 

mužského potomstva v královském rodě českém.
142

  

 

3.2. Obraz Elišky Přemyslovny v Hájkově Kronice české 

O Zbraslavské kronice jako hlavním pramenu a jejího pohledu na osobnost Elišky 

Přemyslovny toho zde již bylo řečeno dost. Abychom však na její obraz mohli pohlížet 

zcela uceleně, je třeba podívat se i na další zdroje v průběhu historie, které dále 

přetvářely tento obraz. Jako příklady takové literatury jsme zvolili zástupce z období  

16. století a následně vrcholně vlastenecky uvědomělého období století 19. Náš krátký 

exkurz pak uzavřeme shrnutím současné literatury vztahující se k osobě Elišky 

Přemyslovny a představením jejího současného obrazu v české společnosti.  

Prvním vybraným příkladem je Kronika česká Václava Hájka z Libočan. Její 

vyprávění se již v době napsání stalo mezi čtenáři velmi oblíbeným dílem. Obliba 

Kroniky pak ještě vzrostla zejména v době pobělohorské, kdy lidé potřebovali 

pozvednout vlastenecké sebevědomí. Dnes však již víme, že ačkoli Hájek čerpal 

z dřívějších kronikářských děl, často a rád si některé historky přibarvoval.
143

     

O to zajímavější jistě bude posuzování jeho pohledu na námi sledovanou českou 

princeznu.  

Již u první větší zmínky o Elišce Přemyslovně, kdy Hájek píše o snaze Jindřicha 

Korutanského provdat princeznu pod její stav, vykresluje mladou Přemyslovnu jako 

neohroženou ženou hájící svá práva. Panna Alžběta odpověděla: „Již znám, co myslíš: 

že ze mne chceš (věda že jsem kněžna) paní učiniti, a tudy snížiti a potupiti. A ty aby 

v Čechách kraloval a seděl (jsa cizozemec) v dědictví otce mého a mém, poněvadž jsem 

se toho doptala. Jistě věz, žeť chci tvůj zjevný a úhlavní nepřítel být a chci o to ve dne  
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i v noci mysliti, abych tě s Boží pomocí z tohoto království, dědictví mého, hanebně 

vykydala.“
144

  

Následuje celkem rozsáhlý, zvláště třeba oproti kronikám doby Karla IV., popis 

následných událostí, od útěku princezny Elišky do Nymburka, přes vyjednávání 

českého poselstva u římského krále Jindřicha VII., až po slavnou svatbu Elišky     

a Jana.
145

 Samotná Eliška tu pak je vykreslována předně v tom duchu, jak bylo 

nastíněno výše – A ta dědička, panna Alžběta, jest ctná a šlechetná, dobrotivá i krásná 

a nad jiné všecky panny jako perlami ctnostmi ozdobená.
146

 Tento pohled na ni 

odpovídá i celkovému konceptu Hájkovy kroniky, která byla obecně lehce 

protiněmecky laděna, a tedy obraz nebojácné české princezny, hájící tradice svého rodu 

a své země, se Hájkovi dokonale hodil do záměru. Také proto se blíže věnuje i situaci 

po nástupu krále Jana, kdy je mu českými pány vytýkáno obsazování úřadů cizími rádci 

(Němci)
147

, a kdy se postupně sám panovník dostává z pólu vymodleného krále k postu 

„krále cizince“. Od nástupu Jana Lucemburského na český trůn se pak Hájek o královně 

Elišce zmiňuje již pouze útržkovitě, třeba že králi porodila potomka.
148

  

Více se o Elišce zmiňuje až ohledně jejího nevyrovnaného vztahu ke své maceše 

Elišce Rejčce, a hned vzápětí již popisuje události, které vedli k rozloučení mezi 

královskými manželi, když čeští páni královnu Elišku před Janem pohanili. Manželka 

vaše a paní naše Alžběta s některými pány vám tajně odpornými časté a tajné mívá rady 

o to, aby syna svého prvorozeného Vácslava jím dala k opatrování a chování a oni,   

ač jest dítě, aby jej sobě za pána a krále jako pravého po ní dědice volili a vás, jakž 

budou moci, jako cizozemce a nepřítele aby z země vyplenili a pozbyli (…).
149

 Následuje 

již jen krátké shrnutí následných událostí, kdy byl malý Václav Elišce odebrán     

a informace o Přemyslovně se nám zase ztrácí. Nadále se objevují už jen útržkovitě, 

v rámci jiných událostí.  

Poslední slova o Elišce Hájek věnoval její smrti a poslednímu zúčtovaní ohledně její 

osoby, které rozhodně lze považovat za idealizované… Léta téhož (1330) ctná, 

dobrotivá i svatá královna Alžběta, když král Jan, manžel její, byl v Korytanech, na den 

svatého Michala Archanděla v domu probošta vyšehradského na Vyšehradě umřela   
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a v klášteře Panny Marie na Zbraslavi s velikou poctivostí a s pláčem všeho lidu 

českého bez přítomnosti manžela jejího pochována. Ta ovšem královna od mnohých 

pánův českých byla v velké nenávisti a mnoho protimyslného od nich trpěla bez příčiny. 

Králi, pánu svému, jako věrná manželka věrně poddána byla a s ním tři syny a čtyři 

dcery měla, a tak po mnohých protivenstvích Pánu Bohu se dostala.
150

   

 

3.3. Eliška Přemyslovna pohledem moderní historiografie 

3.3.1. Dějiny Františka Palackého  

Moderní české dějepisectví stojí na koncepci dějin založené Františkem Palackým   

a jeho dílem Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě od Františka Palackého
151

. 

Jeho výklad českých dějin formoval a do jisté míry předurčil nejen následující 

historický výzkum, ale také výuku dějepisu ve školách a obecně vnímání české historie 

širokou veřejností. Toto stěžejní Palackého dílo vrcholného období národního obrození 

se stalo součástí snad každé středostavovské české domácnosti a bylo tudíž hojně čteno. 

František Palacký ho také s tímto záměrem napsal – jako oslavu velkých českých dějin. 

Také proto bylo do výčtu vybráno také toto dílo, abychom mohli porovnat jak na Elišku 

Přemyslovnu, královnu usilující o následování přemyslovské tradice, pohlíželi 

v dobách, kdy již českým zemím dlouho nevládl český panovník.  

František Palacký se o Elišce Přemyslovně prvně významněji zmiňuje také     

až v období vlády Jindřicha z Korutan, přesněji v době, kdy se začíná jednat      

o Jindřichově sesazení. Do popředí se pak dostává, až když poselstvo v čele s českým 

opatem Konrádem zbraslavským vyjednávalo o možném sňatku české princezny    

u nového římského krále Jindřicha VII. (…) jak nemoudré a nespravedlivé by bylo 

vyloučiti královské sirotky české z dědictví jejich, zvláště Elišku, téměř sedmnáctiletou, 

jež stala se již miláčkem národa; v rozhorlení svém doložil opat, že kněžnu tak 

spanilomyslnou a hodnou král měl by hledati sobě třebas na kraji světa, jen aby skrze ni 

království zpustlé opět zvelebiti mohl.
152

 Také v tomto díle se setkáváme s popisy intrik, 

které proti mladé Elišce byly následně kladeny, především pak ze strany její sestry 
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Anny a jejího manžela Jindřicha Korutanského.
153

 V podstatě celý konec kapitoly, 

pojednávající o období interregna, je věnován „dobrodružné misi“ Elišky Přemyslovny 

a jejích přívrženců korunované sňatkem Elišky a Jana Lucemburského.
154

       

Palacký tak opět přebírá tradiční dějovou linku z dřívějších kronik,
155

 a tak i v tomto 

díle se nám poté bližší informace o Elišce Přemyslovně ztrácejí a jsou zmiňovány 

v textu u důležitých událostí, kterých se Eliška účastnila, především ve spojení se svým 

královským manželem.
156

 Větší pozornosti se jí znovu dostává až s rozvíjející se sporem 

s Eliškou Rejčkou, který následně málem vyústí až v občanskou válku. Největší    

ale příčina neblahé roztržky byla nenávist, kterou obě té doby v zemi žijící královny 

Elišky zahořely proti sobě. Jindřich z Lipé stranil hradecké královně vdově přízní, která 

od mnohých nechvalně vykládána byla; proto tím hlouběji octl se v nemilosti u panující 

královny mladší.
157

 Následně se nám bližší informace opět ztrácejí a objevují se znovu 

jen v pozadí jiných událostí, jako třeba v případě narození prvního mužského dědice 

trůnu. Radosti Čechů z události této přibylo znamenitě, když králová Eliška dne    

16. května 1316 porodila králi prvního syna; nebo pojištěním dědičnosti trůnu zdál   

se i pokoj zemský navždy pojištěn býti.
158

  

Na rozdíl však od Hájkova díla se v Palackého Dějinách blížeji dočítáme      

i o událostech roku 1317, kdy Jan Lucemburský dlel opět mimo hranice českého 

království a správu země v té době složil do rukou své ženy Elišky. Palacký zde tak 

zachycuje neutěšenou situaci, která se rozhořela mezi proti sobě stojícími šlechtickými 

tábory, na jedné straně stranící královně, na druhé Jindřichovi z Lipé. Ale změna taková 

nejvyšší vlády zemské nemohla vésti k upokojení národa, když právě jedna ze sporných 

stran povolána byla k panování nad druhou.
159

  

Autor zde také nekriticky odhaluje královninu slabost, tedy neschopnost Elišky 

povznést se nad osobní spory a zaměření se více na možnost zasahovat do politiky   

po vzoru svých velkých předků, jak si sama jistě přála. Takto vzbuzena i podněcována 

jest válka domácí hlavně náruživostí královny Elišky, ana ve své hrdosti a pánovitosti 

nemohla nikterak odpustiti Jindřichovi z Lipé, že královny hradecké více si všímal nežli 
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jí. (…) ona neobmýšlela přece nežli pomstu, kterou ovšem pokládala za trest zasloužený, 

neohlídajíc se na to, že takovou více než spravedlivou přísností uvodila netoliko zemi  

a národ do zmatků a neřesti, ale i samo panování své a manžela svého do nebezpečí.
160

 

Tuto, královnou Eliškou vyhrocenou situaci pak musel vyřešit až král svým návratem  

ze zahraničních cest. Těmto událostem jsou pak věnovány následné kapitolky.     

K rozuzlení došlo až zásahem nového římského panovníka Ludvíka Bavora. Právě tyto 

události nám dobře poslouží jako příklad, jak Palacký královnu Elišku vnímal. Jednak 

vycházel z idealizované předlohy, ovšem nebál se její obraz na pozadí ostatních událostí 

odhalit i v té realističtější rovině. Takto z malicherného domácího sváru dvou 

královských paní vyvinula se zanedlouho půtka, jež nabývala důležitosti evropské.
161

  

Následné události opět odpovídají struktuře předešlých textů a historii, jak ji známe. 

Po roce 1318 se manželský svazek Elišky a Jana začal nabourávat, podporován několika 

dalšími událostmi
162

, včetně našeptávání pánů stojící proti královně, a vrcholící    

až odnětím královského syna Václava z péče královny.
163

 Dále se nám bližší informace 

znovu ztrácí. Objevují se pak již spíše útržkovitě, a spíše zase v rovině stranící královně, 

která musí trpět ústrky jak ze stran svých odpůrců, tak samotného manžela. Královna 

Eliška, které manžel její tenkráte nejen zanedbával, ale zastaviv i stolní její statky, 

úmyslně i nouzi trpěti nechal, odebrala se s nejstarší svou dcerou do Bavor (…).
164

     

Dále se o královně Elišce dozvídáme až po jejím návratu zpět do Čech, roku 1325, 

opět však jen velmi krátce, přičemž není zapomenuto zhodnocení jejího bídného stavu, 

které rozhodně nesluší na královnu.
165

 Další informace jsou opět jen útržkovité, 

ztrácející se v záplavě jiných důležitějších událostí. Poslední zmínkou v Palackého díle 

o poslední české královně z rodu Přemyslovců, jak už to tak bývá, je pak smrt Elišky 

Přemyslovny. Ani v tomto případě se tato část neobešla bez tklivého pokladu. (…) 

zemřela zajisté, po mnohém tělesném strádání, již dne 28. září 1330 na Vyšehradě (…). 

(…) Při smrti její ze sedmi dítek jen nejmladší teprv sedmiletá Anna byla přítomna; dvé 

z nich, Otakar a Eliška, ji do hrobu předešli; čtvero starších Markéta, Jitka, Karel a Jan 

Jindřich živi byli vesměs v cizině. Tím způsobem velkomyslné paní té, poslednímu to 

potomku staroslavného rodu králů českých, nedostalo se v posledním okamžení ani té 
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nejsladší útěchy: opuštěná, již jako polocizá se loučila se s vlastí svou, dědictvím    

to po předcích veleslavných.
166

     

  

3.3.2. Král cizinec, Král diplomat 

Moderní obraz Elišky Přemyslovny je ukotven již v dílech Josefa Šusty věnovaných 

posledním Přemyslovcům a prvním Lucemburkům, ale také dalších autorů, kteří    

na Šustu navazovali, jako např. Jiřího Spěváčka. V jejich dílech, věnovaných tomuto 

historickému období, na pozadí různých událostí, můžeme sledovat pojetí osobnosti 

Elišky, jak byla vnímána českou historiografií ve 20. století.  

Josef Šusta
167

, žák mimo jiné i Jaroslava Golla
168

, patřil ve své době k významným 

autoritám českého dějepisectví. Dílo, pojednávající o Janu Lucemburském a jeho době, 

vyšlo jako druhý svazek Šustových Českých dějin, pod názvem Král cizinec. Toto 

označení Jana Lucemburského se ujalo natolik, že ho můžeme slýchat, ač ne úplně 

právem, dodnes. Pro hledání informací o Elišce Přemyslovně je nutné sledovat 

jednotlivé události, které byly s její osobou spjaté, a v nich následně hledat ono 

pojímání její osoby – přičemž Šusta sám v textu přiznává, že dosud neexistuje kvalitní 

Eliščina monografie
169

.  

Prvně se se zmínkou o Elišce Přemyslovně setkáváme již v úvodu knihy, kde autor 

rozebírá situaci v českém státě těsně před rokem 1306, kdy Přemyslovská dynastie 

vymírá po meči. Blížeji se však o Elišce dozvídáme až z II. kapitoly
170

, která se přímo 

zabývá obdobím po vymření mužských přemyslovských potomků, a tedy obdobím 

hledání nového panovníka. A ihned v počátku je zde přímo vykreslen shrnující obraz 

Elišky Přemyslovny, jak byl vykreslen Josefem Šustou. Svému subtilnímu otci se tedy 

vzhledem nepodobala, ač není vyloučeno, že jako osudné dědictví po něm v sobě nesla 

zárodek choroby, jež ji před čtyřicátým rokem ve hrob sklátila. Jistě zdědila po něm 

ctižádost spolu s nervosní vznětlivostí, která se ovšem namnoze vybíjela v ryze ženské 

                                                 
166

 DĚJINY NÁRODU ČESKÉHO V ČECHÁCH A V MORAVĚ 2002, 255-256. 
167

 Josef  Šusta (1874-1945); dílo Král cizinec vydal v rámci několika svazků Českých dějiny v roce 1939. 
168

 Jaroslav Goll (1846-1929); zastánce pozitivistického přístupu k historiografii – kritický přístup 

k pramenům. 
169

 Nemáme dosud hodnotné monografie o Přemyslovně, jež zanechala v našich dějinách stopu tak 

významnou. Většinu toho, co o ní víme, nalézáme ostatně shrnuto v kronice Petra Zbraslavského, 

pramenu bohatém a větší živosti, než jaká vyznačuje velikou část středověkých vypravování. V tomto 

případu její zprávy nejsou ovšem zcela bez stranického zaujetí. In: ŠUSTA 1939, 58. / Odkaz na další 

práce o Elišce Přemyslovně, ovšem také nedostačující – německá práce Th. Hoschekova, Die Königin 

Elisabeth, Gemahlin K. Johanns von Böhmen (Prager Studien V. 1899) nebo E. P. Rebanova Eliška 

Přemyslovna, 1930. In: ŠUSTA 1939, 58. 
170

 ŠUSTA 1939, 54-93. 



41 

 

podobě, jednak silnou vášnivostí v lásce i nenávisti, jednak ve výbušné náladě,     

ve chvílích zklamání, stupňované až k hysterickým návalům pláče a mdlob, vzbuzujících 

druhdy vážné obavy její družiny.
171

  

Vykreslování Eliščiny osobnosti pak pokračuje ještě na pár dalších stránkách, které 

pojednávají o životě přemyslovské princezny od jejího dětství, až po moment, kdy byla 

„vybrána“ pro úděl povznesení českého království. Tato nálada hořkosti a beznaděje 

rovnala tedy patrně obratnému opatovi zbraslavskému Konrádovi cestu, když se jal 

zkoušeti, byla-li by Eliška ochotna jako stejně oprávněná dědička trůnu (vůči své sestře 

Anně, manželce Jindřicha Korutanského) proti sestře se postaviti.
172

 

Následně je Eliška Přemyslovna i nadále hojně v díle zmiňována u mnoha 

různorodých událostí, na které je často odkazováno v příslušných pasážích této práce, 

zabývajících se historickým obrazem Elišky Přemyslovny. Tím, že je zde pojednáváno 

o období vlády Jana Lucemburského, je Eliška prodchnuta téměř celou knihou – 

poslední zmínkou k její osobě je pak, již tradičně, zaznamenání její smrti. Krátce   

po příjezdu do Tridentu dostihla ho tam zpráva, že 28. září v Praze zesnula jeho choť 

Eliška. Při vleklé chorobě královnině nebyla to snad zpráva zcela neočekávaná. 

V posledních letech soumrak životních trudů houstl kolem zklamané Přemyslovny    

a odvracel její bolestnou tvář stále více k zásvětným oblastem. (…) 28. Září, v den 

patrona země České sv. Václava, vydechla naposledy v mladém poměrně věku 39 let, 

poslední přímá haluz slavného rodu, který vytvořil český stát a učinil jej jedním    

ze základních kamenů politického řádu středověké Evropy.
173

 

Na konci této pasáže, obšírně pojednávající nejen o smrti Elišky, ale také jiných 

významných osobností určující situaci v českých zemích v tomto období, jako například 

Konráda Zbraslavského (7. června 1329), Jindřicha z Lipé (26. srpna 1329) nebo 

Eliščiny velké sokyně – Elišky Rejčky (18. října 1335), pak následně nacházíme i krátké 

Šustovo zhodnocení významu osobnosti Elišky Přemyslovny, ač zase skryto za spojení 

s jejím manželem, Janem Lucemburským. Těžko říci, co cítil Jan, když v dalekém 

Tridentu ho došla zpráva o smrti manželčině, uvědomil-li si svůj podíl na životním 

ztroskotání ženy, která jej kdysi takřka ještě jako hošíka přivedla na trůn země, kde vždy 

měl zůstati cizincem, ač do jejích osudů zasáhl tak hluboko, utráceje svou plachou 
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rukou mnoho z jejího staršího dědictví moci, ale získávaje zároveň svým dobrodružným 

rozletem jiné možnosti budoucího vzrůstu.
174

  

Z mnoha prací Josefa Šusty se nám k osobnosti Elišky Přemyslovny dochoval ještě 

krátký souhrn jejího života, v rámci rozsáhlé publikace Královny, kněžny a velké ženy 

české
175

. Zde jsou v podstatě v jeden text sepsané veškeré informace o Eliščině životě, 

které jsou v Králi cizinci roztroušeny a zakryty mnoha jinými událostmi. Také zde jako 

klíčovou událost Šusta vyzdvihuje Eliščino rozhodnutí provdat se za syna římského 

krále a převzít tak přemyslovské dědictví do vlastních rukou. Přesto přese všecko 

dosvědčuje rychlé rozhodnutí její vrozenou vůli k politické aktivitě, která se nechce státi 

trpnou a bezbrannou obětí neschopnosti jiných, nýbrž necouvá ani před smělou 

intrikou, když jde o její skutečné nebo domnělé právo dcery královské, na výšinách moci 

zrozené.
176

  

Dále pokračuje popis Eliščina smluveného sňatku s Janem Lucemburským a pak  

již jen popis jejího neustávajícího boje, přese všechny kladené překážky úhlavními 

nepřáteli, především pak Jindřichem z Lipé a v pozadí i Elišky Rejčky.  

Neboť sláva země české jí splývala příliš v jedno se slávou a leskem dynastie, jejímž 

posledním výhonem se cítila se závazkem, zachovati moc tu neztenčenou i svému 

potomstvu.
177

 Tento boj ovšem, přese všechnu královninu snahu, pokaždé skončil 

krachem a Eliška Přemyslovna pak skončila odsunutá svým sokem, ale i svým 

manželem z veškerého veřejného politického života v zemi.
178

  

Velmi zajímavé a zejména rozsáhlé je zde však líčení posledních let života královny 

Elišky. Je zde zaznamenám její obrat k duchovnímu světu za účelem věčné spásy   

své duše, protože sama již kvůli doléhající nemoci začínala pociťovat blížící se smrt. 

Pro Elišku, veškerého vlivu na věci veřejné zbavenou, znamenala ta léta zajisté jen 

hořkou tůni životního zklamání. (…) Jako zlomená žena, u níž snad se již silněji než 

předtím přihlásil zhoubný, po otci zděděný neduh souchotin, vrací se pak roku 1325 

poslední Přemyslovna do Čech, aby tu hledala útěchu v tom jediném, co poraženým 

života nelze odejmouti, vroucnosti náboženských snah. Její boj o moc byl ukončen, 
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zbýval jen boj o spásu věčnou.
179

 Také v tomto bodě se však Přemyslovna se setkala 

s nepřízní osudu, když se snažila nejen peněžně podporovat různé církevní objekty,  

ale i sama některé fundovat. Zde se potýkala zejména s nedostatkem financí, jelikož  

ke konci života disponovala na královnu opravdu nízkým kapitálem. V Brně, kde její 

sokyně Rejčka tak okázale rozvinula přepych svých staveb, nepodařilo se Elišce ani 

skromný ženský klášter zaříditi ve splnění dávného slibu bratrova, a také její pokus   

o trvalou klášterní fundaci v předměstském útulku pod Petřínem ztroskotal.  

Úplný závěr Eliščina života je pak v textu líčen jako mnohem obsáhlejší shrnutí 

celého jejího odkazu pohledem Josefa Šusty, který je proto jistě velmi zajímavým 

zhodnocením, zvláště v případě hledání proměny obrazu idealizace této české královny. 

(…) ve věku sotva třicet devět let nalezla po boku otcově na Zbraslavi věčný klid    

po životě plném bojů, který měl sice některé jásavé vznosy, ale mnohem více byl naplněn 

trnovím bolestných zklamání. Pozdější tradice ozářila poslední Přemyslovnu pod vlivem 

jejích konečných, opravdu trpitelských let jakousi svatozáří jemné a spíše trpné bytosti, 

zlou hrou osudu a úskalí na úskalí zmítané. Opravdu byla Eliška žena-bojovnice, která 

o svůj ideál a odkaz panovnické velikosti svého rodu zápasila do posledního dechu,   

a teprve po konečné prohře přijala šat zbožné resignace. Rány, kterými ji život tak 

štědře obmyslil, dovedla rázně odrážeti, a právě tato její tuhost v boji za otcovské 

dědictví dává jejím rysům přídech přísné monumentality. (…) Nadto zůstane pro nás 

tato královská dcera důstojnou matkou velikého Karla IV., v jehož lásce k našemu kraji 

tak výrazně ožilo přece jen vítězství dědictví nešťastné matky.
180

   

Jiří Spěváček
181

, oproti Josefu Šustovi o další generaci mladší český historik, 

zabývající se obdobím vlády Jana Lucemburského, přistoupil k posuzování oné doby, 

stejně jako k samotnému Janu Lucemburskému s trochu jiným pohledem. Jak již 

vypovídá jen samotný název jeho díla, kterým se zde, v rámci posuzování podoby 

obrazu osobnosti Elišky Přemyslovny, budeme zabývat, Spěváček Jana nevnímal již jen 

jako cizince, nýbrž jako Krále diplomata. Ačkoli v tomto směru tedy došlo k jakémusi 

narovnání  jednostranného vnímání Jana Lucemburského, přesto toto označení dodnes 

nedokázalo nahradit Janovu zažitou přezdívku – král cizinec.  
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O Elišce Přemyslovně se také v tomto díle nalézá mnoho informací, které jsou však 

v rámci práce použity v mnohých odkazech, zaměříme se tedy především na části 

vypovídající o povaze české královny Elišky očima Jiřího Spěváčka. Již v úvodu lze 

snadno porovnat, že v mnohém se ve svém názoru na ni, v protikladu k názoru na Jana 

Lucemburského, shoduje s Josefem Šustou, což jen zjevně dokazuje takto ucelený 

pohled tehdejší české historiografie. Na rozdíl od svého útlého, neduživého otce byla 

urostlé postavy, zdravě opálené pleti, tmavých očí a vlasů, spletených do bohatých 

copů. Po otci zdědila značně labilní nervovou soustavu. Byla prudké, vášnivé povahy,  

a to jak ve vystupování a jednání s lidmi, tak i v citové oblasti, zvláště v lásce      

a nenávisti neznala rozumných mezí. Často propadala záchvatům hysterie a zlosti. 

Intelektuálně byla velmi bystrá a cílevědomá.
182

  

Jiří Spěváček zde však neopomenul ani zhodnocení Elišky jako vědomé dědičky 

umírající přemyslovské tradice, jak se vnímala ona sama, ale jak také chtěla, aby ji 

viděli ostatní. Její mimořádně vypjaté sebevědomí pramenilo z její hrdosti na vznešený 

původ. Cítila se být jedinou důslednou dědičkou a ochránkyní přemyslovské tradice   

a byla zejména pyšná na panovnické umění svého otce Václava II.
183

  

Porovnáním pohledů Šusty i Spěváčka shledáme mnohé paralely, přičemž navíc oba 

autoři hovoří o poznamenání této Eliščiny povahy zejména jejím dětstvím, kdy 

vyrůstala prakticky bez matky, utiskovaná nenáviděnou macechou Eliškou Rejčkou.
184

 

Její následný životní osud pak tuto její emočně vyhrocenou, někdy až labilní povahu jen 

ještě více vystupňoval k pocitům zklamání, zahořklosti a rezignace, jimiž byla naplněna 

ke konci svého života.  

Pro dokreslení Spěváčkova pojetí Elišky Přemyslovny, jako hrdé a vědomé dědičky 

tradic, se ještě chvíli pozastavíme u počátků úvah o povznesení této princezny. Jako 

další příkoří totiž Eliška vnímala také vládu svého švagra Jindřicha, kterého pokládala 

za neschopného a nehodného převzít přemyslovské dědictví. Její uražená hrdost těžce 

nesla vynucené uskrovňování, jež pociťovala jako nedůstojnou potupu svého vznešeného 

a starobylého původu.
185

 Nelze se proto divit, že se mladá princezna velmi ochotně   
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a s dychtivou nadějí smluvila při setkání s opatem Konrádem Zbraslavským (…). 

Princezna znala opata jako starého oddaného ctitele Přemyslovců a s jeho žádostí 

projevila živý souhlas spojený s nadějí, že konečně bude vytržena z trpké pasivity. Svůj 

souhlas doprovodila přívalem stížností nad pokořením a strádáním, jemuž       

je vystavena.
186

 

Stejně jako v případě Šustovy publikaci, také v tomto díle je o Elišce možno nalézt 

mnoho informací, právě vzhledem k jejímu užšímu zaměření přímo na osobnost jejího 

manžela Jana Lucemburského. Také u Spěváčka nalézáme zhodnocení Eliščina odkazu 

při posledním rozloučení s touto královnou, kdy autor pojednává o její smrti. V Praze 

dne 28. září 1330 zemřela ve věku 39 let jeho manželka, královna Eliška Přemyslovna. 

V posledních letech svého života se věnovala převážně duchovnímu životu, charitativní 

činnosti a mecenášství ve prospěch klášterů, pokud jí to dovolovaly skromné prostředky, 

jež měla k dispozici ve své naprosté odloučenosti od politického života země. Krále Jana 

její smrt příliš nerozrušila. Prohlašoval sice, že se hodlá vrátit do Čech a zúčastnit   

se jejího pohřbu, pak se však spokojil s vykonáním smuteční tryzny v Tridentu.
187

 

Posledním srovnáním, s námi sledovaným Spěváčkovým předchůdcem Šustou, nám tak 

na závěr může být, jen tak pro zajímavost, zhodnocení Janova přístupu ke zprávě    

o smrti své ženy.    

Sám Spěváček se pak k tématu Jana Lucemburského a jeho doby vrátil ještě jednou  

a v 90. letech tak byla vydána ještě jedna obsáhlejší publikace
188

 na toto téma, ze které 

bylo v rámci této práce také čerpáno mnoho odkazů, vztahujících se k životu Elišky 

Přemyslovny. Pojetí její osobnosti
189

 v rámci tohoto díla je dosti podobné s tím, jak je 

představena v Králi diplomatovi, proto se více u tohoto nebudeme pozastavovat.   

 

3.3.3. Eliška Přemyslovna v náhledu českých historiček
190

 

Ve 21. století se zužuje zájem nejen na období posledních Přemyslovců a nástupu 

Lucemburků do Čech v postavě Jana Lucemburského, ale konečně i na samotnou 

osobnost Elišky Přemyslovny. Objevují se první monografie, jejichž autory se ovšem 
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stávají ženy-historičky. První z řady je Gabriela V. Šarochová, která se zabývá 

především obdobím vrcholného středověku a v rámci tohoto zaměření sepsala publikaci 

vztahující se ke sňatku Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského.
191

 Jak již název 

knihy napovídá, text se zaměřuje na období diplomatických jednání na dvoře Jindřicha 

VII. a vrcholí sňatkem ve Špýru roku 1310, přesto je zde velice obsáhle pojednáno také 

o událostech tomuto předcházejících a posledních pár stran autorka věnuje i následným 

osudům Elišky Přemyslovny až do její smrti.  

První zmínky o Elišce se dozvídáme již v úvodních kapitolách, které nám představují 

ještě konec vlády Václava II. a následné krátké období vlády posledního Přemyslovce, 

Václava III. Zde je také vznesena úvaha nad tím, kdo mohl ideově tolik ovlivnit 

smýšlení námi sledované Přemyslovny. (…) Kunhuta se někdy v letech 1301-1302 

vrátila zpět do klášterního azylu. (…) Není vyloučeno, že v oněch zdivočelých      

a zmatených časech sehrála závažnou, i když nenápadnou roli vychovatelky neprovdané 

přemyslovské princezny Elišky. Možná to byly právě názory, postoje a životní zkušenosti 

vznešené svatojiřské abatyše, které vštípily dospívající dívce hluboké povědomí odvěké 

ctnosti královských dcer podřídit svůj život beze zbytku „zájmu říše a dynastie“.
192

 

Následně, po poměrně obsáhlém rozebrání situace v českých zemích v období 

Eliščina dospívání, se text velice detailně zabývá také událostmi po smrti posledních 

dvou Přemyslovců, vedoucích až k rozhodnutí vyzdvižení Elišky Přemyslovny na trůn 

místo její sestry a švagra. Přimět Elišku k souhlasu s účastí na předestřeném plánu 

nemohlo pro něj (zbraslavského opata Konráda) být obtížné, stačilo využít autority 

suplující v daných souvislostech autoritu otcovskou, připomenout povinnosti k zemi   

a dynastii, vykreslit odstrkovanou princeznu v budoucím královském majestátu, na místě 

Anny, která tolik zklamala.
193

  

Ani v tomto případě autorka nevynechává krátké nastínění Eliščiny osobnosti, která 

tolik ovlivnila celý její následný život. Eliška je zde představena jako vnímavá, 

sebevědomá mladá žena, až chorobně hrdá na svůj přemyslovský původ, ctižádostivá  

a snad i vládychtivá, odvážná neústupná, nekompromisní. Po matce zdědila 

akceschopnost, fyzickou odolnost, pevné zdraví, po otci mocenské ambice a zásadní 

politické názory, stejně jako nervovou labilitu a typicky přemyslovskou 
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Přemyslovny s Janem Lucemburským vedly, ale také o prvních pár letech vlády královských manželů 

v českých zemích. In: ŠAROCHOVÁ 2002. 
192

 ŠAROCHOVÁ 2002, 14. 
193

 ŠAROCHOVÁ 2002, 105. 



47 

 

nevypočitatelnost jeho povahy.
194

 Jako všichni ostatní zde zmínění historici se tedy   

i Šarochová přiklání k názoru, že královna Eliška byla velmi komplikovanou a hrdnou 

osobností, vědoma si svého dědictví, které se následně rozhodla brát jako své životní 

poslání. Z tohoto ovšem vzniká okolo Eliščiny osobnosti i několik „mýtů“, o kterých  

se zde autorka také zmiňuje. 

Mýtů podobných tomu o „pravé a jediné dědičce země“, obklopuje Elišku více. 

Nejeden se vztahuje k době dětství a dospívání. Vznikly díky poněkud zkomolenému 

pohledu na tehdejší rodinu; stěžejní momenty života manželského páru a dětí jsou 

nahlíženy na základě moderní sociální a kulturní zkušenosti.
195

 Rozhodujícím obdobím 

jejího „tragického“ života, který se následně stal dalším námětem k těmto mýtům, 

tentokrát však podle autorky v opačném smyslu
196

, pak byla poslední léta Elišky 

Přemyslovny před smrtí. (…) posledních deset let Eliščina života stojí v nezaslouženém 

stínu, z něhož se rovněž vynořují obrysy předávaných stereotypů. (…) „Žije sama jako 

vdova,“ konstatuje trpce její přítel Petr Žitavský. A zakládá tak další velký mýtus o jejím 

osudu. Horečná politická aktivita sice ustala, ale život „poslední Přemyslovny“ 

rozhodně nesklouzl do rezignovaného přežívání, v němž náboženské a charitativní 

působení hraje roli příslovečné „znouzectnosti“. (…) PO vzoru své pratety (svaté) 

Anežky a tety Kunhuty, která zemřela roku 1321, a nepochybně také pod silným vlivem 

vzpomínky na otce podporovala církevní ústavy, snažila se o počiny fundační      

i mecenášské.
197

 Zde se tedy můžeme setkat s prvním výraznějším odkloněním    

od tehdejší tradice, která Elišku Přemyslovnu v jejích posledních letech představovala 

především jako odevzdanou „trpitelku“. Pro srovnání posunu názorů i samotného 

pohledu na idealizaci královny Elišky, je tato část jistě jednou z klíčových.   

Další monografií, věnující se osobnosti Elišky Přemyslovny, nejspíše také tou 

nejvíce ucelenou, obsahující celý „životopis“ poslední přemyslovské královny, je práce 

Boženy Kopičkové. Proto je také z tohoto díla v této práci použito mnoho odkazů.   

Již v úvodu si autorka dává za cíl „překonat dosavadní předsudky“, které do té doby  

ve spojitosti s Eliškou Přemyslovnou stále přežívaly. Z tohoto důvodu jsme pro další 

porovnání, s již představenými příklady, vybrali krátké zhodnocení Eliščiny složité   
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 ŠAROCHOVÁ 2002, 115. 
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 Porovnání např. právě s pojetím Josefa Šusty, viz výše. 
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 ŠAROCHOVÁ 2002, 115. / Dále pokračuje: Královna nepochybně zaměřila svůj pohled více k věcem 
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nemocných, těžko říci. In: ŠAROCHOVÁ 2002, 115. 
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a často nepochopené osobnosti, které celou publikaci uvádí. Poslední česká královna 

z rodu Přemyslovců, matka Karla IV., vystupuje v monografii jako žena několika tváří – 

jako hrdá příslušnice svého starobylého rodu a politicky aktivní osobnost, jako matka, 

konfrontovaná s nepřízní osudu, jenž jí postupně odnímal děti, jako duchovně zaměřená, 

středověkou mystikou ovlivněná žena i jako mecenáška a podporovatelka umění. (…) 

Z pohnutého životního příběhu Elišky Přemyslovny vystupuje obraz ženy, která     

se nemínila spokojit s danými omezeními a nepřestala usilovat o vysoké cíle kulturní,  

či politické.
198

  

Posledním vybraným textem, zabývajícím se dobou Elišky Přemyslovny, který zde 

zmíníme, je publikace z trochu jiného soudku. Jedná se o katalog s doprovodným 

textem k velkolepé výstavě, která se konala v roce 2010, na téma Královský sňatek.
199

 

Jak na této výstavě, tak také na doprovodném textu katalogu se podílelo hned několik 

osobností.
200

 Pro naše zaměření je však jedním z hlavních jmen Klára Benešovská, 

historička umění, která se osobností Elišky Přemyslovny hluboce zabývala. Osobním 

názorem historičky na samotnou osobnost Elišky Přemyslovny a jejím případným 

blahořečením se budeme více věnovat v následující kapitole. Katalog však ve výčtu 

vybraných odborných publikací jistě nesmí chybět, proto je zde zmíněn jako další 

z možných zdrojů, alespoň k úvodní době Elišky Přemyslovny.  

Tímto exkurzem jsme se seznámili s několika zásadními českými historiografickými 

díly, které byly během historie o námi sledovaném období sepsány, a které se vždy větší 

či menší měrou královnou Eliškou Přemyslovnou zabývaly. Vybranými ukázkami 

z těchto děl jsme se snažili ukázat, jak byla osobnost Elišky pojímána v průběhu dějin  

a jak se zároveň s tím proměňovala její postupná idealizace. Přičemž všechna tato díla 

vycházela především, mluvíme-li o období českého vrcholného středověku, z kroniky 

Zbraslavské, která právě Elišku značně glorifikovala. Je proto velmi zajímavé sledovat, 

jak s tím dále pracovali pozdější autoři, což jsme se na několika vybraných ukázkách 

snažili předvést. Historiografie od 19. století přejímá jakýsi střízlivější obraz Elišky, 

často poukazujíc na její slabosti, zejména co se týče její „ženské povahy“. Až zase   

na přelomu 20. a 21. století, kdy se ženská tématika dostala do popředí badatelského 

zájmu, se opět setkáváme s přístupem historiků (lépe řečeno historiček) přiklánějící  
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se více k jisté formě idealizace, která dozajista reaguje na předešlou přehnanou kritiku 

k Eliščině osobě.   

Další současná česká literatura, která je o Elišce Přemyslovně dostupná, je pak 

především románového charakteru, což znovu jen svědčí o jejím současném 

pojímání.
201

 Bohužel ani dnes není snadné najít ten správný objektivní pohled na věc, 

nebo v našem případě osobnost královny Elišky. V jejím případě je to navíc o to těžší, 

že její osoba byla silně idealizována již od samotných počátků jejího literárního života – 

tedy od dob Kroniky zbraslavské, která je dodnes hlavním pramenným zdrojem    

o Eliščině životě. Snad i vzhledem k tomuto faktu se dnes v určitých kruzích uvažuje  

o Eliščině blahořečení.  

Na závěr, jako úplné shrnutí výše popsaných faktů, jsme se rozhodli toto celkové 

zhodnocení postupné proměny obrazu Elišky Přemyslovny převzít také z úvodního 

textu práce Boženy Kopičkové, jako hlavní monografie pojednávající o osobnosti 

Elišky Přemyslovny. Nutno poznamenat, že až do přelomu 80. a 90. let minulého století 

byla aktérem téměř všestranně kritizovaným, (…). Obrat přivodila až historička umění 

Klára Benešovská, která začala zdůrazňovat činnost královny Elišky v roli donátorky, 

fundátorky, mecenášky a stavebníka. Potom ustrnulou charakteristikou Elišky poněkud 

pohnula Gabriela Šarochová, která vyslovila obdiv k vnitřní Eliščině síle a samostatné 

vůli, jež byla výrazem skutečné osobnosti, byť i komplikované a ne vždy sympatické. (…) 

Nebyli to středověcí literáti, kteří snesli na Eliščinu hlavu příval kritických výtek.   

Kdo tak učinil, jsou historici z 19. a 20. století (F. Palacký, J. Šusta, J. Spěváček aj.).
202
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4. Ctihodný, blahoslavený, svatý 

Na osobnost královny Elišky Přemyslovny jsme již pohlíželi jak z pohledu historického 

a politického, tak i z pohledu směřujícího k její idealizaci, která v současné době vrcholí 

právě snahou o Eliščino blahořečení. Ovšem k tomu, abychom mohli správně 

porozumět samotnému důvodu, který k této snaze vedl, a také posoudit, zda má naději 

na úspěch, je třeba si v krátkosti představit samotný kanonizační proces
203

. Než se tedy 

zaměříme na konkrétní případ Elišky Přemyslovny, shrneme v rámci této kapitoly 

průběh církevních procesů, jenž vede k prohlášení nějaké osoby za blahoslavenou   

či svatou, a představíme si i několik tuzemských příkladů z poslední doby. 

 

4.1. Kanonizační proces v dějinách a dnes 

Světce dnes dělíme do mnoha skupin,
204

 jelikož jejich výčet, jen v rámci katolické 

západní církve, je velmi rozsáhlý. Obecně za svaté považujeme významné osoby milé  

a blízké Bohu, církev jejich prohlášením v podstatě dokládá, že po smrti dlí v nebi.   

Je možno u nich formou modlitby žádat o přímluvu, pomoc i ochranu.
205

  Život takové 

osobnosti byl příkladný a následováníhodný, proto tedy svatý (latinsky sanctus, řecky 

hagios). Do oněch skupin pak světce dělíme podle toho, na základě čeho byli přijati  

do „křesťanského nebe“.   

Prvními svědky víry, kterým byla ostatními věřícími prokazovaná přirozená úcta, 

byli mučedníci, totiž ti, kdo byli za svou víru pronásledováni, mučeni a následně za ni  

i položili svůj život. Vůbec prvním, v Bibli doloženým mučedníkem se stal     

sv. Štěpán
206

, který byl umučen kolem roku 35. V takových případech ani dnes církev 

nevyžaduje žádné další potvrzení svatosti, jakou jsou například zázraky, jinak    

pro kanonizaci nezbytné.  
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Na tomto principu byl nedlouho po své smrti prohlášen za svatého i náš hlavní český 

patron – tedy sv. Václav
207

, který se veliké oblibě a úctě těšil již za svého života.   

Po smrti roku 935
208

 byl veleben jako patron české země; postavu knížete Václava ještě 

více idealizoval fakt, že smrt přijal u vrat kostela z rukou svého bratra nebo jím najatým 

vrahem. K jeho svatořečení došlo roku 970 v Řezně zápisem do liturgické kalendářní 

řady světců místním biskupem, tedy bez jakékoli dalšího kanonizačního procesu.
209

 

Proces kanonizace tedy byl v církvi nejprve spíše neformální, neboť neměl přesná 

pravidla ani stanovené požadavky, jako je tomu dnes; v podstatě stačila přirozená úcta 

souvěrců a příkladný život osoby stávající se světcem. Během 4. století, poté co bylo 

roku 313 císařem Konstantinem Velikým křesťanství uznáno jako oficiální náboženství 

Římské říše, se ustálilo v kanonizačním procesu první formální ustanovení: světce 

musel do kánonu zapsat místní biskup.  Později se toto právo začalo přesouvat    

na samotnou hlavu západní křesťanské církve.
210

 Počínaje 4. stoletím schvaloval nový 

kult obvykle místní biskup, jakmile bylo to, že se jedná o světce, prokázáno svatostí jeho 

života a zázraky. Kolem roku 1000 byl v západní církvi stále častěji k legalizaci nových 

kultů vyhledáván papežův souhlas a od dob papeže Inocence III. (1199-1216) musely 

být veškeré nové kulty schvalovány papežským stolcem. K prověření oprávněnosti 

požadavků uchazečů byly ustanoveny přísné právní procedury a ty nabyly r. 1634 

podoby procesu s pevnými pravidly.
211

 

Prvním impulzem k jasnému definování kanonizačních procesů zavdala      

až reformace, která kult svatých odmítla, a tak bylo pro římskokatolickou církev zásadní 

tyto kulty řádně definovat. Stalo se tak hned na jednom z posledních jednání 

tridentského koncilu roku 1563.
212

 V 16. století byl také zaveden jakýsi předstupeň 
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svatosti – tzv. blahoslavení neboli beatifikace. Beatifikační proces do kanonizace 

zahrnul a přesně formuloval roku 1483 papež Sixtus IV. (1471-1484).
213

  

Další změny, které dále určovaly podobu kanonizačního procesu, provedl papež 

Benedikt XIV. (1740-1758), který kanonizaci definoval třemi hlavními znaky, jimiž 

jsou: neodvolatelnost, univerzální platnost a forma příkazu.
214

 Tato ustanovení, jen 

s menšími úpravami, platila až do roku 1917.
215

 Celý kanonizační proces pak 

zjednodušil v šedesátých letech 20. století
216

 papež Pavel VI. (1963-1978), a v této 

podobě platí dodnes. Poslední, již jen nepatrné úpravy procesu kanonizace proběhly 

v roce 1983, a to v rámci reformy kanonického práva. Úpravy provedl papež Jan Pavel 

II.; u nové zákonné úpravy se jedná o svědomité, vědecky podložené procesní právo, 

jehož účelem je přiblížit se pravdě o životě/smrti služebníka Božího/blahoslaveného. 

Proto tato kanonizační řízení zpravidla trvají dlouho.
217

 Obecně tedy můžeme říci,   

že kanonizační proces je od 16. století právně a formálně ustanoven a na tomto základě 

platí do dnešní doby.
218

 

Podle kodexu kanonického práva může být kanonizace formální či mimořádná.
219

 

Mimořádnou se míní papežem potvrzení zažité svatosti, tedy je možná jen v případě 

osob, k nimž chovaná úcta je tzv. nepamětná (tzn., trvá déle jak sto let). Další výjimkou, 

která však již byla zmíněna, jsou osoby mučedníků
220

, kdy se v těchto případech sice 

zjišťuje, zda osoba žila příkladným životem podle církve, a zda zemřela pro víru, ale již 

se u nich nepožaduje doložení žádného zázraku. Formální kanonizace je však mnohem 

složitější - obsahuje jeden předstupeň a tři vlastní stupně.  
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1534, nově vznikla dolní hranice k roku 1181. Starší kulty tak nebylo nutno schvalovat vůbec. In: KUBÍN 

2011, 75-76. 
220

 Kromě mučedníků uznává církev ještě tzv. vyznavače víry, tedy osoby, které pro svou víru trpěli,  

ale nezemřeli pro ni. 
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4.4.1. Fáze kanonizačního procesu 

Prvním krokem samotného procesu je udělení oné navrhované osobě titulu Služebník 

boží. Takto smí být titulovaná již zemřelá osoba na počátku kanonizačního procesu 

(řízení může být zahájeno pět let po smrti, papež však může udělit výjimku), přesněji 

ten, kdo byl na kanonizaci navržen a ještě mu nebyl udělen titul ctihodný. Jako ctihodné 

jsou zapsány významné osoby, které papež uznal za jejich život vedený podle 

církevních ctností a smrti ve svátosti. Tento titul je prvním stupněm kanonizačního 

procesu. 

Druhým stupněm procesu, který směřuje ke kanonizaci, je beatifikace. K té musí dát 

podnět některá z církevních institucí a samotný proces pak zahájí příslušná diecéze.
221

 

Během tohoto řízení se již sbírají veškeré dostupné historické podklady,
222

 které    

se týkají navrhované osoby. Tato fakta jsou důsledně prověřována; mají splňovat 

požadavky kladené na osoby, které smíme nazývat blahoslavené. Další fází procesu jsou 

pak také výslechy různých osob, které jsou nějak spjaty s navrhovanou osobou   

(např. patří do stejného řádu), či naopak osoby s přirozenou úctou k tomuto člověku, 

které však s danou osobou nemají jiný vztah. Všechny tyto kroky jsou přísně 

ověřovány.
223

   

Pro úspěšné dokončení beatifikačního procesu je krom výše zmíněného nutné 

doložení minimálně jednoho zázraku, a to zejména trvalého či dlouhodobého uzdravení 

na základě modlitby vztahující se k dotyčné navrhované osobě.
224

 Takovýto zázrak 

posuzuje nezávislá lékařská komise, která je jmenována buď přímo Vatikánem    

či příslušnou diecézí. Konečný verdikt je pak spíše otázkou teologickou       

než vědeckou.
225

  Takto nashromážděný materiál je dále postoupen přímo vatikánské 

kurii, přičemž samotná beatifikace musí být stvrzena přímo papežem. Blahoslavené 

osobě již může být zasvěcen oltář či kostel a věřící mohou v adresné modlitbě žádat   

o přímluvu a pomoc. Uctívání blahoslavených je však vázáno pouze lokálně, není tedy 

rozšířeno na celou církev, tak jak tomu je v případě svatých.  

                                                 
221

Byla zavedena beatifikace, nižší forma kanonizace, ke které zavdával podnět biskup a která byla 

jakýmsi mezistupněm na cestě plné kanonizaci, mající umožnit, aby se místní kulty rozvíjely pod 

dohledem církve. In: HALLAM 1996, 8. 
222

 Tzv. sběr materiálu – o životě a mučednictví navrhované osoby. 
223

 Až do uznání příkladného života či mučednictví blahoslavením nesmí být kandidát liturgicky uctíván, 

aby u věřících nemohl vzniknout falešný dojem, že je pozitivní výsledek řízení jistý. In: WOLF 2006, 114. 
224

 KOPŘIVA 2016c, 4. 
225

 Podle zadání Benedikta XIV. se zde musí jednat o spontánní, dlouhotrvající, úplné uzdravení z těžké 

nemoci, jež je podle současné vědy považováno za nevysvětlitelné. Posouzení, zda u události jde    

o „zázrak“, není věcí lékařů, nýbrž teologů z římské kongregace z blízkosti papeže. In: WOLF 2006, 115. 
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Posledním stupněm kanonizačního procesu je samotné svatořečení, které smí provést 

jedině papež, a tento úkon je následně v rámci katolické církve považován      

za nezpochybnitelný. Osoba, která má být prohlášena za svatou, musí projít všemi 

fázemi kanonizačního procesu; výjimkou však může být mimořádná kanonizace.   

Na rozdíl od beatifikace musejí být u kandidáta na svatořečení doloženy minimálně dva 

autentické zázraky, které opět přezkoumává lékařská komise. Také v těchto případech 

může papež udělit výjimku.
226

 Rovněž se zpravidla požaduje, aby byly k dispozici   

i ostatky navrhované osoby, které by se posléze mohly stát svatými ostatky.
227

   

Završením kanonizace je veřejné prohlášení o svatosti oné osoby provedené přímo 

hlavou katolické církve. Toto prohlášení se koná buď ve Vatikánu, nebo v místě 

diecéze, která kanonizační proces zahájila. Světci pak mají v církevním kalendáři svůj 

den, kdy se slaví jejich svátek, který je platný pro celou katolickou církev celoplošně, 

nikoli tedy pouze lokálně, což je hlavním rozdílem od beatifikace.
228

  

  

4.2. Příklady českých blahoslavených a světců 

V rámci naší krátké exkurze do tématu kanonizačních procesů nemůžeme opominout 

ani uvedení několika málo příkladů beatifikací a kanonizací českých kandidátů 

z poslední doby. Za poslední čtvrtstoletí uznal Vatikán jen několik návrhů z české 

strany: roku 1989 byla kanonizována Anežka Česká
229

, v roce 1995 byla svatořečena 

Zdislava z Lemberka
230

 spolu s Janem Sarkanderem
231

 a roku 2012 bylo blahořečeno 

čtrnáct pražských františkánských mučedníků
232

.  

                                                 
226

 Pokud papež uzná navrhovanou osobu hodnou stát se svatou, avšak chybí k dokončení formální 

kanonizace jeden zázrak, může udělit výjimku. To se stalo např. v případě svatořečení bývalého papeže 

Jana XXIII., kterého za svatého prohlásil papež František dne 27. dubna 2014.   
227

 V tomto bodě např. narážela dlouhodobá žádost o kanonizaci sv. Anežky české, jelikož její ostatky  

se nám nedochovaly. Jediný domnělý ostatek této světice (čelistní kost) je uchováván v klášteře Escorial 

ve Španělsku.  

Existence ostatků nebo alespoň známého hrobu oné osoby je vítanou pomocí již v případě žádosti    

o blahoslavení. Ke konci šetření je zpravidla otevřen hrob služebníka Božího a provede se ohledání 

dalších míst případného kultu. In: WOLF 2006, 114. 
228

 Blahoslavenému je přidělen den v církevním kalendáři pouze té příslušné země, ke které se vztahuje. 
229

KUBÍN 2011, 257-282. / SOUKUPOVÁ 2015. / KYBAL 2001. / ŠMIED/ZÁRUBA/KOLEKTIV AUTORŮ 2013. 
230

 Žila v první polovině 13. stol. a vynikala starostí o potřebné, chudé a nemocné. Bývá spojována 

s klášterem v Turnově a v Jablonném, kde dokonce založila i špitál. Proslula svými léčebnými 

schopnostmi. O jejím životě byl roku 1994 v režii Ludvíka Ráži natočen film „V erbu lvice“. 

KALISTA 1991.   
231

 Žil na přelomu 16. a 17. století a působil jako kněz a farář v Holešově, kde se stal osobním 

zpovědníkem Ladislava Popela z Lobkovic. Kvůli tomu byl ve vyhrocené pobělohorské době zadržen 

moravskými stavy a vyslýchán. Jelikož odmítnul prozradit požadované informace, byl následně popraven. 

Jan Sarkander je spolu s Janem Nepomuckým tradičním patronem zpovědního tajemství a věcí důvěrně 

svěřených.  
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O beatifikaci svaté Zdislavy bylo usilováno již od poloviny 19. století, avšak tehdy 

neúspěšně. Samotný proces započal až roku 1895, přičemž kýženého výsledku bylo 

dosaženo roku 1907, kdy byla Zdislava blahoslavena. Kanonizována pak byla papežem 

Janem Pavlem II. (1978-2005) v témže roce jako Jan Sarkander, beatifikovaný již v roce 

1860. Tito dva se tak stali posledními kanonizovanými českými světci. Svatořečení Jana 

Sarkandera však dodnes není přijímáno jednoznačně a ve všeobecné shodě. V jeho 

případě stále jde o kontroverzní diskusní téma mezi českými katolíky a protestantskými 

církvemi. Možná i z tohoto důvodu je jeho kult v českých zemích udržován především 

na Moravě, ke které se vztahoval život a dílo tohoto světce. 

Zmínění pražští mučedníci z františkánského kláštera Panny Marie Sněžné byli 

slavnostně beatifikováni po několika neúspěšných pokusech 13. října 2012. Stalo se tak 

v pražské svatovítské katedrále při mši, kterou jako zástupce Vatikánu celebroval 

kardinál Angelo Amato. Samotné blahořečení před tím svým podpisem stvrdil tehdejší 

papež Benedikt XVI.  

V rámci tohoto výčtu je nutné znovu zmínit také svatou Anežku Českou, o jejíž 

svatořečení se snažila i samotná královna Eliška. Neoficiální úcta českého lidu ke svaté 

Anežce vyvrcholila v polovině 19. století, proto roku 1874 došlo k tak dlouho 

očekávané beatifikaci. Teprve však za dalších sto dvacet pět let, po strastiplné, 

několikasetleté cestě, kanonizoval Anežku Přemyslovnu papež Jan Pavel II. Je právě 

jeho zásluhou, že k tomuto rozhodujícímu kroku došlo; jistě k tomu přispěl i fakt,   

že tento papež, vlastním jménem Karol Wojtyla, pocházel z Polska. Byl prvním 

papežem ze střední Evropy, a tak i proto měl zřejmě pochopení pro potřeby věřících 

v zemích střední a východní Evropy, Čechů nevyjímaje. Sám také české země osobně 

navštívil, a to dokonce třikrát.
233

 

Posledním příkladem, vybraným do našeho výčtu, je blahoslavený Hroznata.
234

 Jeho 

případ je oproti ostatním výjimečný, a to hlavně ve způsobu jeho beatifikace.     

Bl. Hroznata žil na přelomu 12. a 13. století a pocházel ze starého šlechtického rodu. 

V roce 1193 založil klášter premonstrátů v Teplé a následně roku 1200 klášter 

premonstrátek v Chotěšově. Traduje se, že byl samotným papežem Inocencem III. 

oblečen do bílého premonstrátského roucha, aby se mohl stát představeným v nově 

                                                                                                                                               
HRADIL 2009. / NĚMEC 1995. 

232 Františkáni při klášteře Panny Marie Sněžné v Praze, zavražděni během plenění Prahy pasovskými 

vojsky roku 1611. 

BENEŠ 2012. / BENEŠ/HLAVÁČEK/STERNECK 2014. / MINAŘÍK 1911. 
233

 1990, 1995 a 1997 
234

 KUBÍN 2000.  
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založeném tepelském klášteře. Získal si však i řadu nepřátel;  ti ho také později zajali,  

a poté co odmítl, aby za něj jeho klášter zaplatil výkupné, nechali ho umřít hlady. 

Jelikož přirozená úcta k Hroznatovi rostla již od dob jeho smrti, pěstována nejen    

ve zdech klášterů, které založil, byl roku 1897 papežem Lvem XIII. potvrzen jeho kult 

blahoslaveného.  Tím se stalo jeho uctívání lokálně církví uznávaným. V součastné 

době rovněž probíhá i snaha o jeho svatořečení.
235

       

Tímto krátkým výčtem můžeme uzavřít kapitoly týkající se kanonizačních procesů, 

které se váží především k minulosti. Poslední podkapitolu již věnujeme době současné, 

jež se týká i samotné Elišky Přemyslovny jakožto „čekatelky“ na blahořečení.  

 

4.3. Eliška v zástupu „žadatelů“ 

V současné době je krom Elišky Přemyslovny na kanonizaci či beatifikaci z české 

strany navrženo dalších osmnáct osob.
236

 Jde jednak o novodobé mučedníky z doby 

nacistického či komunistického režimu, jednak jsou zde také kandidáti z okruhu 

kardinálů či řeholních řádů. Postavení jednotlivých navrhovaných navíc není 

rovnocenné, např. z hlediska samotného procesu, kdy se například u mučedníků 

nevyžaduje doložený zázrak. Počet kandidátů je opravdu nebývalý a je jen otázkou, 

kolik z nich se zařadí mezi již uznané české blahoslavené a světce.  

Největší šanci na úspěch má zatím nejspíše bývalý pražský arcibiskup Josef kardinál 

Beran (29. prosince 1888 – 17. května 1969), který bojoval proti podřízení církve 

komunistickému režimu, a kněz Josef Toufar (14. července 1902 – 25. února 1950), 

hlavní účastník tzv. číhošťského zázraku, který následně podlehl krutým výslechům 

StB. Podnět k Beranově beatifikaci zadala již roku 1998 pražská arcidiecéze      

a v současnosti se blíží ke konci sběr potřebných materiálů. V případě Josefa Toufara 

vzešla myšlenka na jeho povznesení z diecéze královéhradecké, a to roku 2013. 

Ve výčtu zbylých navržených se objevuje i námi již zmíněný blahoslavený Hroznata, 

který se stal patronem plzeňské diecéze
237

, jež se také od roku 2004 snaží o jeho 

svatořečení. Tyto snahy však nejspíše opět vyjdou na prázdno a tento tepelský opat 

zůstane pouze lokálně uznávaným blahoslaveným. Hlavním důvodem pro to     
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 WOLF 2006, 109-119. / KUBÍN 2006b, 29-82. 
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 „Z české strany“ míníme pouze lidi, kteří z českých zemí přímo pocházeli. / KOPŘIVA 2017a, 1. / 

Kopřiva 2017b, / KOPŘIVA 2017c. / KOPŘIVA 2017d.  
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 O sto let později po uznání Hroznatova blahořečení ho Jan Pavel II. ustanovil patronem plzeňské 

diecéze. 
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je skutečnost, že Hroznata v podstatě nebyl formálně blahoslaven, nýbrž nabyl úcty 

oltáře cestou confirmatio cultus, kterou provedl 16. září 1897 papež Lev XIII., kterému 

přecházelo podrobné šetření uctívání.
238

 Navíc vzhledem k této skutečnosti u případu 

Hroznaty z Teplé není nashromážděna ani potřebná dokumentace, která se vztahuje  

se k jeho životu a mučednické smrti, a proto je nutno u zakladatele klášterů v Teplé   

a Chotěšově vedle tzv. procesu o zázraku vést také historické řízení.
239

     

Závěrem tedy můžeme říci, že pokud by se Eliška Přemyslovna měla opravdu zařadit 

mezi tyto kandidáty, musela by splňovat nejen podmínky dané beatifikačním procesem, 

ale také mít schopnost konkurovat těmto již navrženým žadatelům. U všech těchto 

zmíněných kandidátů platí jistě to, že jsou přirozeně uctíváni, i když třeba pouze 

lokálně, navíc mnoho z nich pro svou víru a přesvědčení položilo život, čímž     

se přirozeně stali uctívanými mučedníky. U Elišky Přemyslovny v současné době jistě 

nelze hovořit o žádné rozšířené přirozené úctě, ani ji nelze nazývat mučednicí, pokud 

mluvíme v pravém smyslu tohoto slova. Zdali by tak k Eliščinu navržení na blahořečení 

byly dostačující zejména poslední roky jejího života, kdy se s vědomím blížící se smrtí 

plně věnovala duchovním činnostem
240

, zůstává ovšem otázkou. Této problematice, 

která je v podstatě jádrem celé práce, se podrobněji věnujeme v následující kapitole.  

Problémů u případného návrhu Elišky Přemyslovny na blahořečení se na první 

pohled objevuje hned několik. Prvním z nich je jistě obecné povědomí o této české 

královně, které není nijak zvláště rozšířeno a již vůbec ne ve smyslu chování nějaké 

úcty či památky. Dozajista je toto způsobeno právě samotným Eliščiným životem, který 

prostě dostatečně nevykazuje znaky života světice, a tudíž nenaplňuje kritéria kladená 

na kandidáty beatifikace či dokonce kanonizace. Také z tohoto důvodu by s největší 

pravděpodobností neměla valné šance ani konkurovat již navrženým českým adeptům. 

Důkazem tohoto také je, že v současné době se prosazuje, pro podporu této věci, 

zavedení významného dne, který by byl s osobností Elišky Přemyslovny spojen. Také 

tato snaha však počítá se zaštítěním jinou osobností – Eliščiným synem Karlem IV., 

který je přirozeně vnímán jako známá autorita. K tomuto tématu se ještě později 

podrobněji vrátíme.  
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 WOLF 2006 110. 
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 WOLF 2006 110. 
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 Eliška tak jednak činila s vidinou zajistit si po smrti svou spásu, jak bylo pro středověkého člověka 

typické, jednak možná i pro královskou prezentaci a snahu veřejně působit alespoň v posledním možném 

odvětví, které jí ještě zbylo.  
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S těmito zmíněnými body pak souvisí také další překážky, které by se mohli během 

beatifikačního procesu objevit. Například, že se lidé k Elišce Přemyslovně nemodlí, 

tedy že opravdu neexistuje žádná přirozená základna jejího kultu, který       

se u navrhovaných kandidátů již předpokládá. Navíc chybí také případný potřebný 

zázrak spojovaný s Eliškou Přemyslovnou, který by mohl doložit její svatost. Z těchto 

pouze vybraných odůvodnění by tak měla Eliška jen malou šanci na beatifikaci, 

předpoklady kladené církevním právem jen těžce splňuje. Navíc se ani nedá hovořit   

o žádném tlaku veřejnosti na její blahořečení, jako tomu bylo u mnohých jiných 

kandidátů, např. v případě její pratety Anežky České.  
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5. Současná podoba obrazu Elišky Přemyslovny 

Cesta idealizace obrazu Elišky Přemyslovny od středověku až po současnost prošla  

za tuto dlouhou dobu několika proměnami. Silná idealizace Eliščiny osoby počíná již 

během jejího života a těsně po její smrti v rámci Zbraslavské kroniky, jejíž část týkající 

se Elišky sepsal její blízký rádce a obdivovatel Petr Žitavský. Následně pak dochází   

k postupnému opadání zájmu o její osobu, o čemž svědčí často pouze útržkovité 

informace v odborné literatuře.
241

 Tyto postoje poté vrcholí až spíše kritickým 

nahlížením historiografie 20. století.
242

 Zlom v tomto nazírání nastal především 

posledních desetiletí, kdy se osobností Elišky Přemyslovny začaly zabývat především 

historičky-ženy. Teprve tehdy se v českém prostředí také začínají objevovat první větší 

práce věnované samostatně osobě královny Elišky, která se dočkala i své monografie.
243

 

V rámci těchto prací pak byla představena opět více v záměrech kroniky Zbraslavské, 

ačkoli bylo vyvráceno i mnoho zažitých mýtů. Současná podoba obrazu Elišky 

Přemyslovny se formovala již od středověku. Dnes není tato přemyslovská královna 

vnímána jen prismatem spasitelky rodových tradic, ale její celý život je nahlížen 

z mnoha úhlů pohledu, jako např. zájmů dynastie, zemského práva, nově získaného 

postavení české šlechty a jejího podílu na správě státu, vztahu s manželem Janem 

Lucemburským, a konečně pak i přemyslovské tradice.  

 

5.1. Nadační fond Elišky Přemyslovny 

Přese všechny tyto odborné práce však mezi laickou veřejností zůstává postava Elišky 

Přemyslovny značně přehlížena. V současnosti se na úrovni obecného povědomí o této 

české královně neudržuje žádná významnější památka. Na druhé straně však také 

existuje tendence k jejímu vyzdvižení mezi české světce, což se jeví vzhledem k první 

zmíněné skutečnosti zajímavým, ale i zarážejícím počinem. 

Tato tendence je vedena poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   

PaedDr. Augustinem Karlem Andrlem Sylorem, který kolem sebe do současnosti 

shromáždil i úzký okruh dalších spolupracovníků-odborníků. Mezi ně se předně řadí 

historička PhDr. Vladimíra Koubová, historička a kunsthistorička PhDr. Michaela 

Košťálová a spisovatelka Jaroslava Černá. Dalšími blízkými spolupracovníky jsou dále 

                                                 
241

 Př. Hájkova kronika česká, Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě od F. Palackého. 
242

 Př. práce historiků Šusty a Spěváčka. 
243

 Př. Šarochová, Kopičková.  
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i zástupci z řad vědecké rady pro tento účel založeného Nadačního fondu Elišky 

Přemyslovny
244

, tedy historička PhDr. Zuzana Všetečková a, krom již jmenovaných, 

Mgr. Richard Andrle MBA. V tomto složení pracují také na oslovování dalších 

zástupců odborné veřejnosti
245

, které se snaží přemluvit ke spolupráci ve věci 

plánovaného návrhu na blahořečení Elišky Přemyslovny.  

Jejich samotná práce a výzkum
246

 se pak dále zaměřuje na shromáždění veškerého 

dostupného materiálu o životě Elišky Přemyslovny, ale i na další rozšiřování veřejného 

povědomí o její osobě. V rámci těchto snah, které by podle pana poslance měla 

korunovat Eliščina beatifikace, byl právě založen i onen Nadační fond nesoucí její 

jméno. Na jeho webových stránkách pak kromě aktuálních „novinek“
247

, které shrnují 

proběhlé události konané na počest památky Elišky Přemyslovny, nalezneme také 

sborník textů
248

, které byly k této příležitosti seskupeny. Dalším výstupem práce 

Nadačního fondu je založení ženského Řádu Elišky Přemyslovny.
249

 Tento Řád má být 

udělován ženám, které se významnou měrou zasloužily v oblasti charity, podpory církví, 

kultury, umění, sportu, výchovy, školství a i jiných oborech společenského života.
250

 

Jistě největší výzvou pro všechny zainteresované je však samotné rozšíření obecného 

povědomí o osobnosti Elišky Přemyslovny. 

Také k tomuto účelu bylo vytištěno několik set letáčků, které byly věnovány „poctě  

a blahořečení české a polské královny Elišky Přemyslovny“. Ty poté byly distribuovány 

po celé Republice, zejména na školách apod. Dalším krokem směrem k rozšíření 

Eliščiny památky také mezi laickou širokou veřejnost je snaha pana poslance Andrleho 

o uznání dne narození Karla IV. (14. května), tedy dne porodu Elišky Přemyslovny jako 

významného dne české státnosti.
251

 Tento návrh je v současné době v procesu podání.
252

  

                                                 
244

 www.eliskapremyslovna.cz, vyhledáno 18. 5. 2017 
245

 Př. kontaktování autorky monografie o Elišce Přemyslovně – PhDr. Boženy Kopičkové, 

kunsthistoričky PhDr. Kláry Benešovské, CSc., která se osobností Elišky Přemyslovny hluboce zabývala 

v rámci výstavy Královský sňatek, historika umění prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. nebo třeba 

historika zabývající se především kulty svatých ve středověku doc. PhDr. Petra Kubína, Ph.D., Th.D. 
246

 Veškeré tyto snahy o pozdvižení Eliščina odkazu trvají již 7 let, poslední 3 roky pak intenzivně. 
247

 http://www.eliskapremyslovna.cz/novinky/, vyhledáno 18. 5. 2017 
248

 http://www.eliskapremyslovna.cz/sbornik-textu/, vyhledáno 18. 5. 2017  

Další sborník existuje i v tištěné podobě – souhrn příspěvků semináře s názvem Pocta české a polské 

královně Elišce Přemyslovně ze dne 3. června 2014.  
249

 http://www.eliskapremyslovna.cz/zensky-rad/, vyhledáno 18. 5. 2017 

Řád založen v lednu 2015. 
250

 Stanovy udělování Řádu Elišky Přemyslovny; viz předchozí odkaz. 
251

 Původní návrh, který byl podán v dubnu 2015, se snažil prosadit den sňatku Elišky Přemyslovny 

s Janem Lucemburským (1. září – vzhledem k tomu, že by se však jednalo o první den školního roku,  

do hlasování šlo datum 31. srpna). Tento návrh se však nakonec prosadit nepodařilo – nyní hledání jiné 

cesty skrze propojení s Karlem IV.; „Podle mě by to měl být významný den matky a syna.“ In: KOPŘIVA 

2016b, 4. 
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Veškeré tyto zmíněné kroky mají ovšem mnohem vyšší cíl, ke kterému se snaží dojít 

skrze tyto snahy, a to blahořečení Elišky Přemyslovny. Snaha o rozšíření zájmu 

veřejnosti nebo vůbec o poznání osobnosti Elišky Přemyslovny je tedy pouze 

„světskou“ předehrou návrhu, který má mít následně především „svatý“ charakter.   

 

5.2. Cesta k beatifikaci Elišky Přemyslovny 

U samotné motivace návrhu Elišky na blahořečení se vynořuje jako hlavní zdroj 

soukromá tendence pana poslance Andrleho, která se vesměs nesetkává s větší odezvou 

u odborné veřejnosti, natož u široké veřejnosti laické.  

K beatifikaci, v případě osoby z takto dávné minulosti, by v podstatě stačila doložená 

kontinuální přirozená, ač třeba pouze lokální úcta. Pokud však takováto úcta k památce 

oné historické osoby není nějak všeobecněji chována, pak v podstatě ztrácí význam   

i jakékoli návrhy na její blahořečení. Konstrukt, kterým se pan poslanec snaží tohoto 

cíle dojít, je tedy opravdu pozoruhodný. Kroky k zavedení významného dne české 

státnosti, který by se nějak týkal osobnosti Elišky Přemyslovny
253

, se v podstatě snaží 

vnést Elišku do širšího povědomí veřejnosti, přes které by se pak měla dále rozvinout 

ona potřebná „přirozená úcta“.  

Mezi odbornou veřejností, která není přímo zainteresována do práce okolo 

Nadačního fondu Elišky Přemyslovny, však stále převládá spíše názor, že Eliška byla 

jistě významnou osobností českých dějin, které rozhodně nepřísluší úplné zapomenutí, 

důvod k jejímu blahořečení však většina nevidí.
254

 Nápad s oživením její památky nebo 

třeba i udělování řádu významným ženám v jejím jménu je jistě dobrý způsob, kterým 

by se veřejnost mohla znovu seznámit s odkazem této panovnice, ovšem snaha, která  

se za tím vším skrývá se zdá jaksi neopodstatněná.  

                                                                                                                                               
http://www.augustinandrle.cz/novy-vyznamny-den-snatek-elisky-premyslovny-a-jana-lucemburskeho/, 

vyhledáno 18. 5. 2017 / http://www.augustinandrle.cz/o-krok-bliz-vyznamnemu-dni-snatek-elisky-a-jana-

lucemburskeho-ve-2-cteni/, vyhledáno 18. 5. 2017  
252

 http://www.augustinandrle.cz/senat-vratil-elisku-do-hry-46-z-59-hlasovalo-pro/, vyhledáno 18. 5. 

2017 / http://www.augustinandrle.cz/projev-k-zakonu-o-vyznamnem-dni/, vyhledáno 18. 5. 2017 
253

 Toto jen potvrzuje fakt, že se oním významným dnem má stát den narození budoucího krále a císaře 

Karla IV., který ve všeobecném povědomí rozhodně platí za historickou autoritu, tedy že by se význam 

Elišky Přemyslovny měl zvýšit skrze význam jejího syna. 
254

 Př. Článek – rozhovor s poslancem Andrlem a historičkou Bobkovou. In: KOPŘIVA 2016b, 4. / 

KOPŘIVA 2016a, 4. 
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5.2.1. Místo posledního odpočinku – centrum uctívání 

Eliška Přemyslovna se jistě v minulosti těšila přirozené úctě, ta byla ovšem i tehdy 

pouze lokální, navíc ve velmi úzkém okruhu. V tomto případě hovoříme o cisterciácích 

ze Zbraslavi, vedených Eliščiným velkým příznivcem, Petrem Žitavským. Ovšem brzy 

po Eliščině smrti a později i po smrti třetího zbraslavského opata Petra Žitavského
255

 

začala tato slavná vzpomínka na královnu Elišku pomalu upadat
256

 a téměř zcela    

se vytratila po vydrancování Zbraslavského kláštera husity
257

, kdy byla rozvrácena 

zdejší přemyslovská nekropole.
258

 Když je zničeno místo posledního odpočinku,    

je často zničeno i místo udržování kultu zesnulé osobnosti a s ním spojené šíření 

vědomé památky. Prestiž a význam zbraslavského pohřebiště se ovšem začaly ztrácet 

již dříve, když bylo povýšeno pražské arcibiskupství a byla započata přestavba tehdejší 

baziliky sv. Víta v katedrálu
259

, kde se Karel IV. rozhodl založit nové rodové 

pohřebiště.
260

  

Přemyslovské rozvrácené ostatky pak zůstávaly velmi dlouho neidentifikované,   

až po polovině 20. století, antropolog Emanuel Vlček
261

, který se dlouhodobě věnoval 

kosterním pozůstatkům mnoha historických osobností, se ujal tohoto úkolu a pokusil se 

jednotlivé ostatky roztřídit. S jistotou zde pak identifikoval jak Václava II., tak Elišku 

Přemyslovnu. Tyto ostatky pak byly znovu slavnostně pohřbeny 23. června 1991
262

 

v kostele Sv. Jakuba na Zbraslavi.
263

  

Jelikož tedy k restaurování zdejšího královského hrobu Elišky Přemyslovny došlo  

až na konci 20. století, jistě se nedá hovořit o jakékoli kontinuitě jejího zdejšího 

uctívání. To jen znovu dokazuje absurdnost myšlenky na Eliščino blahořečení.  

                                                 
255

 Umírá na Zbraslavi roku 1339. 
256

 Karel IV. navštívil hrob své matky po návratu do Čech roku 1333, nejspíše také pro účel jejího uctění 

nechal vytvořit obraz Zbraslavské madony, který byl klášteru věnován.  
257

 Roku 1420. / JEŽKOVÁ 2013, 157-161. / CHARVÁTOVÁ 2014. / KUTHAN 1978. 
258

 Z Eliščiny nejbližší rodiny zde byli, krom ní samé, pohřbeni – otec Václav II., bratr Václav III. sestra 

Markéta a nejspíše tři z jejích dětí (syn Přemysl Otakar a dcery Markéta a Eliška). Posledním pohřbeným 

na Zbraslavi byl Václav IV., který zde byl pohřben roku 1419.  
259

 Roku 1344. In: KUTHAN/ROYT 2011. 
260

 V rámci katedrály však Karel IV. na svou matku nezapomněl – nechal ji vyobrazit, spolu s Janem 

Lucemburským a svými manželkami, v triforiu katedrály, kde tak neodmyslitelně uzavírala okruh jeho 

rodiny.  
261

 VLČEK 1999.  
262

 VLČEK 1999, 117 – 130. 
263

 Přemyslovské lebky byly ovšem již dříve vyjmuty a vloženy do schránek v rámci sochařského 

ztvárnění legendárního dynastického zakladatele – Přemysla Oráče, díla Jana Štursy (1925, lebkami 

osazeno o rok později). In: HÁDEK 2006, 148-150. 
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5.2.2. Osobnost Elišky Přemyslovny v pojetí pana poslance Andrle Sylora
264

  

Sám pan poslanec Andrle však veškerá tato fakta, která stojí jasně proti opodstatnění 

návrhu beatifikace Elišky Přemyslovny, přehlíží a bere přímo jako své poslání, toto 

započaté dílo dokonat. Návrh na blahoslovení Elišky by měl být, podle pana poslance, 

podložen onou středověkou úctou, na kterou by posléze, po prosazení významného dne 

spjatého s Eliščinou osobou, měla navázat i znovuobnovená úcta dnešní. Navíc    

by k beatifikaci jistě pomohl i samotný život královny Elišky Přemyslovny, který se, dle 

pana Andrleho, dá vyložit jako život „mučednický“. Na toto odkazuje i jakési motto 

onoho Nadačního fondu, který je uveden slovy: „Přála si sloužit Bohu, musela se   

ale obětovat své zemi a českému lidu.“ V tomto duchu pak pokračuje i celé další 

posuzování Eliščiny osoby z pohledu pana poslance.  

Význam Elišky Přemyslovny pan poslanec Andrle vyzdvihuje hned od jejího dětství, 

kdy se rozhodla žít v klášteře se svou tetou Kunhutou. Ještě více úctyhodnou se však 

stala poté, co dobrovolně z této své nastoupené duchovní cesty vystoupila, aby na sebe 

převzala břímě vlády a hlavně pokračování své dynastické tradice. Navíc případnému 

návrhu, podle mínění pana Andrleho, nahrává i fakt, že samotný sňatek Elišky s Janem 

Lucemburským nevzešel ze státnických, ale teologických okruhů. A ačkoli následně, 

během vlády se svým manželem, nedostala mnoho prostoru pro své vlastní prosazení, 

má být Eliška největší ženou české státnosti – již jen díky dalekosáhlosti jejího 

působení, na které měl navázat Karel IV.
265

 

Vztah Karla IV. s Eliškou Přemyslovnou je pak podle pana poslance dalším důkazem 

podporující jeho návrh. Eliška prý totiž měla mít na svého syna, zejména v době jeho 

dospívání, velký vliv. Přestože byl, tehdy ještě malý Václav, v sedmi letech poslán 

svým otcem Janem na výchovu na francouzský dvůr, s matkou měl zůstat 

v korespondenčním spojení. Žádné důkazy o tom, že by tomu tak skutečně bylo, nejsou 

dochovány, dokonce ani sám Karel IV. ve svém životopise nic takového nezmiňuje
266

, 

přesto je o tom pan poslanec přesvědčen. Tento silný vztah „matka – syn“, je tedy 

dalším silným argumentem pana Andrleho při prosazování blahořečení Elišky 

Přemyslovny. 
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 Obsah kapitoly vychází z přímého autorizovaného rozhovoru s panem poslancem, který se uskutečnil 

dne 25. dubna 2017, který je v přepisu přiložen v rámci příloh na závěr práce, str. 83. 
265

 Vědom si svého Přemyslovského původu, tradic této dynastie – navázání na velké krále tohoto rodu. 

Ačkoli byl po otci více Lucemburk, srdcem měl být více Přemyslovcem. 
266

 Jediná zmínka ve Vita Caroli o Elišce Přemyslovně je pouze ta, kde Karel IV. jmenuje své rodiče   

a následně při krátké informaci o tom, že dorazil zpět do Čech, kde zjistil, že už je jeho matka po smrti. 

Také tato informace dokazuje spíše opak, než že by zůstávali Eliška s Karelem ve spojení. 
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„Tragický“ konec Eliščina života, kdy nejbohatší dědička umírá jako, na své poměry, 

nejchudší a všemi opuštěná jen více dokresluje těžký osud této panovnice, který    

se dokonale hodí pro návrh její osoby na blahořečení. Měla žít životem světice, ačkoli 

v tomto smyslu lze hovořit až o závěru jejího života, kdy veškeré své omezené 

prostředky dávala na charitu a různé fundace, přičemž sama žila v chudobě. Další 

„tragédie“ jejího života pak vycházela z jejího nešťastného soužití s manželem. 

Jana Lucemburského si Eliška dobrovolně vzala a skrze tento sňatek na mladého 

synka římského krále přenesla nárok na přemyslovské dědictví české koruny, které, jak 

jistě doufala, měli manželé společně rozvíjet ve slavné tradici mocných přemyslovských 

králů. Ačkoli prvních pár let manželství tomu skutečně nasvědčovalo a Eliška byla 

svému mladému manželovi, neznalého zdejšího jazyka ani větší politiky, velkou 

oporou, přesto se brzy manželské soužití rozvrátilo. Pan poslanec má za to, že kdyby  

si Jan Lucemburský s Eliškou více rozuměli, mohli být velmi silným nejen 

manželským, ale také panovnickým párem. Jan však svou manželku pořádně neslyšel, 

neviděl, a proto nakonec oslepl i doopravdy.  

Ať však byl Eliščin osud jakýkoli, její vliv měl mnohem dalekosáhlejší dopad. Skrze 

politiku jejího syna, krále a císaře Karla IV., se české země dostaly na vrchol prosperity 

i své slávy, jejíž cestu nastoupili již přemyslovští králové, ale též skrze její vnoučata   

a pravnoučata, kteří sňatkovou politikou prakticky ovládli celou Evropu, nastalo dlouhé 

období klidu a stability – to vše prý „díky ní“.  

Přese všechny tyto argumenty, kladené do popředí panem poslancem, objevují se   

i mnohé protichůdné názory a postoje, které návrhu staví do cesty mnohé překážky. 

První z dlouhé řady překážek je nízké povědomí o osobnosti Elišky Přemyslovny.
267

 

Tomu se pan poslanec Andrle snaží čelit jednak svým návrhem na nový významný den 

české státnosti, jako i mnoha dalšími počiny. Patří mezi ně i hledání ztracených    

či zapomenutých míst spojených s Eliškou
268

, ale i s dalšími Přemyslovci.
269

 Dalším 

krokem v tomto boji ve prospěch zakořenění památky královny Elišky v českém 

                                                 
267

 Komplikací k svatořečení Elišky Přemyslovny je ale podle historika a experta na církev Jaroslava 

Šebka veřejné povědomí. „Je zapotřebí, aby veřejnost měla o budoucím svatém nějaké širší povědomí. 

Ideálem je, aby se k té osobě lidé i modlili.“ In: KOPŘIVA 2016c, 4.  
268

 Př. „objevení“ (dne 19. 2. 2014) nástěnné malby z baziliky Chammünster, kde je vyobrazena Panna 

Marie Ochranitelka s Přemyslovskou korunou, která byla panem poslancem a historičkou Vladimírou 

Koubovou ztotožněna s pravděpodobným kryptoportrétem Elišky Přemyslovny. Ta zde v letech   

1322-1324 pobývala.  
269

 Takovým místem je např. objevený hrob Vladislava II./I. ve Strahovském klášteře; na 26. září    

je plánován „královský pohřeb“ – přenesení ostatků manželky Vladislava, královny Judity na místo 

odpočinku vedle svého chotě. 
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veřejném povědomí je i vytváření jejích soch, portrétů a jiných uměleckých 

ztvárnění.
270

 Zatím byla odhalena jedna větší socha, znázorňující loučení nebo shledání 

malého kralevice Václava se svou matkou. Ta byla nakonec instalována do areálu 

Karolina, dne 28. listopadu 2016. V plánu jsou ovšem i další vyobrazení.
271

 K účelu 

upomenutí památky jsou také slouženy zádušní mše věnované Elišce Přemyslovně.
272

 

Další překážkou je i pojímání osobnosti Elišky Přemyslovny českou veřejností. Mezi 

laickou veřejností, podle pana poslance, stále přežívá názor vytvořený Františkem 

Palackým, který Elišku představil jako „hašteřivou ženu“. Ambice pana poslance 

Andrleho je zvrátit toto mínění
273

 a navrátit se k tradici oslavování podle vzoru 

Zbraslavské kroniky. Že i tento postoj k osobnosti Elišky je velmi tendenční, nespíše 

nevadí, když svědčí zamýšlenému účelu blahořečení.  

Neposledním z mnoha útrap je také ustavičná snaha o obracení názoru veřejnosti 

odborné a také té církevní, ve věci zamýšlené beatifikace Elišky Přemyslovny. Většina 

odborníků z řad historiků se totiž k této otázce staví zejména s nepochopením, jak již 

však bylo řečeno výše. Církevní zástupci se zatím staví k případné Eliščině glorifikaci 

spíše neurčitě. Kardinál Dominik Duka prý odsouvá návrh pana poslance s tím,    

že se má nejprve snažit o jeho prosazení na poli politickém (myšleno v prosazení 

významného dne), sblížit Elišku více s lidem, a poté „možná“ usilovat o nějaké další 

kroky. Kandidátů z českých řad na blahořečení či kanonizaci, u nichž je již řízení 

rozběhnuté, je v současné době mnoho, takže není potřeba vyhledávat nové 

„žadatele“.
274

  

Pan poslanec však myslí i na případnou jinou cestu, kterou by bylo možno podat 

návrh na Eliščino blahořečení. První možností by bylo podat tento návrh skrze 

cisterciácký řád, z jehož zbraslavských zástupců v podstatě ve středověku tato přirozená 

úcta vzešla. Druhou eventualitou by pak bylo také toto podání přes řád premonstrátský, 
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 Např. zbudování božích muk královny Elišky Přemyslovny, Roudná u Nových Hradů. 
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 Stejně jsou vytvářeny i nové sochy jiných přemyslovských panovníků – např. socha znázorňující 

Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě (odhalena 8. září 2012). 
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 Loni se konala v kapli sv. Václava, letos (20. ledna 2017) u hlavního oltáře ve Svatovítské katedrále.  
273

 Pan poslanec popsal Elišku Přemyslovnu jako „ženu církve“ i v rámci svého rozhovoru pro Lidové 

noviny – „Eliška Přemyslovna byla církvi velmi nakloněna. Je tu jistá možnost, že na její podnět byla 

vybudována svatovítská katedrála, ale bohužel to nikdo historicky nepodloží.“ In: KOPŘIVA 2016b, 4.;  

To samé pak zopakoval i během rozhovoru dne 25. dubna 2017, kdy tvrdil, že to byla právě Eliška, kdo 

se seznámil se stavitelem Matyášem z Arrasu, a kdo ho následně pozval do Prahy.  
274

 Pro srovnání – S návrhem přišel Sylor už v roce 2015. „Oslovili jsme již dříve pana Dominika 

kardinála Duku a seznámili ho s naším plánem na svatořečení Elišky a pan kardinál proti našemu návrhu 

nic nenamítal.“ Jedinou překážkou je podle něj to, že v současnosti je v Česku asi 20 návrhů na 

blahořečení. „Přednost má teď především farář Josef Toufar nebo Josef kardinál Beran.“ In: KOPŘIVA 

2016b, 4.  
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se kterým má pan poslanec Andrle velmi dobré styky. Tak by prý mohla být žádost   

o beatifikaci podána přímo papeži.
275

  

Beatifikace královny Elišky Přemyslovny by měla podle pana poslance veliký 

význam pro celý český národ. Skrze ni by došlo k pozvednutí celé české státnosti    

i v rámci světového povědomí. Také proto by se prý dále mělo, po případném zdařeném 

blahořečení Elišky, dále usilovat i o následnou kanonizaci. Ta by pak platila pro celou 

římskokatolickou církev obecně, nejen lokálně, jako v případě beatifikace. Pan Andrle 

sice přiznává, že v tomto životě se mu jen těžko podaří dosáhnout obojího, avšak    

v následné svatořečení Elišky chce jistě doufat. Jako další argument dodává,     

že v „českém nebi“ máme pouze tři veliké ženy – sv. Ludmilu, sv. Anežku      

a sv. Zdislavu – takže Eliška by tuto řadu jen posílila.   

Krom všech již zmíněných překážek se ještě nabízí otázka, zda by Eliška měla šanci 

na prosazení beatifikace pouze na základě přirozené úcty, která je v jejím případě ovšem 

velmi nekontinuální, bez doloženého zázraku. Z důvodu, že jde o historickou osobnost, 

již několik set let zesnulou, neměl by, podle slov pana poslance, být k blahořečení 

žádný zázrak potřebný. Kdyby však nastala situace, že by beatifikace potřebovala být 

lépe podložena, je pan poslanec sám ochoten přihlásit se jako příklad takového zázraku. 

Loňský rok se totiž uzdravil z rakoviny, za což zásluhu připisuje právě Elišce.
276

  

Pro podpoření svého návrhu pan poslanec navíc neustále pracuje také na různých 

výzkumech, sbornících, ale i vytváření nových uměleckých děl – vše spojené s Eliškou 

Přemyslovnou.
277

 Dále se snaží shánět potřebné finance na veškeré tyto aktivity,   

ale i na jiné formy všeobecné osvěty. Sám pan Andrle totiž říká, že vše co dělá, dělá 

právě pro celek – a také pro všechny Přemyslovce a Lucemburky. V rámci tohoto 

například pracuje na vytvoření naučné publikace o těchto dvou významných 

panovnických rodech, která by byla následně zdarma pro všechny žáky 5. tříd (počítá se 

                                                 
275 Papež František byl navíc již panem poslancem, při návštěvě Vatikánu, obeznámen s jeho chystaným 

návrhem, kdy mu knížku pojednávající o osobnosti Elišky Přemyslovny. „Byli jsme za ním se soškou jiné 

české světice Anežky a při té příležitosti jsme mu předali knížečku v italštině. V ní sice není samotný 

návrh na svatořečení Elišky Přemyslovny, který jsme předali kardinálovi, ale popisujeme v ní náš záměr  

a snažíme se papeže s touto významnou ženou více seznámit.“ In: KOPŘIVA 2016b, 4.  
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 O tomto se pan poslanec nenápadně zmiňoval již v rámci rozhovoru pro Lidové noviny, který vyšel 

dne 30. prosince 2016: „Zázraky byly už za Eliščina života, ale to se bohužel nepočítá. Já nechci být moc 

konkrétní, ale mám zázrak uzdravení. Mohu nyní říci, že se jedná o vyléčení onkologického pacienta.“ In: 

KOPŘIVA 2016b, 4. 
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 Založení Nadačního fondu, vytvoření Řádu, odhalení nového sousoší Elišky s malým Karlem IV.,  

ale dokonce i složení hymnu (In: https://www.youtube.com/watch?v=sea_WuUXJTU, vyhledáno    

19. 5. 2017; krátké modlitby či dokonce vytvoření scénářů k filmu – to vše již pan poslanec Andrle při 

své cestě za podpořením návrhu Elišky Přemyslovny na blahořečení stihl vytvořit.   
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cca se 135 tisíci výtisků).
278

 Také takto se snaží o rozšíření všeobecného povědomí 

nejen o jeho oblíbené Elišce.   

Zdá se tedy, jakoby pan poslanec tomuto svému „poslání“ zasvětil nejen svůj život, 

ale i svou politickou kariéru. Sám přitom tvrdí, že kdyby nebyl „fanatikem“, tak v této 

zemi nic neprosadí. Navíc se ještě snaží utužovat myšlenkou, že tak jde vlastně    

ve šlépějích samotné Elišky, která také musela překonávat mnohé překážky i nejedno 

zklamání. Závěrem tohoto krátkého shrnutí celé myšlenky návrhu Elišky Přemyslovny 

na blahořečení nám pak může být závěrečné konstatování pana poslance Andrleho 

během rozhovoru: „Já Přemyslovce nejen miluju, já pro ně i něco dělám a nenechám se 

žádnými překážkami zastavit.“  

 

5.2.3. Názory odborné veřejnosti
279

 

V rámci práce na téma případného podání návrhu na beatifikaci královny Elišky 

Přemyslovny bylo jistě třeba oslovit i pár odborníků, jako zástupce odborné veřejnosti, 

jaký na to mají názor. Spolupráci se podařilo navázat hned s několika zástupci oboru 

historie, dějin umění, ale také třeba ze sociologie. Jejich náhledy na věc si tedy nyní 

představíme. 

 

5.2.3.1.  Sociologický náhled Zdeňka R. Nešpora 

Zajímavým pohledem nám může být právě pohled ze strany sociologa, který se navíc 

zabývá i religionistikou. Takovým zástupcem je doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D., 

který v rámci dotazníku představil svůj názor na dané téma. Nápad s návrhem     

na blahořečení poslední Přemyslovny se ani jemu, stejně jako mnoha jiným odborným 

zástupcům, nezdá opodstatněný. „Ať odpovídám jako soukromá osoba, která se nehlásí 

k římskému katolicismu, ať jako historik a sociolog, myslím, že beatifikace není dobrý 

nápad. V současnosti navíc zjevně dochází k inflaci blaho- a svatořečení.“ Důvody, 

které ho k tomuto rozhodnutí vedou je pak hned několik. „Důvody pro blahořečení 

nevidím. Důvodů proti je celá řada, počínaje již uvedenou „inflací světců“, přes zjevně 

nacionální charakter, který by toto blahořečení mělo, až po otázku nebylo-li by 

blahořečení duchovně nepříliš „viditelné“ středověké královny nepřípadnou manifestací 

                                                 
278

 Tisk + další náklady byly vyčísleny kolem 8 milionů Kč, které bude nutné sehnat z darů.  
279

 Kapitola čerpá z rozhovorů s danými odborníky, které byly vedeny e-mailovou korespondencí.  
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tzv. tradicionalismu popkultury, zatímco na mnohem duchovnější a duchovně 

inspirativnější osoby by se kvůli tomu „nedostalo“.“ 

Stejně pak také v otázce prosazování vybudování nové památky na Elišku 

Přemyslovnu v rámci uzákonění nového významného dne, je pan Nešpor doslova 

„zásadně proti“. Ačkoli se také přidává k většině ostatních odborníků s názorem,   

že se jinak jednalo o velmi významnou historickou osobnost, nikoli však hodnou 

beatifikace. „Historicky velice významná česká královna, velká bojovnice o moc; když 

definitivně prohrála, chvályhodně se věnovala podpoře náboženského života.“ Přesto 

zůstává hlavní překážkou k Eliščině zamýšlené beatifikaci velmi malé povědomí obecné 

veřejnosti, které přiznává i Zdeněk Nešpor. Podle něj však cesta k nápravě tohoto stavu 

rozhodně nevede přes povznesení její osoby tímto směrem, plánovaný návrh na Eliščino 

blahořečení by podle něj v tomto případě nic nezměnil. 

 

5.2.3.2. Eliška pohledem kunsthistorie – názory Kláry Benešovské 

PhDr. Klára Benešovská, Csc. je významnou českou historičkou umění, zabývající se 

nejen obdobím vrcholného středověku. Osobnosti Elišky Přemyslovny věnovala mnoho 

svého času, zejména během práce na výstavě Královský sňatek 1310, která proběhla  

u příležitosti 700letého výročí tohoto významného okamžiku českých dějin, tedy v roce 

2010. Vzhledem k této skutečnosti byla i paní Benešovská, jako jedna z mnoha, 

oslovena panem poslancem Andrle Sylorem s žádostí o spolupráci na připravovaném 

Eliščině blahořečení.  

Tehdy se v této věci vyslovila, že je tímto návrhem překvapena, a že přesto,    

že si „Elišky jako silné a osudem zkoušené ženy nesmírně váží a obdivuje ji“, byla by 

pro jinou cestu k prosazování památky Elišky Přemyslovny. Klára Benešovská pak 

přišla s myšlenkou založit v Eliščině jménu nějakou charitativní organizaci, skrze niž by 

se s její osobností mohla lépe seznámit i širší veřejnost. „Já osobně bych dala přednost 

propagaci jejího odkazu spíše v oblasti charity — tak by se s jejím jménem a životem 

potkávalo mnohem víc lidí; „hmatatelně“ i symbolicky by je doprovázela. Nadace či 

charitní domovy, jež by nesly její jméno, mohou přispět myslím k uchování její 

památky stejně tak, ne-li více.“ 

Pan poslanec, který poté založil onen Nadační fond Elišky Přemyslovny, a následně 

také Řád nesoucí její jméno, pak chtěl paní Benešovskou, jako jednu mezi prvními 

ženami, ocenit tímto řádem za přínos pro celkový odkaz Elišky Přemyslovny a Jana 
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Lucemburského. Kláru Benešovskou tato nabídka ocenění zaskočila a spíše za sebe 

navrhla, aby byla oceněna některá z žen, která se věnuje péči o nemocné. To by pak 

bylo „to navázání na odkaz Elišky Přemyslovny, které by pomohlo pravidelně 

připomínat její místo v našich dějinách“. 

Již z tohoto krátkého shrnutí jednání paní Benešovské s panem poslancem je jasné, 

jaké stanovisko tedy v této věci paní Benešovská zastává. Při otázce, jaký má názor  

na případné blahoslovení Elišky Přemyslovny, se pak jasně vyjádřila, že „že beatifikace 

není nezbytná pro posílení její památky“. Stejný názor vyjádřila i v případě uzákonění 

významného dne spojeného s Eliščinou osobou.  

Jako dokonalý souhrn všeho podstatného, týkající se tématu beatifikace Elišky, pak 

jistě postačí následující řádky: „Nejsem pro blahořečení, nevidím u ní obvyklé atributy 

života „světce“: prožila typický život středověké princezny a královny - jako objekt 

sňatkových záměrů rodiny příp. jiných politických zájmů církevní a světské moci, pak 

splnila roli královny-matky, a narazila ve chvíli, kdy si chtěla udržet vliv na dění   

ve státě, s nímž nesouhlasila. Poté byla „perzekvována“ a nastal jí krušný život, 

nemožnost více se angažovat - vše to známe ze Zbraslavské kroniky, ale to je jen jeden 

pozitivně zaujatý, byť podrobný pohled. Hluboká zbožnost, zájem o schraňování 

ostatků, péče o církevní instituce atd. - v tom nevybočuje z řady ostatních členek 

královských rodů. Je to obecná tehdy přirozená a nutná snaha o spásu duše své, i svých 

blízkých, v jejím případě i vztah k přemyslovské tradici, ke království…“  

Přesto však Klára Benešovská pohlíží na samotnou osobnost královny Elišky 

Přemyslovny s velikou úctou a obdivem. „Ctím velmi její silnou osobnost, pokud jde  

o schopnosti splnit na výbornou role, které se na ni nakládaly – smysl pro povinnost – 

zachránit dynastii, obstát skvěle jako nevěsta a představitelka přemyslovské dynastie  

na dvoře římského krále Jindřicha Lucemburského, stát při mladém Janovi dokud 

nedospěl a pomáhat mu zdolat domácí problémy, obstát jako matka synů a dcer, o něž 

záhy přišla ve prospěch královy sňatkové politiky, ochraňovat přemyslovskou tradici, 

vzdorovat vlastní těžké nemoci a exilu v cizině atd. – v tom všem je obdivuhodná.“  

Snad nejzajímavější pohled však Klára Benešovská odhalila v otázce povědomí 

široké laické veřejnosti, jak si myslí, že je Eliška Přemyslovna pojímána obecně v očích 

veřejnosti: „Veřejnost není ucelený dav, řada lidí se vztahem k historii ji vnímá skrze 

odbornou literaturu i romány, výstavy, dokumenty docela správně. Ti, co se o historii 

nezajímají, to neřeší. Osobně jsem spolu s dalšími lidmi z oboru stála za pořady 

v rozhlase, za výstavami (Královský sňatek 1310-2010), za popularizací všeho druhu,  
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a většinou se to setkávalo se zájmem. Myslím, že Elišku Přemyslovnu vnímá zaujatá 

veřejnost díky uplynulým letům, kdy se slavila nejrůznější výročí vztažená 

k Přemyslovcům i Lucemburkům, docela komplexně a bez velkých zkreslení. 

Po odborné stránce v mém oboru (umělecká historie) je v českých zemích o ní 

povědomí jasné — minimálně jako o matce Karla IV. Zarazilo mne ale ještě během 

příprav výstavy „Královský sňatek“, jak zkreslený byl její obraz např. v Lucembursku: 

ještě koncem 90. let ji brali jako pošetilou královnu, co neuměla těžit z „ženských 

zbraní“, ale pletla se nešťastným a necitlivým způsobem do vládnutí, a jen přispívala  

ke krizi… Tudíž interpretovali si Zbraslavskou kroniku jinak než my – myslím,    

že ale po hlubším poznání jejích skutků, zejména jejích zakladatelských snah a péče   

o přemyslovskou tradici, názor díky práci českých kolegů pozměnili. V dalších 

evropských zemích se pak o ní ví málo nebo nic.“ 

Všechna tato konstatování znovu uzavírají myšlenku blahořečení Elišky 

Přemyslovny jako nepotřebnou, což zase jen o něco více dokazuje, že se v tomto 

případě jedná zejména o osobní tendenci pana poslance, nikoli o potvrzení udržování 

všeobecné památky či dokonce přirozené veřejné úcty.   

 

5.2.3.3. Eliška Přemyslovna pohledem historiků 

Zástupců historiků, zabývající se buď obdobím českého středověku, či třeba církevními 

dějinami, bylo jako zástupců z řad odborné veřejnosti osloveno hned několik, protože 

v případě zamýšlené beatifikace se jedná o historickou osobnost. Prvním vybraným 

takovým odborníkem je doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D., který byl též v této věci 

kontaktován i samotným panem poslancem Andrlem. V tomto případě je jistě 

odborníkem na slovo vzatým, jelikož se velmi významně podílel na návrhu      

na blahořečení Hroznaty. V současnosti se též podílí na následné snaze o jeho 

svatořečení.  

Petr Kubín sdílí opět názor, že snaha o beatifikaci Elišky nevychází z žádného 

přirozeného základu, tedy z přirozeně chované kontinuální úcty, ač by měla být i jen 

lokální. Myslí si také, že jde o osobní aktivitu pana poslance, která pramení z nějakého 

jeho osobního přesvědčení, ne však z jiných, obecnějších ambic. Pohled pana poslance 

Andrleho zjevně vychází z opět velmi tendenčně laděných popisů Zbraslavské kroniky, 

jejíž část sepisoval Petr Žitavský, který snad mohl být i do královny Elišky platonicky 
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zamilován, dle slov Petra Kubína. O to více je tedy potom třeba důsledně dbát na dělení 

historických faktů a jeho záměrných přibarvení.  

Pro příklad zaujatého postoje samotného pana poslance Andrleho, který ke svému 

záměru využívá opravdu všechny prostředky, poslouží jím vyslovená domněnka, 

ohledně významného postavení Elišky Přemyslovny u jejího syna, prezentované 

například umístěním její busty na „čestné místo“ v triforiu Svatovítské katedrály. Zde  

se tak totiž jedná pouze o špatnou interpretaci jedné sochy v rámci celku. Eliščina 

podobizna je sice skutečně umístěna téměř nad hlavní oltář katedrály, ovšem objevuje 

se tam v kruhu celé Karlovy rodiny, včetně jeho všech manželek a něho samého. 

Nejedná se tedy o vyzdvižení její konkrétní osoby, ale celého rodinného kruhu. Petr 

Kubín tak poukazuje na zjevně tendenčně vykládaná historická fakta, která mají panu 

poslanci podpořit zamýšlený záměr. Také z těchto všech důvodů tak nemá jeho návrh, 

podle Kubína, žádnou šanci na úspěch.    

Pro prezentaci názorů historičky prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. na otázku 

Eliščiny beatifikace, bude použit jeden ze článků z Lidových novin, kterým poskytla  

na toto téma krátký rozhovor.
280

 Lenka Bobková se specializuje na období dějin 

středověku nejen v českých zemích, ale také v evropském kontextu. Její hlavní 

doménou jsou ovšem právě dějiny zemí Koruny české, tedy období námi sledovaného 

vrcholného středověku.   

V krátkém shrnutí tedy můžeme sledovat pohled této významné odbornice svého 

oboru na jistě také významnou historickou osobnost Elišky Přemyslovny: „Já ji vnímám 

jako historickou personu, která měla svoji úlohu, kterou ne vždy plnila dobře.    

Ale to můžeme takhle hodnotit až s odstupem času. Byla to mladá královna, která stála 

po boku ještě mladšího krále. Eliška byla jedním z dětí, které vzešlo z manželství krále 

Václava II. a jeho ženy Guty Habsburské. (…) Její dětství bylo poznamenáno úmrtím 

matky, když bylo Elišce pět let. Je zvláštní, že Eliška nebyla předpokládanou nevěstou 

pro žádného významného evropského představitele. Údajně se zajímala o církevní 

dráhu, ale o tom nejsou žádné důkazy. Dokonce se o tom nezmiňuje ani velký příznivec 

Elišky kronikář Petr Žitavský.“  

V otázkách ohledně Eliščina následného osudu, jejího „vstupu“ do politiky     

a sjednaného sňatku se synem tehdejšího římského krále, se Lenka Bobková vyjadřuje 

takto: „Situace kolem sňatku Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského je velice 
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nestandardní. (…) Tady z ničeho nic vystupuje Eliška jako nevěsta, kterou navrhuje 

opozice českého krále Jindřicha Korutanského. Ona tedy vystupuje nejen proti králi,  

ale i proti své sestře, která je královnou. Podle mě Eliška musela být velmi ctižádostivá 

a odvážná.“ 

Jistě neposledním zásadním životním momentem královny Elišky byl také její 

nevyrovnaný vztah s manželem Janem. Pohled historičky Lenky Bobkové ukazuje   

na další zajímavé skutečnosti, kterými také uzavřeme tento krátký souhrn. „Eliška byla 

v tomto těžkém období (po nástupu nového manželského páru na trůn) Janovým 

důležitým partnerem, jelikož uměla česky. Je otázka, kde se stala chyba. Jestli si byla 

Eliška až moc jistá svým postavením a zřejmě nebyla ani velký diplomat. Účelem 

manželství však ve středověku bylo zplodit potomky. Takže v tomto ohledu funkční 

bylo. Navíc se domnívám, že Eliška ani Jan o tom, že by bylo manželství nefunkční, 

nikdy neuvažovali.“ 

Historička PhDr. Božena Kopičková, která se mj. zabývá postavením ženy v české 

společnosti a především pak zkoumá historickými prameny diplomatické povahy 

z období před husitskou revolucí, byla v rámci dotazování zástupců odborné veřejnosti 

také oslovena, ale k tématu se již nechtěla vyjadřovat. Vše podstatné k osobnosti Elišky 

Přemyslovny vyčerpala v rámci své monografie
281

, kterou osobnosti Elišky věnovala. 

Tyto sebrané materiály již také předala panu poslanci Andrlemu, a dále se k tématu 

vracet neplánuje. Proto však může, jako ukázka názoru Kopičkové na osobnost Elišky 

Přemyslovny, dobře posloužit právě text z úvodu této monografie. Silné zaujetí 

středověké společnosti proti zasahování žen do věcí veřejných ozřejmuje těžkou situaci 

ženských osobností, které prorážely, nuceny i svým postavením, jeho krunýř. Patřila 

k nim bezesporu i Eliška, překonávající předsudky mnohých vrstevníků, které ji svým 

způsobem provázejí i v tzv. druhém životě historické osobnosti.
282

   

Závěrem tedy můžeme zhodnotit, že většina z dotázaných odborníků nevidí důvod  

k  blahořečení Elišky Přemyslovny, byť neopomínají vyzdvihnout význam její 

osobnosti v českých dějinách. Přesto však tato případná snaha o Eliščinu beatifikaci tak 

vychází především ze soukromé ambice pana poslance Andrle Sylora, který se cítí být 

k tomuto „údělu“ povolán a hodlá ho prosazovat snad i navzdory těmto protichůdným 

názorům.   
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Závěr 

Na závěr této diplomové práce se pokusím o shrnutí zjištění, ke kterým jsem dospěla 

pomocí odborné literatury a narativních pramenů, jako i novinových článků či přímých 

rozhovorů, v tématu proměn idealizace Elišky Přemyslovny. Zajímavým shledávám jak 

hledání reálného historického obrazu této panovnice především skrze porovnávání 

záznamů ze Zbraslavské kroniky s odbornou historiografickou literaturou, ale také 

odhalování „dvou tváří“ současného Eliščina obrazu. Ačkoli jsem se ve svém hledání 

proměn idealizace osobnosti Elišky Přemyslovny, zaměřila pouze na vybraná 

historiografická díla, snažila jsem se pokrýt stěžejní část pramenů a odborné literatury, 

které tento její současný obraz vytvářely. Od prvotního obrazu Elišky Přemyslovny 

v rámci Zbraslavské kroniky, kterou byla silně idealizována, přes střídmější pohled 

Františka Palackého, až po kritické pohledy historiků 20. století. V současnosti vrcholí 

proměna Eliščina obrazu především v dílech českých historiček, které její osobnosti 

věnují i celé monografie. Vzhledem k tomu se domnívám, že se mi podařilo dosáhnout 

stanoveného záměru. 

Dalším cílem této práce bylo zhodnotit, zda má současná snaha o prosazení návrhu 

na Eliščinu beatifikaci vůbec šanci na úspěch, jelikož v současné době stále ještě nebyl 

tento návrh přímo podán. Zatím se pan poslanec Andrle Sylor snaží o ustanovení 

významného dne spojeného s osobností Elišky Přemyslovny, aby ji tak „více sblížil 

s lidem“ a snad tak došel i k vybudování nové přirozeně pěstované úcty, která by jeho 

návrh podpořila. Takto však přistupuje k procesu blahořečení zcela obráceně,    

než je běžné, ne-li doslova žádoucí. Již to tedy ukazuje na absurdnost tohoto návrhu   

a dopředu předznamenává jeho neúspěch. Jak má probíhat kanonizační nebo 

beatifikační proces jsem popsala v jedné samostatné kapitole této práce a zde jsem se 

také věnovala jednotlivým světcům posledních desetiletí či těm, co teprve na své 

„povýšení“ čekají. Veškeré tyto informace jasně naznačují, že prosazování blahořečení 

královny Elišky nemá v tomto porovnání ani správný základ, tedy především 

kontinuální uctívání jeho osobnosti, ani žádné jiné opodstatnění.  

V případě snahy o Eliščinu beatifikaci se tak jedná o jasné vykonstruování něčeho, 

co přirozené neexistuje a v podstatě širší měrou ani nikdy neexistovalo. Ve středověku 

byla tato královna uctívána pouze v úzkém kruhu cisterciáků ze Zbraslavského kláštera, 

jehož zakladatelem byl Eliščin otec Václav II. Zdejší opati tak přirozeně vždy stranili 

tomuto královskému rodu, ke kterému se počítala i sama Eliška. Ta se navíc na přelomu 
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13. / 14. století stala na úkor své starší sestry „jedinou právoplatnou dědičkou“ české 

koruny a tedy i přemyslovského dědictví. O to více tak byla zbraslavskými cisterciáky 

velebena. Avšak po její smrti a poté po smrti Petra Žitavského, jejího blízkého rádce  

a třetího zbraslavského opata, se vzpomínka na ni, v této míře a slávě, začínala pomalu 

ztrácet. Po rozdrancování Zbraslavského kláštera během husitských válek, kdy byla 

zničena i zdejší přemyslovská nekropole, se pak kontinuita udržování přímé památky 

královny Elišky Přemyslovny začala ztrácet zcela. 

Eliščin syn, císař a král Karel IV., svou matku jistě ctil a šel v jejích šlépějích 

v navázání na tradici Přemyslovců, jistě se však nedá říci, že by snad byl o to méně 

Lucemburk a že by z této své otcovské dynastické základny netěžil. Navíc sám nikdy 

nepodnikl žádné významnější kroky, které by snad měly vést k blahořečení Elišky 

Přemyslovny, jak je to v jistých kruzích zamýšleno dnes. Proto se rozhodně nedá 

hovořit o navazování na jakoukoli starší tradici pěstování Eliščina kultu. 

V současné době, jak jsem se zmínila již na začátku, se tak objevují jakési    

„dvě podoby“ obrazu Elišky Přemyslovny. Jedna představuje královnu Elišku 

s pomyslnou svatozáří, které by podle úzkého okruhu lidí měla dosáhnout, druhá pak 

jako velmi významnou osobnost českých dějin, která však nemá předpoklady pro to stát 

se světicí. Mezi širokou veřejností se pak dá hovořit pouze o omezeném povědomí   

o osobnosti Elišky Přemyslovny, což jen ještě více dokládá neopodstatněnost 

zamýšleného návrhu. Tímto krátkým zhodnocením, které je více rozvinuto v rámci 

závěrečné kapitoly této diplomové práce, se mi tak podařilo dosáhnout i druhého 

záměru, který jsem si vytyčila v úvodu. 

Svou prací jsem se pokusila postihnout jak reálný význam historické osobnosti 

Elišky Přemyslovny, tak také odhalení Eliščina nového obrazu v rámci současné snahy 

o její beatifikaci. Shrnula jsem různé poznatky jak z historie, tak i z různého literárního 

pojímání osobnosti královny Elišky, které následně vedlo k její idealizaci. Dále jsem se 

zaměřila také na stručný přehled kanonizačních procesů, jak probíhaly v historii a jak 

dnes, co je k nim zapotřebí a jaké osobnosti jsou v současnosti navrhované na nové 

české světce. V závěru jsem se pak snažila porovnáním názorů různých stran o zjištění 

šancí zamýšleného podání návrhu na blahořečení Elišky Přemyslovny; toho se mi   

dle mého názoru podařilo docela objektivně dosáhnout. 
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Příloha 

Zápis z rozhovoru s panem poslancem PaedDr. Augustinem Karlem 

Andrlem Sylorem ze dne 25. dubna 2017  

 Beru jako své poslání toto dílo dokonat. Jsem věřící, praktikující katolík; jezdím 

do Jeruzaléma, pravidelně chodím do kostela. Nejsem spokojen s dnešními 

poměry v české církvi. Zdají se mi konzervativní a zkostnatělé – taková církev 

lidi odpuzuje (malá účast lidí na bohoslužbách atd.; soudobá církev      

je neatraktivní).  

 První návrh na významný den měl být den sňatku Jana Lucemburského 

s Eliškou Přemyslovnou (1. září), toto se ovšem nepodařilo plně prosadit. Nyní 

snaha prosazení přes spojení s Karlem IV. (den narození - 14. května); nový 

návrh. 

 Neustále objevuji místa spojená s Eliškou Přemyslovnou (nově objevované 

sochy, vyobrazení atd.), ale i s jinými Přemyslovci (např. hrob Vladislava II.). 

 Eliška by měla být blahořečena bez nutnosti zázraku – na základě toho, že je již 

staletí po smrti; přirozená úcta v minulosti (která by pak následně měla tu 

dnešní, díky prosazení významného dne a následně i díky samotnému 

blahořečení, znovu obnovit); + příběh královny mučednice. 

 Již i jen samotný sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou vzešel 

z teologických, nikoli státnických kruhů. 

 Eliška sama z duchovního prostředí vycházela, ale obětovala se pro stát     

a pokračovaní dynastické tradice. 

 Byla, a stále je, opomíjená, nevyslyšená, nedostala šanci k prosazení; přesto   

je největší ženou české státnosti – již jen kvůli dalekosáhlosti jejího působení 

(Karel IV.). 

 Zatím se snažíme především o rozšiřování povědomí v českých zemích 

(zejména snaha o uznání odbornou veřejností) a církevních kruzích. 

 Vytvořen Řád Elišky Přemyslovny, který je udělován ženám v charitativní 

činnosti. Také funguje Nadační fond Elišky Přemyslovny; „Přála si sloužit 

Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu.“  
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 Spolupracovníci: PhDr. Michaela Košťálová, PhDr. Vladimíra Koubová; 

Nadační fond El.Přem. (rada) - PhDr. Zuzana Všetečková, Jaroslava Černá, 

Mgr. Richard Andrle MBA 

 Snaha o uznání Elišky (snaha o prosazení významného dne, následné plány 

beatifikace) trvá již 7 let, 3 roky intenzivně. 

 Eliška Přemyslovna je nejvyšší ženou české státnosti – souhlas se sňatkem 

(velký risk; musela cestovat v utajení a převleku atd.), řízení Karla IV. na dálku 

(úvaha o vzájemném dopisování, nelze však dokázat – nedochování 

korespondence); silný vztah matka-syn. 

 Cestou do Francie se Karel IV. za matkou stavil v Koubě (?); na tuto událost  

má upomínat nová socha u Karolina – loučení, setkání. 

 Působení na syna – díky své matce byl Karel IV. vědomým dědicem 

přemyslovských tradic (návaznost na práci a odkaz své matky). 

 Karlova návaznost na českou státnost – př. neustálá souvislost s českými 

národními světci (sv. Václav – pojmenování prvorozeného syna atd.) 

 Povědomí o Elišce Přemyslovně je v současnosti malé, ale právě těmito kroky  

se snažím o její prosazení zpět do českého povědomí (pořádání různých akcí: 

zádušní mše – loni v kapli sv. Václava; letos 20. ledna 2017 u hl. oltáře    

ve Svatovítské katedrále – sloužil O. Pálek) 

 V triforiu katedrály socha Elišky Přemyslovny přímo nad hlavním oltářem 

(podle mě jasný záměr Karla IV. – důkaz jeho napojení na matku), jako jediná  

je tu navíc krom busty i celá 2m vysoká postava s nápisem. 

 Eliška Přemyslovna byla nešťastná osoba – mučednice; nejbohatší dědička – 

skončila opuštěná a jako nejchudší. Těžký osud - přesto dalekosáhlý odkaz 

(návaznost KIV.). 

 Oběť – předání svého dědictví a tradice. 

 Období její vlády a také dále - 120let prosperity, bez válek, ekonomické stability 

– „díky ní“. 

 Palacký jí popsal jako hašteřivou ženu a od té doby se toto o něj opisovalo – 

podle mě jsou právě zde kořeny dnešního pokřiveného pohledu na ni; snaha   

o nápravu této pověsti – návrat k tradici Zbraslavské kroniky. 

 Snaha jít přes všechny překážky a zklamání – stejně jako ona.  

 Obracení názorů české odborné veřejnosti, pro větší pochopení       

(př. Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.). 
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 Postoj církve – nakloněni; postoj kardinála Duky – máme 20 žádostí, více jich 

nepotřebujeme (vymlouvání se na dostatek kandidátů). 

 Hladíková – 19let ve Vatikánu; poskytnutí veškerých zdejších dostupných 

materiálů, ze kterých jsme mimo jiné čerpali pro náš návrh (dále výzkum 

z listin, kronik atd.). 

 Církev po mně chce, abych Elišku Přemyslovnu nejprve sblížil s lidem, obnovil 

onu úctu, než budu požadovat její beatifikaci – proto opětovné snahy      

o uzákonění významného dne (zvýšení povědomí = cesta přes politiku     

do církve). 

 Jiná možná cesta k beatifikaci – přes cisterciáky, u kterých tato úcta vznikla; 

nebo přes premonstráty (dobré styky).  

 Kdybych nebyl „fanatik“, tak v této zemi nic neprosadím. 

 Věnovali jsme v naší věci knížečku o Elišce Přemyslovně přímo papeži. 

 Největší šance tedy nejspíš vidím přes podání žádosti premonstráty. 

 Kardinál Beran pohřben jako jediný Čech v Petrské katedrále a ještě ani on není 

svatořečen, bude Toufar. 

 Dále se například snažím vytvořit knihu pro všechny žáky 5. tříd (cca 135tisíc)  

o panovnících Přemyslovského a Lucemburského rodu – osvěta do každé 

rodiny. 

 Tisk + náklady (8 milionů – nutno sehnat, z darů), s Babišem zatím 

nedohodnuto, ministerstvo školství však nesmí dávat nic zadarmo. 

 Dvě nové sochy – Přemysl Otakar ve Vysokém Mýtě a Eliška Přemyslovna 

v Karolinu; v plánu další. 

 Přemysl Otakar nevhodným kandidátem na prosazení na možné blahořečení – 

účastník kruciát; uvažoval jsem o tom (o nejvhodnějším kandidátovi z tohoto 

rodu – rozhodnuto o vyzdvižení Elišky – po zjištění informací o jejím životě). 

 Dělám to pro celek – pro všechny Přemyslovce i Lucemburky. 

 Podnikání různých výzkumů za tímto účelem – př. objevení hrobu Vladislava 

II./I. na Strahově; 26. září plánování královského pohřbu – přenesení ostatků 

jeho manželky, královny Judity, právě na Strahov. 

 V tomto životě to již jistě nestihnu, ale určitě bych chtěl doufat i v následné 

svatořečení Elišky Přemyslovny. 

 Výzkumy, knihy, sochy, shánění peněz i podpory odborných kruhů. 
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 Pokud by se podařilo blahoslavení prosadit – došlo by skrze ně k pozvednutí 

celé české státnosti i v rámci světového povědomí. 

 Dnes máme jen 3 státnické ženy, které jsou kanonizované – sv. Ludmila,   

sv. Anežka a sv. Zdislava. 

 Zázračné uzdravení z rakoviny, kterou jsem prodělal loňský rok, připisuji Elišce 

Přemyslovně – jsem ochoten tento zázrak přihlásit jako ten potřebný 

k beatifikaci, bylo-li by třeba. 

  Na webových stránkách různé odkazy na materiály (sborník textů) + další 

doplňující informace; také aktuality. 

 Vytvoření Řádu Elišky Přemyslovny, její sochy, složení hymnu, modlitby,   

a dokonce i příprava k filmu – vytvořené scénáře (předány do ČT – Petr Dvořák, 

zatím neprošlo); má jít o trilogii – Přemysl Otakar, Eliška Přemyslovna, Karel 

IV. 

 Mikuláš, vévoda opavský, v podstatě vládl za Václava II. (opora proti jeho 

matce a Záviši z Falknštejna); vytvoření sochy smíření Mikuláše a Záviše před 

Hlubokou.  

 Sama Eliška Přemyslovna neměla prostředky; vše co měla, však dávala    

na fundace a charitu - sama žila v chudobě (život světice). 

 Kdyby si s Janem Lucemburským více rozuměli, mohli být silným manželským, 

ale i panovnickým párem – měli podobné povahy, oba byli ambiciózní; proto 

však na sebe naráželi. 

 Jan Lucemburský svou ženu pořádně neslyšel, neviděl – byl vůči jejím potřebám 

i nápadům slepý, proto oslepl doopravdy. 

 Eliška stála dokonce i v pozadí založení pražské katedrály – poznala se 

s Matyášem z Arrasu a pozvala ho do Prahy; nedožila se však jejího založení 

(další ukázka jejího vlivu; jeden z mála případu vyslyšení Elišky od Jana 

Lucemburského). 

 Potomci a prapotomci Elišky pak skrze sňatkovou politiku následně ovládli 

celou Evropu – „díky ní“. 

 Ačkoli byla Eliška Přemyslovna napůl Habsburk (po matce – Gutě Habsburské), 

převládlo v ní dědictví Přemyslovců – stejně jako potom v jejím synovi Karlovi 

IV. (to právě převzal po své matce). 

 Já Přemyslovce nejen miluju, já pro ně i něco dělám a nenechám se žádnými 

překážkami zastavit. 
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Bureš 2016 

 

 

 



95 

 

 

 

 

9. Portrét, Eliška Přemyslovna, Jan Pokorný 2014 

 



96 

 

 

10. Řád Elišky Přemyslovny  



97 

 

Seznam vyobrazení 

1. Zbraslavská kronika (Jihlavský rukopis), konec 14. stol., manželky 

Lucemburků – (zleva) císařovna Markéta, Eliška Přemyslovna a Anna 

(manželka Karla IV.). Reprodukce z: ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976,281 

2. Codex Balduini/Balduineum Trevirensis, kol. 1340, sňatek Jana 

Lucemburského a Elišky Přemyslovny ve Špýru 1310, obřad vykonává Petr 

z Aspeltu. Reprodukce z: MARGUE/PAULY/SCHMID 2009, 43 

3. Zbraslavská kronika (Jihlavský rukopis), konec 14. stol., Jan Lucemburský a 

Eliška Přemyslovna (grafická montáž). Reprodukce z: KINDL/STÁTNÍKOVÁ 

2010, 2 

4. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha; dolní triforium, 1375-1378, busta 

Elišky Přemyslovny z dílny Petra Parléře. Reprodukce z: 

CHADRABA/DENKSTEIN/KRÁSA 1984, 245 

5. Listina z 19. listopadu 1321, (zleva) pečetě abatyše Kunhuty, královny Elišky 

Přemyslovny, probošta Jana Volka a mistra Oldřicha z Paběnic. Reprodukce z: 

KOPIČKOVÁ 2003, 7. vyobrazení v barevné příloze  

6. Listina z 19. listopadu 1321, majestátní pečeť královny Elišky Přemyslovny. 

Reprodukce z: KOPIČKOVÁ 2003, 131 

7. Plastická výzdoba interiéru Národního muzea, socha Elišky Přemyslovny, 

Ludwig von Schwanthaler (1802 - 1848). Reprodukce z: eSbírky Národního 

muzea 

8. Portrét, Eliška Přemyslovna, Jan Pokorný 2014. Reprodukce z: SBORNÍK, 6 

9. Socha setkání/loučení, Eliška Přemyslovna a malý kralevic Václav, Karel 

Bureš 2016. Vlastní foto ze dne 31. května 2017  

10. Řád Elišky Přemyslovny. Vlastní foto ze dne 25. dubna 2017 

 

Zdroje 

ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976 — František HEŘMANSKÝ (ed.): Zbraslavská kronika. 

Chronicon Aulae Regiae. Praha 1976² 

MARGUE/PAULY/SCHMID 2009 — Michel MARGUE / Michel PAULY / Wolfgang SCHMID 

(Hrsg.): Der Weg zur Kaiserkrone, Der Romzug Heinrichs VII. in der Darstellung 

Erzbischof Balduins von Trier. Trier 2009 



98 

 

KINDL/STÁTNÍKOVÁ 2010 — Miroslav KINDL / Pavla STÁTNÍKOVÁ: Královský sňatek, 

Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha 2010 

CHADRABA/DENKSTEIN/KRÁSA 1984 — Rudolf CHADRABA / Vladimír DENKSTEIN / 

Josef KRÁSA (red.): Dějiny českého výtvarného umění (I/1). Od počátku do konce 

středověku. Praha 1984 

KOPIČKOVÁ 2003 — Božena KOPIČKOVÁ:  Eliška Přemyslovna, královna česká. Praha 

2003 

SBORNÍK — Pocta české a polské královně Elišce Přemyslovně. Sborník semináře ze 

dne 3. června 2014. Praha 2014 

eSbírky Národního muzea — In: http://www.esbirky.cz/predmet/312274 

 


