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Prolog

Objevem amerického kontinentu v roce 1492 se zaãala mûnit do-
savadní tváfi starého feudálního svûta, v nûmÏ se zaãal stále více
prosazovat mû‰Èansk˘ obchodnick˘ Ïivel a v˘znam feudální

rodové aristokracie pomalu a jistû v následujících staletích zaãal klesat.
V Evropû sice dál vládli králové a královny z „milosti boÏí“, ale stále
ãastûji se museli ohlíÏet na vefiejné mínûní mû‰Èansk˘ch vrstev a do-
konce se s nimi dûlit o moc. V Anglii a Holandsku vedl tento v˘voj aÏ
k revolucím, které nastolily nov˘ parlamentní systém jako protiváhu
královského absolutismu.
V ãesk˘ch zemích mûla revolta v roce 1618 podobu stavovského

odboje proti absolutistické vládû HabsburkÛ a neb˘t její poráÏky 
v roce 1620, moÏná by se âeské království stalo reformovanou stavov-
skou monarchií, v níÏ by se ‰lechta s mû‰Èanstvem dûlila o moc urãitou
formou parlamentarismu. Nestalo se tak, vítûzní Habsburkové poloÏili
základ tuhému královskému absolutismu, jenÏ se pfiedev‰ím v oblasti
náboÏenské vyznaãoval obnovou stfiedovûkého, konzervativnû orien-
tovaného katolicismu, zatímco znaãná ãást západní Evropy smûfiovala
k duchovnímu uvolnûní a pozdûj‰ímu osvícenství. 
Na sklonku patnáctého století u nás panoval Vladislav II. Jagellon-

sk˘ a byla to právû jeho vláda, která do ãesk˘ch zemí pfiinesla z Itálie
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první závan nového renesanãního Ïivotního stylu. Tehdy to je‰tû ne-
bylo tak patrné, âechy do znaãné míry stále zÛstávaly v zajetí stfiedo-
vûké náboÏenské bigotnosti, v níÏ byl ãlovûk povaÏován jen za nástroj
nepozemské du‰e. 
Av‰ak mû‰Èansk˘ Ïivel, kter˘ si za vlády JagelloncÛ u nás nakonec

prosadil svÛj podíl na v˘konu státní moci, zaãal vná‰et do ãeské spo-
leãnosti nové atributy volnûj‰ího pojímání Ïivota, v nûmÏ dÛraz na
krásu a pfiirozenûj‰í zpÛsob spoleãenského Ïivota zaãínal sehrávat stále
podstatnûj‰í roli. 
Renesance odhalila lidské tûlo a pfiirozenou smyslnost, která byla 

v gotickém stfiedovûku maskována tak, aby nevyvolávala hfií‰né touhy
a my‰lenky. Staletími pûstovan˘ úzus padl, umûlci zaãali odhalovat
nejen muÏskou, ale pfiedev‰ím Ïenskou krásu. Lidská intimita v umûní
byla sice stále je‰tû podrobována náboÏensk˘m dogmatÛm, ale uÏ ne-
bylo tfieba zobrazovat muÏské tûlo pouze v trpitelsk˘ch pózách a Ïeny
cudnû zahalené. 
Dokonce i nejvy‰‰í církevní kruhy ukázaly benevolentnûj‰í tváfi 

a v umûní pfiijímaly ideál pfiirozené lidské krásy jako v˘raz radosti z po-
zemského bytí. Renesance objevila erotiku nejen v umûní, v Ïenské
módû se zaãaly prosazovat hlub‰í dekolty, muÏské odûvy zdÛrazÀovaly
jiné citlivé ãásti tûla, odûvy a ‰perky se staly pfiedmûtem luxusu i mezi
bohat˘m mû‰Èanstvem. 
·lechtická aristokracie zaãínala opou‰tût stfiedovûké hradní pevnosti

a stavûla si vzdu‰né a prostorné zámky se zahradami, které umoÏÀo-
valy velk˘ a pohodln˘ Ïivotní prostor s mnoÏstvím nov˘ch stavebních
i ozdobn˘ch prvkÛ. 
Pfiíãinou zmûn byl také hospodáfisk˘ tlak. Snaha ‰lechty po zná-

sobení ziskÛ ji nutila zakládat velkostatky, panská sídla uÏ nemûla b˘t
nedobytn˘mi pevnostmi, ale stfiedisky pro mnoÏící se úfiednictvo a slu-
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Ïebnictvo. Hrady se pfiestavovaly, roz‰ifiovaly, mûnily svou pÛvodní 
a málo útulnou podobu. Nejbohat‰í aristokraté dávali pfiednost novû
budovan˘m zámeck˘m rezidencím s vût‰ím pohodlím, aby se mohli
vûnovat sv˘m zálibám.
Mûnilo se i spoleãenské postavení Ïen, dosavadní dÛraz na pokoru,

ctnost, cudnost a podfiízenost vystfiídal mnohem rovnoprávnûj‰í po-
stoj. Zaãínalo b˘t zvykem, Ïe si manÏelky ãeské aristokracie vydrÏo-
valy fraucimory, tvofiící vlastní Ïensk˘ svût, stále v˘raznûji se vymezující
svûtu muÏÛ, v nûmÏ byly doménou válãení, politika a lovecké krato-
chvíle. 
Zmûny bylo moÏné sledovat i na panovnick˘ch dvorech. ManÏelky

kníÏat králÛ a císafiÛ se stávaly nejen milenkami, matkami, ale i spoleã-
nicemi sv˘ch panovnick˘ch protûj‰kÛ. Mnohem vût‰í dÛraz se kladl na
jejich vzdûlání, nûkteré z nich dokázaly vladafie zastupovat i ve státních
záleÏitostech. Stávaly se organizátorkami dvorsk˘ch slavností, jako vûno
do manÏelství ãasto pfiiná‰ely i nemalé jmûní a územní zisky. 
Renesanãní spoleãenské uvolnûní pfiinesla v první polovinû ‰estnác-

tého století i nová reformovaná kfiesÈanská náboÏenství, která neuzná-
vala stfiedovûk˘ celibát, ru‰ila sexuální abstinenci knûÏí. ManÏelsk˘ po-
hlavní styk nové evangelické (protestantské) církve povaÏovaly za právo
i povinnost obou manÏelÛ, zaãaly uznávat i rozvod. NáboÏenská re-
formace i renesanãní Ïivotní styl pfiispívaly k upevÀování manÏelsk˘ch
svazkÛ a v pfiípadû jejich nefunkãnosti pfiiznávala muÏÛm i Ïenám právo
manÏelské rozluky. 
Katolická církev v‰ak nadále prosazovala zákaz rozvodÛ a pfiikazovala

knûÏsk˘ celibát, o pfiípadném anulování uzavfien˘ch sÀatkÛ mezi nej-
urozenûj‰ími vrstvami stále rozhodovali jen papeÏové. Rozvody kato-
lick˘ch panovníkÛ posuzovala papeÏská kurie a papeÏové si toto privi-
legium peãlivû stfieÏili, byla to jedna z jejich dÛleÏit˘ch zbraní. Ménû
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problémÛ mûli stoupenci nov˘ch reformovan˘ch církví (luteránské,
kalvínské atd.), protoÏe duchovenstvo tûchto církví fiímské papeÏe jako
hlavu kfiesÈanstva neuznávalo. 
Jagellon‰tí i pozdûj‰í habsbur‰tí panovníci u nás se hlásili ke katoli-

cismu, takÏe katolické pojetí svátosti manÏelské respektovali a rozluky
mezi královsk˘mi manÏeli byly ojedinûlé. 
Od roku 1526 nastolila habsburská dynastie v ãesk˘ch zemích 

ostfiej‰í rekatolizaãní kurz, na královsk˘ch a císafisk˘ch dvorech se za-
ãala prosazovat tzv. ‰panûlská etiketa, která manÏelkám ãesk˘ch pa-
novníkÛ pfiesnû vymezovala jejich práva, povinnosti i chování na ve-
fiejnosti. 
Tento trend zesílil po tfiicetileté válce (1618–1648), celoevropském

váleãném konfliktu protestantsk˘ch a katolick˘ch vladafiÛ, jenÏ na-
konec skonãil uzavfiením míru ve chvíli, kdy nûkteré zemû, postiÏené
dlouhou válkou, pocítily znaãn˘ úbytek obyvatelstva a zaãaly se vylid-
Àovat. Tfiicetiletá válka v‰ak vnesla do Ïivota lidí krizi kfiesÈansk˘ch
hodnot a v˘jimkou nebyly ani ãeské zemû. Byla nutná obroda tûchto
hodnot. V zemi, kde pfied válkou pfievládalo nekatolické vyznání víry,
panovala katolická habsburská veliãenstva, která se rozhodla ãeské
zemû navrátit ke katolicismu; staãilo pouh˘ch sto let. 
Habsburská rekatolizace definitivnû pohfibila ideály renesance, která

u nás vyvrcholila pfied tfiicetiletou válkou v tzv. rudolfínské epo‰e, éfie
panování císafie a ãeského krále Rudolfa II. (1552–1612). Po roce 1648
v âechách nebylo nic jako dfiív. Habsbur‰tí panovníci Ïili jen ve Vídni,
z ãesk˘ch zemí se staly provincie, z nichÏ rakouská monarchie jen Ïdí-
mala neúmûrnû vysoké danû. Habsbur‰tí vladafii sice nadále zÛstali
ãesk˘mi králi, ale byli to pfiedev‰ím císafiové Svaté fií‰e fiímské národa
nûmeckého, o titul je pfiipravil aÏ na poãátku devatenáctého století
francouzsk˘ panovník Napoleon Bonaparte. 

K 12

Ženy českých panovníků 
ve faktech, mýtech a otaznících ii. 

Vladimír liška

001-115 Zeny panovniku II_145x205 mm QXP 7.x  22.10.14  5:37  Stránka 12



Po tfiicetileté válce na sebe v ãesk˘ch zemích habsbur‰tí vladafii strhli
svrchovanou moc, podobnû jako katolická církev. Nekatolická vyznání
byla na témûfi sto padesát let zakázána. Nastala éra baroka, pompézní,
mystická a tajemná, místo smyslného ãlovûka renesance byl do popfiedí
opût postaven BÛh s plejádou svûtcÛ. Nastala doba mrskaãství za zjevné
i domnûlé hfiíchy, lid byl zastra‰ován peklem a mukami oãistce, vy-
Ïadovala se okázalá zboÏnost, potlaãovalo se jakékoli volnomy‰len-
káfiství. 
Také dfiívûj‰í rovnoprávnûj‰í postavení Ïen z období renesance se za-

ãalo v˘raznû mûnit. Opût jim byla vykázána role pokorn˘ch, ctnost-
n˘ch matek, jejichÏ smyslem Ïivota mûlo b˘t plození dûtí a manÏelská
sluÏba peãovatelek o domácí krb. Ty nepoddajné mohly b˘t církví obvi-
nûny z kacífiství nebo ãarodûjnictví. Arbitrem v‰ech takov˘ch sporÛ 
se stala v‰emocná katolická inkvizice. Pfiístup ke vzdûlání byl Ïenám
omezen, bigotnost a sexuální stfiídmost opût prohla‰ována za jednu 
z dÛleÏit˘ch kfiesÈansk˘ch ctností. 
Také Ïivot na panovnick˘ch dvorech získal novou tváfi. V‰ude byl

patrn˘ vliv církve, která rozhodovala o tom, co je a co není mravné, 
co je, ãi není dovoleno. Nûkdej‰í renesanãní volnost byla se‰nûrována
do mezí dvorské etikety, která i královnám a císafiovnám nafiizovala, 
co je pfiípustné v jejich chování i jednání; vyÏadovaná pfiemíra zboÏ-
nosti byla zcela proti lidské pfiirozenosti. 
Barokní kultura v‰ak zároveÀ vnesla nov˘ rozmûr do umûní. ZÛstá-

vala oslavou lidství, av‰ak v nové, mystické podobû, ãlovûk byl obklo-
pen tajemn˘m mystériem boÏím. Byl to velk˘ návrat k základním atri-
butÛm kfiesÈanství, ke svûtu, v nûmÏ je ãlovûk jen nepatrnou souãástí
boÏího stvofiení pfied velikostí a v‰emohoucností Boha. Pompéznost
baroka mûla v ãlovûku vzbuzovat bázeÀ pfied boÏí v‰evûdoucností 
a nutit ho, aby se pfied ní pokornû sklonil a vydal se jí na milost. 

K 13
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Baroko v ãesk˘ch zemích v‰ak bylo zároveÀ érou zbohatlé ‰lechty,
vût‰inou nûmecké, italské a ‰panûlské, která se zde domohla majetkÛ
rozsáhl˘mi konfiskacemi statkÛ poraÏen˘ch ãesk˘ch a moravsk˘ch
nekatolick˘ch stavÛ po protihabsburském povstání z let 1618–1620.
Potomci domácích katolick˘ch rodÛ – Vald‰tejnové, âernínové, Lob-
kovicové, Nosticové aj. se postupnû odnárodnili. Lid na venkovû byl
po tfiicetileté válce vût‰inou negramotn˘, ãeské ‰kolství se dostalo do
rukou katolick˘ch církevních fiádÛ jezuitÛ a piaristÛ. Z vy‰‰ích ‰kol
byl odstranûn dûjepis, zavládla katolická cenzura, staré ãeské knihy
byly odstraÀovány a páleny jako kacífiské spisy. âe‰tina se udrÏovala
pouze mezi poddan˘mi, jinde ji nahrazovala nûmãina.
V roce 1689 postihl Prahu dosud nejvût‰í poÏár v její historii. 

Shofielo Ïidovské ghetto, polovina Starého Mûsta praÏského i valná
ãást Nového Mûsta. OheÀ tehdy zniãil více neÏ osm set dvacet domÛ.
Na druhé stranû vládl v ãeské metropoli ãil˘ stavební ruch. Jezuité
dokonãili stavbu Klementina, vznikaly nové kostely i honosné ‰lech-
tické paláce. Dfiíve tak bohat˘ spoleãensk˘ Ïivot ale upadal, vystfiídala
jej strojená zboÏnost, procesí a divadelní hry s katolickou náboÏenskou
tematikou, která mûla vûfiící posilovat v jejich katolické vífie. 
âechy byly drancovány neúmûrnû vysok˘mi danûmi, mnohem vût-

‰ími, neÏ byly ukládány v rakousk˘ch zemích, panstvo odíralo selsk˘
lid tak, Ïe sotva pfieÏíval. Panovnick˘ dvÛr ve Vídni se utápûl v pfie-
pychu i pompéznosti upjaté ‰panûlské módy. Habsburkové svûtu do-
kazovali, Ïe tfiicetiletá válka jejich mocenské postavení v Evropû ne-
oslabila, spí‰e naopak. 
Císafiské a královské sÀatky mûly vût‰inou politick˘ a dynastick˘

charakter s ustálen˘mi, specifick˘mi pravidly, manÏelky habsbursk˘ch
panovníkÛ byly vesmûs cizinky. Nevûsta musela pocházet z co moÏná
nejurozenûj‰ího královského ãi kníÏecího rodu, musela b˘t pokud
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moÏno mladá, aby mohla sv˘m královsk˘m, respektive císafisk˘m man-
ÏelÛm dát co nejvíce dûtí. VÏdycky se to nepodafiilo, nûkteré ãeské krá-
lovny pfiedãasnû umíraly na choroby, proti nimÏ buì je‰tû nebyly léky,
nebo porod zaplatily Ïivotem. 
Tato kníÏka je voln˘m pokraãováním pfiedchozí knihy vûnované

Ïenám ãesk˘ch panovníkÛ, zahrnuje pomûrnû dlouhé ãasové období
historického v˘voje na‰eho státu, v nûmÏ dominuje vláda habsbur-
sk˘ch panovníkÛ. O jejich manÏelkách se v dobov˘ch historick˘ch
pramenech nedochoval dostatek podrobnûj‰ích informací, coÏ bohu-
Ïel vede k jisté zkratkovitosti v˘kladu jejich Ïivotních osudÛ. Jsem si
zároveÀ vûdom toho, Ïe tisícilet˘ v˘voj na‰eho státu ovlivnily dal‰í
v˘razné Ïeny, spoluvytváfiely dûjiny celé Evropy, a nemûly by b˘t opo-
minuty. 
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K1
Královská fúrie

BEATRICE ARAGONSKÁ
(* 1457 – † 1508)
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Oto, Ïe královské sÀatky mívaly i trpkou pachuÈ, svûdãí man-
Ïelství uherské královny-vdovy Beatrice Aragonské a ãeského
panovníka Vladislava II. Jagellonského (vládl 1471–1516),

kter˘ si s touto ctiÏádostivou a moci chtivou Ïenou protrpûl marty-
rium. Historici dodnes diskutují o tom, zda vÛbec byla právoplatnou
manÏelkou tohoto ãeského krále; jisté v‰ak je, Ïe jejich svazek byl kon-
cem roku 1490 posvûcen v uherské Ostfiihomi pfiíslu‰n˘m církevním
obfiadem. O co se jednalo? 
Odpovûì není ani pfiíli‰ sloÏitá. âeskému králi Vladislavovi II. ‰lo 

o to, aby po smrti prvního Beatricina manÏela, uherského krále Ma-
tyá‰e Korvína (1440–1490), úspû‰nû kandidoval na uprázdnûn˘ uher-
sk˘ trÛn. 
Uhersk˘m stavÛm zaãal tedy slibovat hory doly, ale k uzavfiení man-

Ïelství s ovdovûlou uherskou královnou se nemûl. Jednak se mu ani
trochu nelíbila, byla to jiÏ ponûkud korpulentní dáma, jednak nemûl

K 18 Vladimír liška

Béla Vizkelety (1825–1864): Dvojportrét Beatrice Aragonské 
a Matyáše Korvína 

001-115 Zeny panovniku II_145x205 mm QXP 7.x  22.10.14  5:37  Stránka 18



do Ïenûní chuÈ, protoÏe Beatrice byla rozmafiilá Ïena, chtivá moci, 
které ‰lo jen o to, aby si zachovala dosavadní postavení uherské krá-
lovny. 
Beatrice byla dcerou vévody Ferranta Neapolského, kter˘ proslul

svou krutostí vÛãi poddan˘m. Ferrante byl levoboãkem ‰panûlského
krále Alfonse Aragonského, po jehoÏ smrti zdûdil Neapolsko, zatímco
aragonského království se ujal králÛv bratr Jan. Beatrice vyrÛstala na
renesanãním neapolském dvofie, jenÏ se za vlády vévody Ferranta stal
centrem umûní a vûd a díky tomu se malé princeznû dostalo v‰estran-
ného humanistického vzdûlání. Na její v˘chovu mûl velk˘ vliv otec,
kter˘ svou dceru rozmazloval a splnil kaÏdé její pfiání. Krut˘ i lstiv˘
neapolsk˘ panovník, tyransk˘ despota, neuznával etické principy.
Krásná neapolská princezna pod jeho dohledem vyrostla v py‰nou,
panovaãnou dívku, která se rozptylovala umûním, lovem a milostn˘mi
dobrodruÏstvími a ze v‰eho nejvíc milovala vzácné ‰perky a odûvy

K 19

Beatrice aragonská

Pieter Brueghel st. (1526/1530–1569): Pohled na Neapol. Jediná umělcova 
olejomalba, inspirovaná pobytem v Itálii v letech 1558–1562 (41x70 cm, galerie
doria Pamphilj, Řím)
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podle nejnovûj‰í renesanãní módy. Ferrante ji zahrnoval bohatstvím 
a sliboval, Ïe se jednoho dne stane královnou. 
V roce 1473 se o ni zaãali ucházet vzne‰ení nápadníci, vavfiín vítûz-

ství si z námluv odnesl uhersk˘ král Matyá‰ Korvín a v roce 1476 byla
po sÀatku s ním Beatrice korunována uherskou královnou. Pomûrnû
chudému a pÛvodem nepfiíli‰ urozenému Matyá‰ovi pfiiná‰ela velké
vûno a od zaãátku zasahovala do politiky, neboÈ si svého zamilovaného
manÏela doslova omotala kolem prstu. Na uherském dvofie s jejím pfií-
chodem stoupl vliv italsk˘ch rádcÛ, protoÏe uherskou aristokracií mladá
královna opovrhovala, údajnû kvÛli jejímu drsnému vystupování.

K 20

Ženy českých panovníků 
ve faktech, mýtech a otaznících ii. 

Vladimír liška

Michael Wohlgemut (1434–1519): Budín, maďarsky Buda, latinsky Aquincum,
německy Ofen;  dnes část Budapešti na pravém břehu Dunaje 
(vyobrazení v Norimberské kronice, 1493)
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Beatrice aragonská

Katedrála sv. Václava v Olomouci, v níž byl v roce 1469 částí českých a moravských
pánů a zástupců katolických měst prohlášen českým králem Matyáš Korvín, král
uherský.  Stavba výjimečné novogotické katedrály ve střední Evropě byla zahájena
kolem roku 1100, chrám byl vysvěcen v roce 1131 (původní snímek, 2012)
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Uherská ‰lechta si opravdu na ‰arm pfiíli‰ nepotrpûla, zatímco Beatrice
trvala na tom, Ïe dvorskou etiketu, kterou u budínského dvora zavedla
podle italského vzoru, musí v‰ichni dodrÏovat. Navíc sv˘m zalíbením
ve velmi drah˘ch vûcech citelnû zatûÏovala státní pokladnu; chovala se,
jako by patfiily jen jí. 
V zemi nebyla pfiíli‰ oblíbená, protoÏe se obklopovala v˘luãnû Italy

a vÛãi ãlenÛm v˘znamn˘ch uhersk˘ch rodÛ se chovala s pov˘‰enou
blahosklonností. Její postavení oslabovalo i to, Ïe králi Matyá‰ovi ne-
mohla dát dûdice, neboÈ se potvrdila její neplodnost, coÏ naru‰ilo do té
doby bezkonfliktní králÛv vztah. Na‰tûstí mûl uhersk˘ panovník ne-
manÏelského syna Jana Hunyadiho a v roce 1485 na pfiání své matky
AlÏbûty sepsal listinu, v níÏ ho prohlásil sv˘m nástupcem. 
To byla pro Beatrici tûÏká rána. Zaãala proti AlÏbûtû intrikovat a Ma-

tyá‰e proti ní popouzet. ·la tak daleko, Ïe u krále svou tchyni nafikla,
Ïe s Janem Hunyadim chystá pfievrat a chce Matyá‰e odstranit z trÛnu.

K 22

Ženy českých panovníků 
ve faktech, mýtech a otaznících ii. 

Vladimír liška

Béla Vizkelety (1825–1864): Matyáš a Beatrice přijíždějí v roce 1476 do Budapešti
(nedatovaná litografie)
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ZároveÀ skrytû posilovala mocenské pozice
sv˘ch italsk˘ch rádcÛ a pfiátel, aby se v pfiíhod-
ném okamÏiku mohla sama chopit vlády a ze
svého manÏela uãinit loutkového vladafie. 
V roce 1490 její plány zmafiila Matyá‰ova

smrt. Po náhlé mozkové pfiíhodû nejprve
ochrnul, ale dal‰í záchvat byl osudn˘. Beatri-
cino dosud pevné postavení se rázem zmûnilo,
nyní byla odkázána na uherské stavy, které si
mûly zvolit nového panovníka. Matyá‰ zemfiel
bez pfiím˘ch dûdicÛ a v Uhrách se rozhofiela
diplomatická bitva o královsk˘ trÛn, spojená 
s fiinãením zbraní. 
KandidátÛ bylo nûkolik, k nejváÏnûj‰ím pat-

fiili habsbursk˘ císafi Maxmilián I. (1459–1519),

K 23

Beatrice aragonská

Gotický arkýř na jižní straně
radniční budovy (původní 
snímek, 2012)

Olomoucká radnice 
na Horním náměstí, jejíž
výstavba byla zahájena v roce
1378 a s přestávkami 
pokračovala v dalších stoletích
(původní snímek, 2012)
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ãesk˘ král Vladislav II. Jagellonsk˘ a jeho bratr, polsk˘ princ Jan Alb-
recht, KorvínÛv nemanÏelsk˘ syn Jan Hunyadi se dovolával otcova
písemného potvrzení o nástupnictví. 
Královna Beatrice mezi uchazeãi nezÛstávala stranou, ale dokud

nebylo rozhodnuto, vûdûla, Ïe pokud na trÛn usedne Jan Hunyadi,
bude to její konec. Uvûdomovala si, Ïe její ‰ance stát se uherskou
panovnicí jsou mizivé, sklízela ovoce svého chování k domácímu 
panstvu. Disponovala v‰ak Matyá‰ov˘mi Ïoldnéfii i velk˘mi finanã-
ními prostfiedky, a proto nemohla b˘t ze hry o uhersk˘ trÛn snadno
vyfiazena. 

K 24

Ženy českých panovníků 
ve faktech, mýtech a otaznících ii. 

Vladimír liška

Neznámý autor: Banská Bystrica (Nevsol) v 16. století při obléhání. Královna 
Beatrice měla titul Paní sedmi důlních měst (B. Bystrica, B. Štiavnica, Kremnica,
Nová Baňa, L’ubietová, Banská Belá, Pukanec); byla to věnná města manželek, 
tradici zahájil Zikmund Lucemburský, když obdaroval Barbaru Celjskou, 
svou druhou manželku
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Banská Bystrica v současné
době:  Náměstí SNP

Nakonec zvítûzil ãesk˘ panovník, vût‰ina uhersk˘ch stavÛ ho 15. ãer-
vence 1490 zvolila nov˘m králem. O jeho vítûzství rozhodl nejmoc-
nûj‰í uhersk˘ ‰lechtic ·tûpán Zápolsk˘, kter˘ mu dal svÛj hlas poté, 
co Vladislav II. slíbil, Ïe bude dodrÏovat v‰echny ‰lechtické svobody 
a privilegia uherské aristokracie, která na sv˘ch panstvích zÛstávala ne-
omezen˘mi pány.
Uherské panstvo v‰ak s ohledem na královnu Beatrici, která i na-

dále zÛstávala mocnou figurou v této hfie o trÛn, vzneslo poÏadavek,
aby se s ní Vladislav II. oÏenil. Ten se zpoãátku urputnû bránil, ale pro-
toÏe nûktefií poraÏení kandidáti proti nûmu vytáhli s vojskem, potfie-
boval královninu pomoc i její finance. 
Beatrice zaãala Vladislava II. vydírat. VyhroÏovala mu, Ïe pokud ji

nepojme za manÏelku, dá jeho protivníkÛm k dispozici své ozbrojence
i nûkteré uherské pevnosti. Vladislava v Uhrách vojensky ohroÏoval
jak jeho mlad‰í bratr, tak i císafi Maxmilián I. Habsbursk˘, a Jagellonci
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Beatrice aragonská
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za této sloÏité situace nezbylo nic jiného 
neÏ se královnû-vdovû podvolit. Poãátkem fiíj-
na roku 1490 prohlásil, Ïe je pfiipraven se s ní
oÏenit.

JenomÏe tu byl problém. Vladislav II. Ja-
gellonsk˘ byl uÏ od roku 1476 formálnû Ïe-
nat˘, kdyÏ byla v zastoupení ãeské ‰lechty
podepsána svatební smlouva s mladiãkou Bar-
borou, dcerou mocného braniborského kur-
fifita Albrechta. Ke svatbû, která se mûla konat
v únoru roku 1477 v Praze, v‰ak nikdy ne-
do‰lo, neboÈ ãesk˘ král si to rozmyslel. Bar-
bora i její otec ale trvali na tom, Ïe man-
Ïelství je právoplatné, protoÏe byla uzavfiena
svatební smlouva. 

Pokud se tedy mûl Vladislav II. oÏenit, mu-
sela b˘t vyfie‰ena manÏelská smlouva s Barbo-
rou Braniborskou, a to mohl v tomto pfiípadû
udûlat pouze papeÏ. PapeÏ Sixtus IV. (pontifi-
kát 1471–1484) i jeho nástupce Inocenc VIII.
(pontifikát 1484–1492) stále otáleli, i kdyÏ
jim za rozluku ãesk˘ panovník sliboval boha-
tou odmûnu. Byla v tom politika. Podle ná-
zoru fiímské kurie Vladislav II. Jagellonsk˘
panoval v zemi kacífiÛ a v roce 1487 dokonce
Inocenc VIII. ãeského krále vyzval, aby
smlouvu s Barborou Braniborskou dovr‰il
svatbou. Vladislav II. v‰ak na papeÏÛv pokyn
vÛbec nereagoval.

K 26

Ženy českých panovníků 
ve faktech, mýtech a otaznících ii. 

VladiMír liška

Gotický relikviář neznámého
autora z let 1480–1490. 
Používal se při velikonočních
obřadech, je uložen v ostřihom-
ském církevním muzeu 
(zdroj: Mária Prokopp: 
Corvina; budapešťská knihovna
(Bibliotheca Corviniana) byla
jednou z nejznámějších knihoven
renesančního světa, v letech
1458–1490 ji dal vybudovat
král Matyáš na popud své 
manželky Beatrice
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Neznámý autor: 
Středověká Ostřihom
(německy Gran, 
maďarsky Esztergom)

KdyÏ Beatrici slíbil manÏelství, ãesk˘ král dobfie vûdûl, Ïe sÀatek
bude od poãátku neplatn˘, protoÏe papeÏ dosud nerozvedl jeho pfied-
chozí manÏelství. Podle kanonického práva tento manÏelsk˘ svazek
neplatil, protoÏe nedo‰lo ke svatbû ani k intimnímu sblíÏení partnerÛ,
manÏelství nebylo takzvanû konzumováno, papeÏ mohl provést rozvod
okamÏitû. 
¤ímská kurie ale trvala na poÏadavku zru‰it v âeském království

kali‰nickou církev, pozÛstatek husitismu, a navrátit zemi zpût ke kato-
lictví. 
To ale Vladislav II., i kdyÏ byl sám katolíkem, udûlat nemohl. V âe-

chách pfievládalo kali‰nictví, které zde platilo za zemsk˘ zákon a v pfií-
padû, Ïe by se papeÏi podvolil, hrozila vnitfiní válka, které by jen stûÏí
ãelil. Vladislavovo odmítnutí poÏadavku papeÏské kurie bylo proto 
v podstatû jedin˘m dÛvodem, proã papeÏové s povolením manÏelské
rozluky tak dlouho váhali. 

K 27

Beatrice aragonská

001-115 Zeny panovniku II_145x205 mm QXP 7.x  22.10.14  5:37  Stránka 27



Neznámý autor: Ostřihom
v době tatarského obléhání
(kresba ze 16. století)

Ke svatbû s Beatricí do‰lo koncem roku 1490 v Ostfiihomi, Vla-
dislav II. pfievzal peníze a královnino vojsko a rychle se rozlouãil, aniÏ 
s manÏelkou strávil noc. 
Do Ostfiihomi se vrátil na jafie roku 1491, s Beatricí pobyl nûko-

lik dní i nocí jen proto, aby ji pfiimûl odstoupit od jejich manÏelství.
Ona v‰ak tvrdila, Ïe se k ní Vladislav II. choval jako její manÏel a jejich
svazek je tudíÏ plnohodnotn˘ a platn˘. Pravda nikdy nevy‰la na-
jevo, faktem v‰ak je, Ïe od této chvíle se vztahy Vladislava II. Jagellon-
ského a Beatrice Aragonské pováÏlivû zhor‰ily. Král se s ní nadále 
st˘kat odmítal a v dopisech, které jí obãas poslal, si udrÏoval chladn˘
odstup. 
V roce 1492 ho uhersk˘ snûm vyzval, aby se postaral o zru‰ení to-

hoto sÀatku, protoÏe nebyla Ïádná nadûje, Ïe by mu mohla dát dûdice
trÛnu. Nejlep‰í by pr˘ bylo Beatrici i s jejími Italy vyhnat ze zemû, aby
v Uhrách sv˘mi intrikami dál nekalila vody. 

K 28

Ženy českých panovníků 
ve faktech, mýtech a otaznících ii. 

Vladimír liška
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To, co následovalo, je moÏné nazvat manÏelskou válkou. Zhrzená
uherská královna svého otce v Neapoli poÏádala o pomoc a obrátila se 
i na papeÏe s Ïádostí, aby uznal právoplatnost jejího sÀatku s králem
Vladislavem II. Spor o platnosti manÏelství se vlekl je‰tû mnoho let 
a ani nov˘ papeÏ Alexandr VI. Borgia (pontifikát 1492–1503) nespû-
chal s jeho uzavfiením. JenomÏe jihov˘chodní Evropû a Itálii zaãala
opût hrozit válka s tureck˘m sultánem a papeÏ potfieboval mít na své
stranû uherského panovníka jako svého spojence. Roku 1500 byla uza-
vfiena s Francií, Uhry a papeÏem smlouva o spoleãné alianci v boji 
s Turky a je‰tû téhoÏ roku Alexandr VI. vynesl svÛj verdikt i nad obûma
Vladislavov˘mi manÏelstvími, která prohlásil za neplatná a koneãnû je
zru‰il. âeskému a uherskému králi bylo ãtyfiiaãtyfiicet let, koneãnû byl
svobodn˘ a mohl si hledat Ïenu, která by mu dala syna. 
Beatrice Aragonská definitivnû prohrála, Vladislav II. jí nabídl, 

Ïe mÛÏe nadále Ïít v Uhrách, do hloubi du‰e uraÏena to odmítla 
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Beatrice aragonská

Ostřihom na přelomu 19. a 20. století (fotografie neznámého autora)
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a odcestovala zpût do Neapole, kde proÏila zbytek svého Ïivota. Marnû
se doÏadovala, aby jí ãesk˘ a uhersk˘ král vrátil vûno a poskytl finanãní
náhradu za v‰echny v˘lohy, které vynaloÏila bûhem jejich manÏelství 
v jeho prospûch. ¤íkalo se, Ïe ji Vladislav II. pfiipravil o ve‰keré její
jmûní, ale nebyla to pravda. Královna Beatrice se do Neapole nevrátila
s prázdn˘ma rukama. Na svém neapolském dvofie Ïila nad pomûry,
obklopena pfiepychem, stala se i ‰tûdrou mecená‰kou mnoha renesanã-
ních umûlcÛ. Zemfiela v roce 1508 a byla pohfibena v neapolské kated-
rále jako velká královna, které osud nedopfiál mít vlastní dûti a doãkat
se manÏelského ‰tûstí.

Ženy českých panovníků 
ve faktech, mýtech a otaznících ii. 
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K2
Smrt v rozpuku mládí

ANNA Z FOIX
(*1480 – †1506)
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Francouzská princezna Anna z Foix a Candalle urãitû netu‰ila, Ïe
se jednoho dne stane královnou v daleké zemi, o které nevûdûla
témûfi nic. Narodila se v roce 1480 na jihu Francie hrabûti Gasto-

novi z Foix a Katefiinû Navarrské, dcefii navarrské královny Eleonory. 
A protoÏe si její pradûdeãek vzal za Ïenu jednu z princezen vládnou-
cího francouzského rodu Valois, mûla v sobû i ‰petku královské krve. 
KdyÏ se po rozluce s uherskou královnou Beatricí Aragonskou chy-

stal ãesk˘ a uhersk˘ panovník Vladislav II. Jagellonsk˘ koneãnû uzavfiít
legitimní sÀatek, zvolil za svou budoucí manÏelku právû Annu z Foix,
která Ïila u dvora své tety, francouzské královny Anny BretaÀské, na
zámku v Blois jako jedna z jejích dvorních dam. Tam se nauãila ãíst 
a psát, ovládla i základy latiny, církevního jazyka, kter˘m bylo moÏné
se v‰ude domluvit. 
Proã si jagellonsk˘ panovník zvolil za svou tfietí choÈ právû tuto mla-

dou Francouzku? V popfiedí byly politické dÛvody. SbliÏování Vladi-

K 32 Vladimír liška

Středověká kresba hradu
Foix ve městě téhož jména
(francouzský department
ariège ve střední části
Pyrenejí)
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slava II. Jagellonského s francouzsk˘mi králi
trvalo uÏ pfiibliÏnû deset let, dÛvodem byla ros-
toucí rozpínavost HabsburkÛ, ktefií ze ·panûl-
ska ohroÏovali francouzské zájmy v krvavé válce
o Burgundsko. Na druhé stranû ale francouz-
sk˘ král Karel VIII. vpadl roku 1494 do severní
Itálie, kde se vítûznû stfietl s vojsky habsbur-
ského císafie Maxmiliána I. (1459–1619). 
âesk˘ panovník cítil, Ïe mu habsbursk˘

císafi není pfiíli‰ naklonûn, o ãemÏ se pfiesvûd-
ãil jiÏ pfied mnoha lety po své korunovaci uher-
sk˘m králem. Tehdy se Maxmilián I. jako jeden 
z kandidátÛ na uprázdnûn˘ uhersk˘ trÛn proti
nûmu pokusil zakroãit vojensky, Vladislav II.
útok odrazil a napûtí pfietrvávalo. Pozdûji se to
sice zmûnilo, ale na poãátku 16. století nebyly
jagellonsko-habsburské vztahy právû pfiátelské.
Navíc Maxmilián I. nelibû nesl, Ïe Vladislav II.
a francouzsk˘ král Ludvík XII. uzavfieli za
papeÏovy asistence smlouvu o spoleãném boji
proti TurkÛm, coÏ jen prohloubilo francouzské
spojenectví s ãesk˘m a uhersk˘m panovníkem.
Nyní mûlo b˘t toto spojenectví zpeãetûno i no-
v˘m Vladislavov˘m sÀatkem, kter˘ podpofiila
také uherská ‰lechta, spokojená, Ïe se král vy-
manil z vlivu ãeského panstva a usídlil se trvale
v Budínû. Teì mûla uherská aristokracie Vla-
dislava II. ve své moci a mohla mnohem lépe
hájit své zájmy. 
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anna z Foix

Mistr litoměřického oltáře 
(okolo 1470–?): Královna
Anna z Foix a Candalle (1509)
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Dal‰ím dÛvodem byla skuteãnost, Ïe Vladislavovi se Anna z Foix

líbila a mnozí historici se shodují, Ïe ji hluboce miloval. Faktem zÛ-

stává, Ïe si ji vybral za nevûstu díky portrétu, kter˘ mu dodali fran-

couz‰tí diplomaté a o jiné nevûstû pr˘ nechtûl ani sly‰et. 

O rok pozdûji povûfiil svého dvofiana Jifiího z Bû‰in vyjednáním

v‰ech podrobností sÀatku, k nûmuÏ dal i francouzsk˘ král Ludvík XII.

rád svÛj souhlas. KdyÏ pak Vladislav svou nevûstu poprvé na vlastní

oãi spatfiil, byl pr˘ její vzne‰eností i krásou zcela uchvácen. Obraz této

princezny, kter˘ pfiedtím vidûl, byl podle jeho mínûní jen nepfiíli‰ zda-

fiilou napodobeninou skuteãnosti. 

Svatba se uskuteãnila v roce 1502 na zámku v Blois, podle bûÏného

zvyku v zastoupení. Vladislavovi povûfienci uzavfieli s francouzsk˘m

panovníkem pfiíslu‰nou svatební smlouvu a poté se nová ãeská a uher-

ská královna vydala i se sv˘m doprovodem pfies Benátky do Uher. 
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Jacques I. Androuet du Cerceau (1510–1584): Zámek Blois na Loiře,
kresba z roku 1575 (in: Josef müller marein, Helmut domke:
Schlösser an der loire. CW Niemeyer, Hameln 1967, SrN)
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V Benátkách uÏ ãekali uher‰tí ‰lechtici, ktefií
ji doprovodili k jejímu královskému manÏelovi. 
Tehdy to mezi ãesk˘m panstvem zpÛsobilo

velkou nespokojenost, protoÏe Vladislav II. do
královnina doprovodu nepfiizval Ïádného ães-
kého aristokrata. âeské panstvo si prostfiednic-
tvím Petra z RoÏmberka u panovníka na toto
opomenutí písemnû stûÏovalo, a ten své jednání
zdÛvodnil tím, Ïe pro pozvání zástupce ãeské
‰lechty do Benátek nemûl dost ãasu. To byla
hofiká pilulka, kterou muselo ãeské panstvo
spolknout, protoÏe bylo zfiejmé, Ïe se král jen
vymlouval. 
ZpÛsob, kter˘m Vladislav II. reagoval na

stíÏnost ãeského poselstva, svûdãí mimo jiné 
o tom, jak za jeho vlády zaãal slábnout v˘znam
âeského království v jagellonském soustátí. Ne-
ustávaly rozbroje mezi ‰lechtou a mû‰Èanstvem,
nejbohat‰í panstvo usilovalo o upevnûní své
moci, kterou jim svou nepfiítomností Vladi-
slav II. dopfiával. 
Vladislavu II. Jagellonskému táhlo na pa-

desátku, jeho nevûsta byla mlad‰í o více neÏ dvû
desítky let. Soudobí letopisci se shodují, Ïe pa-
novník se dokonce pfiestal starat o státní zále-
Ïitosti a dával pfiednost své novomanÏelce, od
které se takfika nehnul. Byl zamilovan˘ a nová
královna mu jeho city oplácela nûhou i úctou,
kterou k nûmu cítila. Vladislav II. si koneãnû
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Anna z Foix přijíždí na svatbu
s Vladislavem Jagellonským
kresba z let 1502–1525  
(archiv Britské knihovny)
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vybral tu pravou Ïenu, a protoÏe byly jeho city
opûtovány, zahrnoval manÏelku soustavnou péãí
i bohat˘mi dary. 
Také uherské panstvo novou královnu pfii-

jalo pfiíznivû, i jemu uãarovala její krása. Anna 
z Foix v‰ak pfies své mládí prokazovala i poli-
tick˘ talent. Stála pevnû po manÏelovû boku 
a plnû podporovala kaÏdé jeho rozhodnutí.
Byla rozhodnutá chránit ho pfied vypoãítavostí
nûkter˘ch uhersk˘ch aristokratÛ a nehodlala
pfiipustit, aby mu kdokoli z nich sv˘m vlivem
a mocí pfierÛstal pfies hlavu. Vûdûla, Ïe Vladi-
slav je velmi nerozhodn˘ a nûkdy aÏ ost˘chav˘
muÏ, kter˘ se nechává ovlivÀovat cizími rada-
mi. Teì byla jeho hlavním poradcem ona; král
to velmi oceÀoval. 
V‰ichni oãekávali, Ïe Anna porodí syna a dû-

dice, ale roku 1503 se jí narodila dcera Anna,
budoucí ãeská královna. Pro Vladislava II. to
jistû bylo zklamání. Zatímco v Budínû se sla-
vilo, v âechách narození královské princezny
probûhlo takfika bez pov‰imnutí, ãe‰tí stavové
králi nezapomnûli, Ïe nebyli pozváni k pfiíjezdu
královny Anny z Foix do Uher. 
V lednu roku 1504 Vladislav II. onemocnûl.

Po cévní mozkové pfiíhodû mu ochrnula polo-
vina tûla, po nûkolik t˘dnÛ nemohl mluvit.
Královna Anna byla zdrcená. Slíbila Bohu, Ïe
pokud se její manÏel uzdraví, vykoná pû‰ky
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Pečeť  královny Anny z Foix

Pečeť  Vladislava Jagellonského
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Neznámý autor (po Tizianovi, 1490–1576):  Ludvík II. (1516–1526), král český 
a uherský, syn Anny z Foix a Vladislava Jagellonského
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dûkovnou pouÈ ke svatyni Panny Marie poblíÏ Budína. Byl to zázrak,
Vladislav II. se zotavil. Anna svÛj slib splnila jen s tím rozdílem, Ïe k
poutnímu místu ne‰la pû‰ky, jela na koni, protoÏe panovala krutá zima
s hlubok˘mi závûjemi snûhu. 
âe‰tí stavové na krále naléhali, aby se královna vydala do Prahy ke

své korunovaci, ale Vladislav II. cestu odkládal. Nejprve to byly zdra-
votní dÛvody, pozdûji sloÏitá politická situace v Uhrách, kde se kolem
trenãínského velmoÏe Jana Zápolského (1487–1540) zaãala shromaÏ-
ìovat odbojná uherská ‰lechta, které zaãínalo vadit, Ïe je král pfiíli‰
pod vlivem manÏelky. 
Doba, kdy JanÛv otec, ·tûpán Zápolsk˘, jagellonského panovníka

podporoval, byla nenávratnû pryã. Vladislav II. musel ãelit v Uhrách
stále silnûj‰í panské opozici, která prohla‰ovala, Ïe pokud nebude mít
muÏského potomka a dûdice, zvolí si nového panovníka z vlastních
fiad. Kdo jím mûl b˘t, to nebylo tûÏké uhodnout. Po královské korunû
po‰ilhával sám Jan Zápolsk˘, ovládající velkou ãást území Horních
Uher (pfiibliÏnû dne‰ní stfiední a západní Slovensko). 
VzrÛstající opozice mezi uhersk˘m panstvem nakonec dovedla Vla-

dislava II. roku 1506 aÏ k tomu, Ïe zaãal hledat spojenectví se sv˘m
dosavadním mocensk˘m protivníkem, habsbursk˘m císafiem Maxmi-
liánem I. Královna Anna z Foix byla v jiném stavu a její manÏel oãe-
kával, Ïe porodí syna, coÏ by mu umoÏnilo uvolnit si ruce a smífiit se 
s Janem Zápolsk˘m a odbojnou uherskou ‰lechtou. 
Na jafie roku 1506 zaãala b˘t politická situace v Uhrách velmi ne-

pfiehledná. Jan Zápolsk˘ vyãkával, zda se královi narodí dûdic ãeského
a uherského trÛnu a s pomocí odbojné ‰lechty sbíral vojsko. Císafi
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Bernard Strigel (1460–1528): Vladislav Jagellonský se synem (1511–1512, 
olejomalba na dřevěné desce 43x31 cm, muzeum krásných umění, Budapešť)
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Maxmilián I., z obav, Ïe Vladislav II. tento tlak
nevydrÏí, obsadil se sv˘mi Ïoldnéfii preventivnû
Pre‰purk a ·oproÀ a vyhlásil, Ïe v pfiípadû, Ïe se
Jan Zápolsk˘ rozhodne pro válku s jagellon-
sk˘m králem, bude si uherskou korunu náro-
kovat pro sebe. Ozbrojené stfiety hrozily na
v‰ech stranách a Vladislavovi II. nezbylo nic
jiného neÏ ãeské a moravské stavy poÏádat o vo-
jenskou pomoc. 
Vnitropolitické napûtí vyfie‰il královnin po-

rod, narodil se syn, jenÏ dostal jméno Lud-
vík. Jeho Ïivot v‰ak visel na vlásku, porod byl
pfiedãasn˘ a lékafiÛm dalo hodnû práce udrÏet
novorozenû pfii Ïivotû. Jan Zápolsk˘ v‰ak slo-
Ïil zbranû a Vladislav II. nyní mohl zahájit
diplomatická jednání s císafiem Maxmiliánem I.
o smíru, jenÏ pozdûji vedl aÏ ke smlouvû o sÀat-
cích obou Vladislavov˘ch dûtí s potomky habs-
burského císafie. 
Narození následníka trÛnu slavili i v âe-

chách, protoÏe odvrátilo hrozící válku. O nûko-
lik t˘dnÛ pozdûji pfii‰la z Uher smutná zpráva,
královna Anna z Foix tfii t˘dny po Ludvíkovû
narození na následky zdravotních komplikací
zemfiela. 
Pro krále Vladislava II. byl její neãekan˘

skon obrovskou ztrátou, která ho provázela aÏ
do jeho skonu v roce 1516. Ode‰la jediná Ïena,
kterou skuteãnû miloval. Po královninû pohfibu
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François Fortier (1825–1882):
Portál na zámku Blois 
v roce 1853

Eugène Viollet-le-Duc 
(1814–1879): Kresba brány
v Blois (dictionnaire de 
l’architecture française du 
Xie au XVie siècle, 1856)
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Krb v přijímacím salonu na zámku Blois
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se pr˘ uzavfiel do sebe a propadal depresím, jeÏ ho stále ãastûji vyfiazo-
valy z plnûní jeho vladafisk˘ch povinností. 
Po smrti Anny z Foix, která politiku svého muÏe zamûfiila na spolu-

práci s Francií a Benátskou republikou kvÛli bojÛm s Turky, se zahra-
niãnû-politická orientace jagellonského krále zmûnila. Nastalo období
Vladislavova sbliÏování s Habsburky, kterému se zesnulá královna brá-
nila. Její odchod zmûnil v˘voj stfiedoevropské politiky nejen v Uhrách,
ale i v zemích Koruny ãeské. Ovdovûl˘ král rezignoval na dal‰í upev-
Àování své moci a dostal se do vleku politického rozhodování ãesk˘ch
a uhersk˘ch stavÛ i svého nového protektora, habsburského císafie Max-
miliána I. 
Pro budoucnost âeského království se smrt Anny z Foix stala sv˘m

zpÛsobem osudovou, i kdyÏ se to projevilo aÏ pozdûji. Kdyby totiÏ Ïila
déle, moÏná by Habsburkové na ãesk˘ trÛn usedli mnohem pozdûji;
uherská královna byla jejich velkou odpÛrkyní.
Anna Jagellonská, dcera ãeského a uherského krále Vladislava II.

Jagellonského (vládl 1471–1516), se narodila v uherském Budínû a Ïila
tam do sv˘ch ‰esti let. Její otec povaÏoval Budín (dnes souãást Buda-
pe‰ti) za své hlavní sídelní mûsto.

Ženy českých panovníků 
ve faktech, mýtech a otaznících ii. 

Jacques Rigaud (1681–1754):
Zámek Blois (in: Georges 
Poisson: Schlosser der loire,
Goldmann, mnichov 1964)
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K3
ManÏelství je vûrnost

ANNA JAGELLONSKÁ
(*1503 – †1547)
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KdyÏ ãe‰tí stavové volili v Kutné Hofie po smrti Jifiího z Podû-
brad (1470) za nového ãeského panovníka polského Jagellonce
Vladislava II., nikdo z nich netu‰il, Ïe se Praha stane králov˘m

sídlem na pouhé dvû desítky let. Roku 1490 byl Vladislav II. zvolen 
i králem Uher, kam poté trvale pfiesídlil. 
Mûl k tomu dost dÛvodÛ. Neustále fie‰il spory mezi ãesk˘mi katolíky

a kali‰níky, zároveÀ ãelil ãast˘m rozbrojÛm královsk˘ch mûst s ãeskou
‰lechtou, coÏ se projevilo i dvûma vzpourami praÏské chudiny roku
1476 a 1483. Právû tyto vzpoury s koneãnou platností zmafiily nadûje
krále i katolické men‰iny k potlaãení kali‰nictví (utrakvismu), neboÈ
byly namífieny pfiedev‰ím proti bohatému katolickému patriciátu, jenÏ

K 44 Vladimír liška

Hans Maler  zu Schwaz (cca 1480–1526/29): Anna Jagellonská, 1520; 
pohlednice z výstavy Europa Jagellonica 1386–1572, Kutná Hora 2012 

(Ferdinandeum, innsbruck) 

Vladislav II. Jagellonský na dobovém dřevořezu
(převzato: Čornej, P. a kol.: dějiny pro gymnázia 
a Sš 2, Středověk a raný novověk, 
SPN Praha 2004)
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Hans Maler zu Schwaz (1480–1526/29): Portrét Anny Jagellonské, 1521
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Hans Weiditz (1488–1534): 
Portrét Anny Jagellonské

byl králov˘m spojencem. Vladislav II. proto musel uznat práva krá-
lovsk˘ch mûst, t˘kajících se jejich podílu na správû zemû a zároveÀ
potvrdil, Ïe kali‰nictví zÛstává v ãesk˘ch zemích i nadále platn˘m
náboÏensk˘m vyznáním. 
Kali‰nické âechy Vladislavovi II. k srdci nepfiirostly. K jeho pfie-

sídlení do Uher pfiispûlo i to, Ïe na konci patnáctého století zesílily
útoky TurkÛ na jiÏní uherskou hranici a Vladislav II. musel zastavit
jejich pronikání z Balkánu na sever. 
Princezna Anna se jiÏ od útlého vûku uãila maìarsky a latinsky, 

a teprve v roce 1509 se poprvé ocitla v âeském království, kdyÏ se tam
s otcem vydala na slavnostní korunovaci svého mlad‰ího bratra Lud-
víka budoucím ãesk˘m králem (vládl 1516–1526). 
Nástupnické právo bylo pro tehdej‰í panovníky velmi dÛleÏité, 

a tak ãasto docházelo k tomu, Ïe budoucími králi byly voleny i malé dûti.
Tak Vladislav II. zajistil ãesk˘ trÛn i svému tfiíletému synovi Ludvíkovi
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