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Úvodem: název země

Mnozí turisté, kteří dnes cestují do thajska, často ani netuší, 
že země, kam míří za odpočinkem, poznáváním přírodních 
krás či historických památek, nesla po dlouhá staletí jméno 
Siam. tento název se v různých podobách (Sajám, Sjám, Si-
amci/Syamci) objevil již v 11. století v čamských nápisech na 
území dnešního vietnamu nebo v polovině 13. století na basre-
liéfech kambodžského angkoru. označoval zřejmě válečné 
zajatce nebo žoldnéře sloužící v místních armádách. čínské 
letopisy 13. století nazývají tuto zemi Sien. o rozšíření názvu 
Sajám (v anglické a dodnes běžně užívané podobě Siam) se 
však nejvíce zasloužili evropané, kteří tuto zemi postupně ob-
jevovali od 16. století a Siamem nazývali tehdejší mocné krá-
lovství ajuthaja. Jako oficiální název země se ale slovo Siam 
začalo užívat až za panování krále Mongkuta z dynastie ča-
krí (1851–68).

obyvatelé Siamu sami o sobě vždy mluvili jako o thajcích, 
případně odvozovali své označení od státu, k  němuž nále-
želi, či od jeho hlavního města: ajuthaja, Sukhóthaj či Bang-
kok. roku 1939 se nacionalisticky orientovaná vláda Phibun-
songkhráma rozhodla přejmenovat zemi na thajsko, neboli 
Prathét thaj – Země thajců či Země Svobodných, jak se slovo 
thaj někdy překládá. Jedním z důvodů byla patrně snaha těs-
něji integrovat do thajské společnosti obyvatele severních 
a severovýchodních okrajových oblastí, kteří sice hovořili thaj-
sky či příbuznými dialekty, avšak necítili historickou přísluš-
nost k centrálním královstvím Siamu. název Siam se nakrátko 
vrátil po 2. světové válce, ale když se znovu chopil moci Phi-
bunsongkhrám, začal se opět užívat název thajsko, který již 
zemi zůstal.



Přepis thajských termínů a jmen

čeština dosud nemá zaveden závazný přepis thajštiny  – ja-
zyka, který užívá vlastního písma – do latinky. Proto zde pou-
žíváme fonemický přepis, který vychází z thajského písma a zá-
roveň usiluje o co nejpřesnější vystižení skutečné výslovnosti 
thajských slov. thajština je tónový jazyk a jednotlivé tóny jsou 
v thajském textu graficky vyznačeny. ale protože čeština tóny 
nezná, při přepisování jsme je nezohlednili. na druhé straně 
jsme se však důsledně snažili zachovat prolongaci samohlá-
sek tam, kde ji thajské písmo graficky vyznačuje. výjimku tvoří 
pouze koncové dlouhé á ve slovech, která se v textu skloňují 
(město ajuthaja místo ajuthajá nebo řeka čao Phraja místo 
čao Phrajá apod.), kde jsme zvolili krátkou verzi v návaznosti 
na již zažitý přepis z indických jazyků (mj. nikoli indirá ale indira 
apod.). ve slovech, kde alternuje thajské písmeno dž a č, jsme 
se přidrželi výslovnosti a také již u nás zdomácnělé verze; pí-
šeme tedy například král čulálongkorn a nikoli Džulálongkorn.

užívání osobních jmen se v thajsku liší od systému obvyk-
lého u nás. až do roku 1913 v thajsku až na výjimky (rodiny 
vysoké aristokracie) neexistovala příjmení. lidé užívali pouze 
osobních jmen, často ve zkrácené ( jednoslabičné) podobě. 
tato praxe přetrvala a dnešní thajci dávají přednost osobním 
jménům před příjmením. Proto i v tisku a odborné literatuře 
se například premiér Prídí Phanomjong objevuje častěji pouze 
jako Prídí. Jako příklad užívání zkrácené formy jména lze uvést 
jméno premiéra Phibunsongkráma, které se často vyskytuje 
jako Phibun.

Za přepis a kontrolu thajských výrazů děkujeme PhDr. Janu 
Bečkovi ml.



Thajsko od nejstarších dob  
po vznik říše Ajuthaja (1351)

Nejstarší osídlení

Prehistorie Území dnešního thajska bylo osídleno již ve 
starší době kamenné, zhruba před 600  000 lety. kamenné 
nástroje z této doby se považují za výtvory člověka vzpříme-
ného (Homo erectus), jehož lebka byla nalezena u  města 
lampangu na severu země a který se zřejmě vyskytoval na 
celém území pevninské jihovýchodní asie. Během následují-
cích období obývali zemi lovci a sběrači plodů, jejichž pozů-
statky se nalezly v jeskyních v horských oblastech na severu 
země a později i v údolích řek. ve střední době kamenné (asi 
4 000 let před n. l.) se zřejmě již na území thajska pěstovala 
rýže. v mladší době kamenné (asi 2 500–2 000 let před n. l) se 
stálá sídla, jejichž obyvatelé se zabývali zemědělstvím a chova-
telstvím, objevují častěji. Doba bronzová se v thajsku datuje 
zhruba do druhého tisíciletí před n. l. nejznámější archeolo-
gická lokalita thajska Bán číjang vyniká bohatstvím artefaktů 
(hroty šípů, sekery, teslice, výrobky z bronzu, ozdoby, šperky 
a  keramika) z  různých období prehistorické civilizace na 
území thajska. výrazný pokrok přinesla doba železná (asi od 
500 let před n. l.), kdy značně přibylo stálých sídlišť zejména 
v údolí řeky čao Phraji a na náhorní plošině khorat. Z této 
doby pocházejí i skalní a jeskynní malby znázorňující rybáře, 
lovce a tanečníky, objevené v okolí číjang ngámu severně od 
Bangkoku. Podle kosterních pozůstatků odhalených na thaj-
ském území soudíme, že tehdejší populace náležela antropo-
logicky k protomalajskému typu.

Říše Fu ‑nan a malajské státy na jihu Thajska v prvních sta-
letích našeho letopočtu se na území pevninské jihovýchodní 
asie rozkládala říše známá pod čínským názvem Fu -nan, je-
jímž centrem byl dolní tok a delta řeky Mekong (na území 
dnešní kambodže a jižního vietnamu). v době největšího roz-
květu Fu -nan ovládal též dolní tok řeky čao Phraji a náhorní 
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plošinu khorat v dnešním thajsku. obyvatelé Fu -nanu se živili 
hlavně zemědělstvím, jeho námořními přístavy procházel čilý 
tranzitní obchod mezi indií a čínou. kulturně zde postupně 
převážil vliv indie, uplatnily se tu bráhmanské kulty a později 
buddhismus.

na úzké šíji Malajského poloostrova severozápadně od 
Fu -nanu se rozkládalo několik malajských států. nejstarší byl 
patrně Pan Pan (snad dnešní provincie Pattaní), který existo-
val zřejmě již ve 3. století n.  l. Stát tambralinga (dnes thaj-
ská provincie nakhon Srí thammarát) ovládal obchodní cesty 
napříč Malajským poloostrovem. Státy na jihu země, k nimž 
patřily například i čaja (okolí dnešního města Surat thání) 
a Sathing Phra (dnes provincie Songkhla), byly součástí říše 
šrívidžaja, která mezi 7.–13. stoletím vládla Jihočínskému moři 
a vybírala poplatky od lodí proplouvajících Malackou úžinou. 
ani poté, co ve 13. století dobyli značnou část Malajského po-
loostrova thajci, místní obyvatelé nesplynuli s thajskou bud-
dhistickou společností a udrželi si svoji jazykovou (malajština) 
a nábožensko -kulturní (islám) identitu. rozdíly mezi jižním 
thajskem a ostatními oblastmi země jsou patrné dodnes.

Monské státy Dváravatí a  Haripuňdžaja nejstarší dějiny 
thajska jsou pro nedostatek spolehlivých pramenů dosud jen 
málo probádané. Soudí se, že přibližně od 9. století před n. l. 
se do pevninské jihovýchodní asie stěhovali z jižní číny Mo-
nové a jim etnicky příbuzní khmerové. Zatímco se khmerové 
usazovali v údolí řeky Mekong, Monové pronikli až do Barmy 
a obsadili nížinu v centrálním thajsku i hornaté oblasti na se-
veru země. Monové využili úpadku moci Fu -nanu v  6. sto-
letí n. l. a v severním thajsku vytvořili několik státních útvarů, 
z nichž nejvýznamnější byly Dváravatí a Haripuňdžaja.

Patrně Dváravatí měl na mysli čínský poutník Süan -cang 
(cestoval z číny do indie v 7. století n. l.), když se zmiňoval 
o „zemi Tuo ‑luo ‑po ‑ti/Dvárapati, která údajně ležela na vý-
chod od indického království kámarúpa“ (Süan -cang 2002. 
X 82, s. 238, 401). Slovo Dváravatí pochází ze sanskrtu a zna-
mená doslova: ta, jež má brány. Monský stát Dváravatí vzkvé-
tal zhruba od 6. do 9. století n. l., kdy zaujímal většinu území 
centrálního thajska. na západě dosahoval k tenaserimskému 



n od nejstarš ích dob po vznik ř íše ajuthaja 12

pohoří, na východě na dnešní území kambodže, na jihu pak 
až na Malajský poloostrov. Sídelním městem Dváravatí bylo 
patrně lavo (dnešní lopburí). k dalším významným cent-
rům patřily nakhon Pathom, kde se nalezly dváravatské stří-
brné mince, a archeologické lokality khú Bua (v dnešní pro-
vincii ráčaburí), Phong tuk (v provincii kánčanaburí), Dong 
Srí Mahá Phot (v provincii Pračínburí) a Muang Fá Det Song 
Jáng (v oblasti kalasin) ve středním a severovýchodním thaj-
sku. tato sídla ležela při obchodních cestách spojujících 
Barmu, kambodžu, pobřeží thajského zálivu s územím při 
horním toku řeky Mekong. Dváravatská sídla se většinou bu-
dovala na oválném půdorysu a obklopoval je vodní příkop. 
Zachovaly se zde kamenné sochy Buddhy, štukové sošky, 
basreliéfy, terakotové figurky a votivní destičky. Z textů ně-
kolika nápisů ve staré monštině lze soudit, že vedle Monů žili 
v Dváravatí také thajci. Monové přejímali kulturní vlivy z in-
die, s níž udržovali úzké vztahy, a dále šířili hinduistické kulty 
a  buddhismus mezi khmery i  obyvatele Malajského polo-
ostrova.

na území Dváravatí hledali někteří badatelé bájnou Suva-
náphumí (v  sanskrtu Suvarnabhúmi  – Zlatá země), legen-
dární tajemnou Zemi zlata, kam údajně vyslal indický král 
ašóka ve 3. století před n.  l. své misionáře, aby zde hlásali 
Buddhovo učení. Za centrum legendární říše považovali vět-
šinou město nakhon Pathom, kde se dnes nachází jedna 
z  nejvyšších buddhistických stúp světa. Jiní badatelé však 
umísťují Suvanáphumí do thathoumu v jižní Barmě. o Suva-
náphumí slyšel zřejmě i antický geograf klaudios Ptolemaios 
(90–168 n. l.), který ve svém díle Geographia zmiňuje Aureo 
regio (Zemi zlata), jež „ležela kdesi v indii za řekou Gangou“.

Druhým monským státem na území thajska byla Hari-
puňdžaja, jejíž stejnojmenné sídelní město (pozdější lam-
phun) vzniklo podle svědectví severothajských kronik v 7. sto-
letí. Zakladatelkou vládnoucí dynastie a první královnou byla 
údajně čamadéví, monská princezna z lopburí. Haripuňdžaja 
se postupně vyvinula ve vyspělý stát, který dosáhl nejvyššího 
rozkvětu v 8. století n. l. nezávislost si udržel téměř do konce 
13. století, než se ho zmocnil král Mangráj z číjang ráje.
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Vláda Khmerů od 9. století n. l. začala mocenská expanze 
khmerské říše s  hlavním městem v  angkoru, která se po-
stupně stala hegemonem pevninské jihovýchodní asie. khme-
rové ovládli také celé území státu Dváravatí. k hlavním oblas-
tem khmerské moci v thajsku patřily dnešní provincie that 
Phanom a Sakon nakhon v severovýchodním thajsku, Phimáj 
na náhorní plošině khorat, lobpurí, nakhon Pathom, Phetča-
burí v nížině čao Phraji, Srí Sačanálaj a Phitsanulók ve středním 
thajsku. na dobytém území khmerové zřídili vlastní správu 
a rozdělili je na provincie řízené guvernéry. S angkorem spo-
jovala tyto provincie nově vybudovaná síť silnic. umělecké a ar-
chitektonické vlivy khmerů jsou patrné v řadě dosud zacho-
vaných stavebních památek. Pozoruhodné ukázky khmerského 
stavitelství tvoří chrámový komplex Prasat Hin Phimáj (v pro-
vincii nakhon ráčasíma, na náhorní plošině khorat), chrámy 
Prasat Hin Phanom rung a Prasat Hin Muang tam (provin-
cie Buríram). Za vlády Džajavarmana vii. (1181–1220) uctívání 
hinduistických božstev postupně nahrazoval mahájánový bud-
dhismus. Dědictvím hinduismu v thajsku zůstaly bráhmanské 
dvorské rituály a sanskrtské výrazy v tzv. královské thajštině. od 
poloviny 13. století s postupným oslabováním moci angkorské 
říše upadala i centra khmerské moci v thajsku.

Rané dějiny Thajců

Původ a  migrace tajských kmenů Předchůdci dnešních 
thajců patřili k  jednomu z  kmenů, respektive kmenovému 
svazu, které se označují v odborné literatuře termínem Taj. 
nejstarší záznamy čínských kronik o tajských kmenech, obý-
vajících tehdy náhorní plošinu v dnešní čínské provincii Jün-
-nan jižně od Dlouhé řeky, pocházejí asi ze 6. století před n. l. 
tehdejší tajci pěstovali rýži v nížinách a na březích řek. Jejich 
vesnice se sdružovaly ve vyšší správní útvary označované jako 
muang (okres či knížectví). v čele každého z nich stál hodnos-
tář zvaný čao muang (pán/vládce muangu). některé muangy 
se spojovaly do volných sdružení řízených více vládci, aby 
snáze ubránily svou půdu proti útokům sousedů. významnou 
roli ve vývoji tajských kmenů sehrál stát nan -čao, který exis-
toval asi v 7.–13. století na území dnešního okresu Si -šuang-
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-pan -na v Jün -nanu. v tomto státě žily vedle tajských kmenů 
i další etnické skupiny: lolo, Miao, Jao, la -chu. Přestože tajci 
netvořili v nan -čao vládnoucí vrstvu (tou byli lolové), díky to-
muto státu si uchovali na rozdíl od mnoha jiných skupin et-
nickou svébytnost. rozpínavost číny nicméně přiměla tajské 
kmeny, aby se v prvních staletích n. l. začaly stěhovat dále na 
jih, do horských oblastí jihovýchodní asie. Cestou se rozdělily 
na menší skupiny, které postupně osídlily rozlehlé území mezi 
rudou řekou (v jižní číně a vietnamu) a řekou Brahmaputra 
v  indickém ásámu. Z  těchto skupin se později vyvinula vzá-
jemně spřízněná etnika, např. šanové (v Barmě) či laové (v la-
osu) i předkové dnešních thajců. ti patřili patrně k jižní sku-
pině tajských migrantů a původně se usazovali v údolí černé 
řeky a v severovýchodním laosu. Později – snad již v 7. sto-
letí n. l. – odtud pronikali do hor severního thajska a k řece 
čao Phraji. na území thajska postupně vytvářeli síť zeměděl-
ských komunit, které pěstovaly rýži, zeleninu a ovoce, chovaly 
domácí zvířata a provozovaly rybolov. vesnice, spravované ra-
dou starších, tvořily zprvu soběstačné a samosprávné celky. 
S postupem doby se vytvářely (stejně jako dříve ve státě nan-
-čao) muangy. Dosud homogenní tajská společnost se začala 
diferencovat. vznikla instituce dědičných vládců, rozvinula se 
poměrně složitá sociální hierarchie protkaná spletitou sítí pat-
ronů a klientů. tajci na rozdíl od svých sousedů (Barmánců, 
Monů, khmerů) nevytvořili až do 13. století žádný vlastní vý-
znamnější státní útvar. vznikaly sice menší státy s vazalským 
poměrem ke khmerské říši, ty však většinou neměly dlouhého 
trvání. výjimku tvořil stát Phajao v údolí řeky ing (poblíž dneš-
ních měst lampang a číjang Maj v severním thajsku), který 
vznikl roku 1096 a existoval až do poloviny 14. století.

Podle  reliéfů zachovaných v  chrámu angkor vat sloužili 
thajci na počátku 12. století jako žoldnéři v khmerské armádě. 
Mnozí zde žili také jako chrámoví otroci. ve svých nápisech 
khmerové označovali thajce slovem Siamové (Sjamové), což 
se dnes nejčastěji překládá jako světlý nebo svobodný.

Mocenský vzestup Thajců ve 13. století: státy Sukhóthaj a Lanna
ve druhé polovině 13. století zaútočila na pevninskou jihový-
chodní asii vojska Mongolů, která roku 1253 vyvrátila stát nan-
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-čao a roku 1287 zničila pugamskou říši v Horní Barmě. uspíšila 
i pád angkorské říše, a tajským kmenům se tak otevřela cesta 
dále na jih. v průběhu 13. století pak vznikla na rozlehlém území 
mezi ásámem a laosem řada nových tajských států. v ásámu 
založili tajci ahomské království (1229), v Barmě státy Mokaun, 
Moune a Ťjaintoum, v laosu státy vientiane a luang Phrabang 
a v thajsku státy číjang Sen, nán, lopburí, Suphanburí a na-
khon Srí thammarát. nejvýznamnější roli ze států na území 
thajska hrály Sukhóthaj a lanna thaj.

království Sukhóthaj se nacházelo na středním toku čao 
Phraji. Sukhóthaj, původně provinční město angkorské říše, 
získalo nezávislost roku 1238 za vlády khmerského krále indra-
varmana ii. tehdy zde vypuklo povstání, v jehož čele stáli dva 
tajští náčelníci, kteří se posléze pod jmény šrí indráditja (cca 
1240–70) a Bán Muang (cca 1270–79) stali vládci Sukhóthaje. 
někteří historikové považují za skutečného zakladatele státu 
až krále ramkhamhenga (1279–98), jemuž Sukhóthaj vděčila 
za mocenský vzestup.

thajci pokládají Sukhóthaj za svůj první národní stát a za 
kolébku své civilizace. Sukhóthajské období vnímají jako zlatý 
věk thajských dějin. tuto představu, zčásti idealizovanou, vy-
vozují z královského nápisu ramkhamhenga (1292), který je 
i nejstarším dochovaným dokladem v  thajském písmu. ná-
pis líčí Sukhóthaj jako kvetoucí zemi s množstvím rýžových 
polí a bohatou zásobou ryb, se shovívavým panovníkem, jenž 
sice trestá viníky, ale jedná s poddanými mírně a nezatěžuje je 
nadměrnými daněmi. král dal „zavěsit na bránu svého paláce 
zvon. každý, kdo chtěl vznést stížnost, mohl přijít a na zvon 
zazvonit. Panovník vyšel ven, sám stížnost posoudil a vynesl 
rozhodnutí“ (Manich Jumsai 1996: 106).

v prvních letech panování dobýval ramkhamheng území 
na dolním toku čhao Phraji a na Malajském poloostrově. Za 
jeho vlády se Sukhóthaj rozprostírala od nakhon Srí thamma-
rátu na jihu thajska až k luang Phrabangu. v jižní Barmě vládl 
jako ramkhamhengův vazal jeho zeť Wariru (1287–1306?), za-
kladatel monského království Pegu. S některými státy uzavíral 
ramkhamheng spojenecké smlouvy. roku 1287 se údajně do-
hodl s Mangrájem, zakladatelem státu lanna, a také s ngám 
Muongem, panovníkem státu Phajao. ramkhamheng uznal 
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svrchovanost čínských císařů, a tím si do určité míry zajistil je-
jich podporu pro vlastní výboje. Za jeho vlády se v Sukhóthaji 
začali usazovat čínští přistěhovalci, zejména umělci a řemesl-
níci, kteří přinesli do země znalost výrobních postupů jemné 
čínské keramiky. keramické výrobky sukhóthajského období 
se dodnes v thajsku vysoce cení a napodobují.

ramkhamhengovi se přičítá zásluha o vytvoření prvního 
thajského písma (odvozeného z  monské či khmerské abe-
cedy), v němž byl napsán jeho zmíněný královský nápis da-
tovaný rokem 1292. Za jeho panování se též zahájila výstavba 
sídelního města Sukhóthaje. král dal město opevnit, vystavět 
palác a vybudovat jezero. odhaduje se, že na počátku 14. sto-
letí žilo v sídelním městě na 80 000 lidí. Přibližně v té době 
vznikla většina sukhóthajských vatů (buddhistických chrámů), 
v  nichž se vyznával théravádový buddhismus, který se stal 
v zemi oficiálním náboženstvím. vedle Buddhova učení však 
přetrvaly i prvky bráhmanismu, projevující se hlavně v dvor-
ských rituálech, a silný vliv staršího animismu. Jednou z nej-
větších staveb v  Sukhóthaji byla svatyně zasvěcená duchu 
ochránci říše (phí muang).

ramkhamhengovi nástupci postrádali jeho vladařské, vá-
lečnické a diplomatické schopnosti. Jeho syn lö thaj (1298 až 
1346) se věnoval téměř výlučně náboženskému životu, za dal-
ších panovníků moc Sukhóthaje výrazně upadala a mnoho 
vazalských států od ní odpadlo. Po smrti posledního krále 
Maháthammaráči iv. (1419–38) ztratila Sukhóthaj samostat-
nost a stala se provincí expandující říše ajuthaja. v průběhu 
14.  a  15. století se sukhóthajská centra vylidnila a  zpustla. 
v 70. letech 20. století thajská vláda ve spolupráci s uneSCo 
staré sídelní město (ležící asi 12 km od dnešní Sukhóthaje) re-
staurovala jako historický park.

Stát lanna thaj (zkráceně lanna) si na rozdíl od Sukhó-
thaje udržel nezávislost až do poloviny 16. století. Jeho zakla-
datelem byl král Mangráj (1259–1317), jenž díky spojenectví se 
sukhóthajským ramkhamhengem a ngám Muongem z Pha-
jao rozšířil svou moc na poměrně rozlehlé území. Za jeho pa-
nování ovládala lanna značnou část severního thajska, dneš-
ního šanského státu (v Barmě) a království vientianu. Záhy 
poté si podrobil Haripuňdžaju (lamphun). roku 1296 zalo-
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žil nové sídelní město číjang Maj namísto dřívější číjang ráje. 
někdy se proto o státě lanna mluví jako o království číjang 
Maj.

Po Mangrájově smrti však vypukly spory o  následnictví, 
jichž využil laoský král Fa ngum, aby připojil thajci ovláda-
nou vientiane a část náhorní plošiny khorat ke svému krá-
lovství lan Sang. v  letech 1317–55 se na trůně lanny vystří-
dalo sedm panovníků, kteří střídavě sídlili ve městech číjang 
Maj a číjang Sen. Za zlatý věk království lanna se považuje 
období vlády krále tilókaráči (1441–87). tento zkušený váleč-
ník úspěšně odrazil útoky na své území vedené nově vzniklou 
říší ajuthaja, dobyl knížectví nán a podnikal vojenská tažení 
proti dalším státům v severním thajsku. Proslul jako ochránce 
a zanícený šiřitel théravádového buddhismu. Za jeho vlády 
se číjang Maj stala významným centrem písemnictví a bud-
dhistické učenosti. v polovině 15. století, po anexi Sukhóthaje 
říší ajuthaja, však vypukla vleklá válka mezi severothajskými 
státy. lanna bojovala s ajuthajou i po tilókaráčově smrti. král 
Muang keu (1495–1526) válčil s luang Phrabangem a kníže-
cími státy šanů. v první polovině 16. století lanna v důsledku 
vnitřních nepokojů a mocenského soupeření klanů zřetelně 
upadala. Situace využili Barmánci, roku 1558 si lannu podro-
bili a poté ji ovládali až do roku 1774.



Říše Ajuthaja (1351–1767)

Vznik a vzestup říše ve 14.–16. století

ajuthaja je název dnes již zpustlého sídelního města stejno-
jmenné říše, která se rozkládala v nížině řeky čao Phraja. Bě-
hem více než čtyř staletí své existence se ajuthaja rozrostla 
v  jednu z největších metropolí pevninské jihovýchodní asie 
a říše sama se stala nejmocnějším státem regionu.

Město ajuthaja (nazvané podle severoindického města 
ajódhja, známého ze sanskrtského eposu Rámájana jako ro-
diště mytického prince rámy) založil roku 1351 vládce jménem 
Úthong, který původně vládl v Suphanburí. Po nástupu na 
ajuthajský trůn přijal jméno rámathibódí i. (1351–69). nový 
král vyznával théravádový buddhismus, zval do ajuthaji mni-
chy ze šrí lanky, aby pomáhali upevnit zdejší mnišskou obec 
(sanghu). Dal také sestavit sbírku zákonů založenou na sta-
roindických právních textech (dharmašástrách) i na tajském 
zvykovém právu. tento kodex, pravidelně doplňovaný králov-
skými výnosy, pak platil v thajsku ještě v 19. století.

na nejvýznamnější místa ve státě dosadil rámathibódí i. 
příbuzné. králův syn rámesuan spravoval někdejší monský 
stát lopburí, panovníkův švagr Phang ngú se stal guverné-
rem v Suphanburí. roku 1351 zahájil rámathibódí první z řady 
vojenských tažení proti angkorské říši. Dobyl sídelní město 
angkor, trvale si podrobit khmery však nedokázal.

Po smrti krále rámathibódího se ujal vlády rámesuan. 
Jeho následnictví však zpochybnili, a tak roku 1370 odstoupil 
ve prospěch svého strýce, který poté vládl jako Boromaráča i. 
(1370–88). Za jeho vlády ajuthajská vojska opět dobyla a vy-
plenila angkor. Po smrti sukhóthajského krále Maháthamma-
ráči i., známého též jako li thaj († 1374), zahájil Boromaráča 
válku proti Sukhóthaji. obsadil jeho území (dnešní provincie 
nakhon Savan, Phitsanulók a kampheng Phet) a vyhlásil nad 
ním svrchovanost. Sukhóthaj se však nepoddala a dále zápa-
sila o samostatnost právě tak jako království lanna.
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roku 1388 získal trůn v ajuthaji opět rámesuan, který vládl 
do roku 1395. roku 1390 zaútočil proti království lanna a při-
vedl odtud značné množství válečných zajatců. obnovil i ta-
žení proti angkorské říši (znovu dobyl roku 1393 hlavní město 
angkor) a  zároveň vedl boj se Sukhóthají o  hegemonii na 
území dnešního thajska. Menší státy v severním thajsku (nán 
a Phré) pak pružně přizpůsobovaly své vztahy k oběma moc-
ným soupeřům podle momentální situace na válečném poli.

Za vlády krále intharáči (1409–24) ajuthaja konečně zví-
tězila v dlouholeté válce se Sukhóthají (1412), která se stala 
vazalským státem říše. když zemřel sukhóthajský král Ma-
háthammaráča iii., zvaný též Saj lü thaj (1398–1419), dosa-
dil intharáča na uprázdněný trůn jako svého vazala Mahá-
thammaráču iv. (1419–38), po jehož smrti ajuthaja království 
Sukhóthaj přímo anektovala.

války proti angkorské říši dovedl k vítěznému konci král Bo-
romaráča ii. (1424–48). roku 1432 po dlouhém obléhání jeho 
armáda dobyla a zpustošila angkor, který jako sídelní město 
khmerské říše zanikl. thajci odvlekli z angkoru tisíce zajatců, 
mezi nimi mnoho řemeslníků, umělců a tanečnic. Po jejich pří-
chodu se v ajuthaje začal výrazněji projevovat khmerský kul-
turní vliv.

Během 15. století válčila ajuthaja také se státy na Malajském 
poloostrově. Sice se je nepodařilo zcela podrobit, ajuthaja 
však získala kontrolu nad tranzitním obchodem procháze-
jícím přes šíji kra. významné místo v dějinách ajuthaji zau-
jímá král Boromatrajlókanat (1448–88). Připomíná se hlavně 
pro správní reformy, jimiž výrazně ovlivnil strukturu ajuthaj-
ské společnosti. Boromatrajlókanat pokračoval v bojích proti 
království lanna. roku 1463 přesídlil do severněji položeného 
Phitsanulóku, odkud mohl snáze útočit jak proti lanně, tak 
proti lan Sangu, který ještě v 16. století ovládal větší část ná-
horní plošiny khorat.

Války s Barmou v 16. století

v polovině 16. století začala ajuthaju ohrožovat barmská říše 
taunngu. Její král Bhuyinnaun (1551–81) obsadil roku 1556 
číjang Maj a místní vládce Mékuti (1551–64) se mu podro-
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bil. ovládnutím číjang Maje si Bhuyinnaun vytvořil pod-
mínky k útoku proti ajuthaje. Během vojenského tažení roku 
1563 ovládl řadu měst ve středním thajsku. Mezi ty, kteří se 
mu vzdali, patřil i Maháthammaráča, guvernér Phitsanulóku 
a  manžel dcery ajuthajského krále čakraphata (1548–69). 
Bhuyinnaun sídelní město oblehl a  v  únoru 1564 je dobyl. 
Město sice ušetřil, ale odvezl do zajetí krále čakraphata, jeho 
rodinu a mnoho dvořanů, umělců i řemeslníků. roku 1567 pak 
krále propustil výměnou za příslib, že vůči němu zanechá ne-
přátelství. Po návratu do ajuthaji však čakraphat přísahu po-
rušil a opět se Barmáncům postavil.

Další vojenské tažení proti ajuthaje podnikl Bhuyinnanun 
roku 1568. navzdory početní převaze ( jeho armáda měla přes 
250 000 mužů) se mu ani po několikaměsíčním obléhání ne-
podařilo dobýt sídelní město. Podle thajských pramenů se 
ajuthaji zmocnil teprve lstí. král čakraphat během obléhání 
zemřel a obraně města pak velel jeho syn Mahin. Barmánci 
přivedli guvernéra Maháthammaráču k městským hradbám 
a zorganizovali jeho fingovaný útěk. Maháthathammaráčovi 
se podařilo proniknout do obležené ajuthaji, kde jej Mahin 
uvítal, a  dokonce mu svěřil řízení obranných operací. Pro-
radný guvernér však dne 8. srpna 1569 vpustil do města Bar-
mánce, kteří jej za odměnu dosadili trůn, aby zde v  letech 
1569–90 vládl jako Bhuyinnanunův vazal. Mahina s asi 10 000 
dalšími zajatci Barmánci odvlekli ze země. o jeho dalších osu-
dech není nic známo, zřejmě cestou zemřel. Bhuyinnanun roz-
kázal strhnout hradby dobytého města, odvézt odtud všechna 
děla a zanechal tu jen malou vojenskou posádku.

Naresuan – obnovitel nezávislosti Ajuthaji 
(1590–1605)

když po smrti krále Bhuyinnauna († 1581) nastoupil na trůn 
poslední vládce taunnguské říše nandabhuyin (1581–99), do-
šlo ve vztazích obou zemí k výraznému obratu. v porobené 
ajuthaje narůstal odpor proti barmské nadvládě. nanda-
bhuyin sice proti ajuthaje podnikl pět trestných vojenských 
tažení, ale bez valného úspěchu. v čele odporu stál princ na-
ret (1564–71 držený na barmském dvoře jako rukojmí), který 
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posléze usedl na ajuthajský trůn pod jménem naresuan 
(1590–1605). v lednu 1593 porazil Barmánce v bitvě u nóng 
Saráje na západ od ajuthaji. naresuan zde svedl osobní sou-
boj na válečných slonech s barmským princem, který padl. 
Poté přenesl vojenské akce proti taunnguské říši do Dolní 
Barmy, kde Siamce podpořila i část Monů. Po rozpadu taunn-
guské říše (1599) se thajci zmocnili větší části tenaserimu 
( jižní Barmy). naresuan bojoval i na východě s khmery, je-
jichž sídelní město lovek roku 1594 dobyl a vyplenil.

Ajuthaja a okolní svět

ajuthaja udržovala živé styky s indií a Persií, na královském 
dvoře sloužili i  japonští žoldnéři. ačkoliv nadále posílala va-
zalský tribut do číny, suverenitu čínských císařů uznávala jen 
ryze formálně.

Zprávy o moci a bohatství ajuthaji pronikly i do vzdálených 
zemí, kde se pro tuto říši ujal název Siam. Prvním evropanem, 
který se zmínil o Siamu, byl italský kupec niccolò de Conti 
(kolem 1395–asi 1469), sám však nikdy ajuthaju nenavštívil. 
Důležitost Siamu si však záhy uvědomili Portugalci, kteří sem 
již roku 1512 vyslali misi. affonso d’albuquerque (1453−1515), 
který si roku 1511 podrobil Malakku, instruoval svého posla an-
tónia Mirandu de azevedo, aby sdělil králi ajuthaji, že hlav-
ním důvodem dobytí Malakky byl obchod se Siamem. „Sdělte 
králi Siamu,“ napsal don affonso, „že, pokud bude potřebo-
vat podporu našich lodí či mužů k ochraně své země, já, nej-
vyšší zástupce portugalského trůnu, budu plně k  jeho služ-
bám.“ roku 1516 podepsali Portugalci s králem rámathibódím 
ii. (1491–1529) obchodní dohodu a získali povolení otevřít na 
siamském území svou faktorii (více k tomu Subhrahmanyam, 
london -new York 1993). koncem 16. století (1598) navštívili 
ajuthaju i španělští poslové, v 17. století přijížděli Holanďané, 
angličané, Dánové i Francouzi.

v  sídelním městě vedle sebe žily komunity evropských 
a asijských kupců stejně jako křesťanské misie. Již od roku 1567 
zde působila misie portugalských dominikánů, od roku 1662 
misionáři francouzské Společnosti zahraničních misií v Paříži 
(Societé des missions étrangères de Paris). v jezuitských ar-
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chivech se zachoval barvitý popis ajuthaji z pera proslulého 
portugalského vojáka a kupce jménem Fernão Mendes Pinto 
(1510–1583).

„v království Sornau nazývaném též Siam, které jsem navští-
vil dvakrát, zavítal jsem do města ajuthaja, kde se nachází krá-
lovský dvůr, a prohlašuji, že nic velkolepějšího jsem v této části 
světa nespatřil. Město připomíná Benátky, neboť se zde cestuje 
více po vodě než po suché zemi. Slyšel jsem, že zde mají více 
než 200 000 plavidel, nikde jinde jsem neviděl vodní plochy pře-
plněné čluny tak, že vůbec nebylo možno projet. na řekách, 
které město obtékají, se totiž pořádají plovoucí trhy, na každý 
z nich přijíždí 500, někdy dokonce až 1 000 člunů.

Řekli mi, že král je zosobněním boha. vnitřek jeho paláců 
není dovoleno spatřit žádnému cizinci vyjma vyslanců a va-
zalů. Zvnějšku jsou pokryty kovem, uvnitř je mnoho zlata. král 
vychází z paláce dvakrát ročně, aby jej mohli spatřit všichni 
lidé. vždy jej doprovází 200 slonů, na nichž jedou vysocí dvor-
ští a vojenští hodnostáři a garda v počtu až 6 000 mužů. Pa-
novník sám jede rovněž na sloním hřbetě usazen v honosném 
křesle. na hlavě slona sedí jedno z králových pážat, které drží 
v ruce zlatý provaz. Po pravé ruce má vak plný mincí, které 
rozděluje lidem jako almužnu.“ (Mendes Pinto, 1891)

Vláda krále Naráje (1656–1688) –  
Zlatý věk Siamu

období krále naráje (1656–88) bývá označováno jako Zlatý 
věk Siamu. Do ajuthaji zajížděly po řece čao Phraja i velké 
kupecké koráby a královský monopol na obchod se zámo-
řím plnil státní pokladnu. Panovník vítal v zemi cizince, ze-
jména obchodníky, nepřál si však, aby se jakkoli vměšovali 
do vnitřních záležitostí jeho říše. Snažil se proto mezi cizími 
komunitami udržovat rovnováhu tak, aby žádná z nich ne-
měla oproti ostatním výraznější výhody. určité výsady si nic-
méně vydobyli Holanďané, jejichž postavení v jihovýchodní 
asii bylo v té době nejsilnější. S nimi soupeřili angličané, kteří 
se prostřednictvím své východoindické společnosti již usazo-
vali v indii. král naráj zkoušel najít protiváhu tomuto tlaku 
rozvíjením vztahů s Francií, a v letech 1680, 1684 a 1686 proto 
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vyslal poselstva do versailles ke dvoru ludvíka Xiv. Francouz-
ský dvůr odpověděl roku 1685 vysláním diplomatické mise, 
kterou vedli Chevalier alexandre de Chamount a  abbé de 
Choisy. Další francouzskou misi do Siamu (1687), vedenou Si-
monem de la loubère a Claudem Cébertem, provázelo 6 vá-
lečných lodí a vojenský kontingent (asi 600 mužů), jemuž ve-
lel maršál Desfarges. Mimo politické, vojenské a obchodní 
zájmy měla i náboženské úkoly, především obrácení naráje 
na křesťanskou víru. ludvík Xiv. se totiž pod dojmem zpráv 
francouzských misionářů mylně domníval, že král je ke kon-
verzi připraven.

Constance Phaulkon – řecký dobrodruh  
na siamském dvoře

klíčová úloha v komplikovaném vyjednávání s Francouzi se 
do jisté míry oprávněně připisuje narájovu rádci řeckého pů-
vodu Constanci Phaulkonovi (původním jménem konstantin 
Gerakis). Constance Phaulkon se narodil roku 1647 na ostrově 
kefalonia v Jónském moři, mládí strávil na palubách lodí an-
glické východoindické společnosti. roku 1678 jako jedenatři-
cetiletý zakotvil v Siamu. Phaulkon, který vedle rodné řečtiny 
mluvil anglicky, francouzsky, portugalsky a malajsky, se za dva 
roky naučil dokonale thajsky a ovládl i složitý dvorský jazyk. 
Jazykové schopnosti mu pomohly k místu tlumočníka na si-
amském dvoře a znalostmi námořního obchodu a evropských 
zvyklostí si rychle získal sympatie krále naráje. Phaulkon, 
který nyní užíval siamské jméno luang vičajin, začal roku 1683 
fakticky vykonávat úřad prakhlanga, přestože tento titul ofici-
álně nezískal. Jako vysokého dvorského úředníka Phaulkona 
pravidelně přijímal král, stal se jeho předním rádcem a obrat-
ným prostředníkem mezi narájem a cizími návštěvníky, kteří 
se ucházeli o slyšení. výrazně se podílel na jednáních mezi vy-
slancem Chaumontem (francouzské poselstvo mu přivezlo ry-
tířský kříž sv. Michala a titul francouzského hraběte) a králem 
narájem, která vyústila v prosinci 1685 v podepsání siamsko-
-francouzské obchodní dohody. ožehavým problémem se 
ale stala přítomnost francouzských vojáků na siamské půdě. 
aby zažehnal obavy dvora, přesvědčil Phaulkon Francouze, ať 
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králi narájovi odpřísáhnou věrnost. ten jim pak dovolil, aby 
se společně s ajuthajskou posádkou usadili na břehu řeky čao 
Phraji, zhruba v místech, kde stojí dnešní Bangkok.

Phaulkonovo postavení však bylo vratké, záviselo totiž vý-
hradně na přízni a ochraně krále naráje. Zášť a závist vzbuzo-
vané Phaulkonovou stoupající hvězdou a jeho závratným bo-
hatstvím se projevily, jakmile král vážně onemocněl, opustil 
sídelní město a přestal se věnovat státním záležitostem. vlivná 
skupina dvořanů a mnichů obvinila Phaulkona ze zrádného 
úmyslu uchvátit královskou moc a připravit Siam o nezávis-
lost. v čele této skupiny stál vysoký vojenský hodnostář Phe-
tráča, Phaulkonův dlouholetý soupeř, který se pak roku 1688 
sám zmocnil vlády nad Siamem. Ještě za života naráje, avšak 
pravděpodobně bez jeho vědomí, dal Phaulkona zatknout 
a posléze (5. 6. 1688) v lopburí popravit. a poté Phetráča již 
jako nový král (1688–1703) vyhnal ze Siamu cizince a země se 
na několik desetiletí uzavřela cizím vlivům.

o Phaulkonově úloze v siamských dějinách se dosud ve-
dou spory. Jedni v něm vidí bezohledného kariéristu, který se 
pokusil ovládnout Siam a podřídit ho evropským velmocem. 
Jiní soudí, že se stal pouhou obětí mocenských dvorských in-
trik. Phaulkon se bezesporu vymykal konvencím svého pro-
středí i  doby a  obrovským majetkem jistě budil závist. na 
vrcholu slávy vlastnil dva paláce (v ajuthaje a lopburí), vy-
bavené přepychovým nábytkem a uměleckými předměty do-
vezenými z  dalekých zemí, se sklepy plnými vzácných vín. 
Pozornost evropanů vzbuzoval jeho osobní život a charak-
ter. Současně s konverzí k římskokatolické víře (původně byl 
řecký katolík a později protestant) se oženil s dogmatickou 
katoličkou japonsko -portugalského původu Marií Guyomar 
de Piñha, aniž se vzdal buddhistických zvyků a života se si-
amskou ženou, která mu porodila dítě. Cizinci přítomní jeho 
oficiálnímu jednání ho popisovali jako prohnaného vyjedna-
vače, který sděloval jednotlivým stranám jen to, co si podle 
jeho názoru přály slyšet. abbé de Choisy, který přijel do Si-
amu s první francouzskou misí, o něm napsal: „Patřil k lidem, 
kteří se vyznačují neobyčejným důvtipem, neohrožeností, jis-
tou vznešeností a smělými plány… (zároveň) byl pyšný, krutý, 
nemilosrdný a nezřízeně ctižádostivý. Podporoval křesťanství 
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(v Siamu), protože mu to přinášelo užitek. nikdy bych mu 
však nedůvěřoval v záležitostech, v nichž nebyl osobně zainte-
resován.“ (Smithies 2002, s. 12)

Správa ajuthajské říše

na vrcholu mocenské pyramidy říše stál panovník. na rozdíl 
od sukhóthajských králů, jejichž moc byla v podstatě patriar-
chální, ajuthajským panovníkům se přiznával božský původ. 
Hinduistickou představu krále -boha (dévarádža) převzali 
thajci od khmerů. S ní souvisela i přítomnost bráhmanských 
kněží na ajuthajském dvoře, kde vykonávali náboženské ob-
řady spojené s královským ceremoniálem. Protože v zemi pře-
vládal buddhismus, významná byla hlavně úloha krále jako 
tammaráči (v  sanskrtu dharmarádži)  – ochránce dharmy 
a sanghy (buddhistické obce), s níž se také pojí ideální před-
stava krále světovládce – čakkavatina (sanskrtsky čakravar‑
tina). králova osoba byla posvátná a jeho moc absolutní. tvář 
panovníka směli spatřit jen členové královské rodiny, od všech 
ostatních jej oddělovala neprostupná bariéra dvorské etikety. 
Poddaní se museli před králem sklánět v předepsané póze 
(obličejem k zemi) a oslovovat jej dvorským jazykem.

Společnost měla uspořádání podle přísné hierarchie, kte-
rou zavedl král Boromatrajlókanat. v  rámci aristokracie se 
uplatnil systém hodností založený na tzv. jednotkách pozem-
kové moci (saktina). ty odpovídaly přídělu půdy (rýžových 
polí) poskytovaným hodnostářům výměnou za službu králi, 
který nominálně vlastnil veškerou půdu říše. Pro představu 
uveďme, že následník trůnu měl asi 100 000 jednotek saktina, 
zatímco nejníže postavení členové společnosti jen pět.

nejblíže králi stál uparát (sanskrtsky uparádža), což se 
ne zcela přesně překládá jako menší král. tento úřad zavedl 
král Boromatrajlókanat a obvykle jej zastával panovníkův nej-
starší syn či vlastní bratr. Protože uparát byl pouze předpo-
kládaným následníkem, po smrti krále často propukaly spory 
o trůn. Panovníci totiž mívali mnoho mužských potomků ze 
svazků s manželkami i konkubínami, a to z různých společen-
ských vrstev. nejblíže k trůnu měli synové hlavní královny, ne-
šlo však o pevné pravidlo.
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Ústřední správní resorty nazývané krom (slovo označovalo 
úřad i  jeho nositele) zhruba odpovídaly pozdějším minister-
stvům. evropané žijící v ajuthaje přicházeli do styku nejčastěji 
s kromem, který odpovídal za obchod a finance říše: phrak‑
hlangem. významnými hodnostáři byli i maháthaj, který stál 
v čele královské policie, a kaláhom, řídící ministerstvo války.

ajuthajská říše se podobně jako Sukhóthaj administrativně 
dělila do muangů (provincií). Boromatrajlókanat v rámci re-
forem podřídil čtyři provincie, které se rozkládaly kolem sídel-
ního města, přímé vládě panovníka. odlehlé provincie a okra-
jové oblasti říše se řídily podobně jako závislé státy podle 
místních zvyklostí a  jejich vazalské povinnosti vůči centrální 
správě se v průběhu doby měnily. na reformy Boromatraj-
lókanata navázal v 16. století král naresuan. Prince z králov-
ské rodiny, kteří až dosud stáli v čele významných provincií, 
nahradili méně urození, zato poslušnější úředníci. Základní 
správní jednotkou se stala vesnická komunita, kterou řídil sta-
rosta volený vesničany. Starostové nominálně spravovali půdu 
komunit, fakticky však drželi pozemky rolníci, kteří na nich 
pracovali. ajuthaja měla dostatek úrodné půdy, avšak málo 
pracovních sil na to, aby mohla zajistit efektivní využití celého 
půdního fondu. Jedním z důvodů častých válek se sousedy se 
tak stala snaha získat co nejvíce válečných zajatců, které král 
z větší části zaměstnával na polích.

Siamská společnost v ajuthajském období

obyvatelstvo Siamu se dělilo do čtyř základních sociálních vrs-
tev: královská rodina (čao), aristokracie (khunnang), obecný 
lid (phraj) a otroci (thát). Prostí lidé (phraj), většinou rolníci, 
podléhali přísné registraci a museli pro stát vykonávat i ne-
volnické práce. někteří z nich sloužili králi po celý rok, dohlí-
želi na královské slony, pracovali jako strážci nebo nosiči bře-
men a za jejich obživu odpovídal král. Jiná skupina poddaných 
konala povinné práce šest měsíců v roce, a to v dolech či na 
stavbách, při opravách paláců, cest, zavlažovacích kanálů; po 
zbývající čas pak obdělávali svá rýžová pole. Mnozí poddaní 
odváděli nevolnické práce pro místní velmože, kteří je vydržo-
vali. Po dobu, kdy muži pracovali jinde, obstarávali celé hos-
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podářství jejich manželky. Zde má patrně původ specifický rys 
thajské společnosti, která nedělá rozdíl mezi tzv. mužskými 
a ženskými pracemi.

Phraj, kteří se zadlužili, často prodávali svou svobodu věři-
telům, kteří pak od nich mohli vyžadovat různé služby a práce 
jako splátky a úroky z dluhu. tito lidé ale nebyli otroky v pra-
vém slova smyslu, neboť vyrovnáním dlužné částky se mohli 
ze závazku vykoupit. kromě nich v Siamu existovali skuteční 
otroci, k nimž patřili váleční zajatci, potomci otroků a  lidé, 
kteří byli darováni k doživotní službě chrámům a klášterům.

Mimo čtyři základní společenské skupiny Siamu stála po-
četná obec buddhistických mnichů (sangha), která nepla-
tila daně a  neměla vůči panovníkovi ani státu žádnou pra-
covní povinnost. Mnichem se mohl stát každý muž, ne všichni 
adepti však zůstávali v řádu po celý život. Buddhistické sva-
tyně a kláštery hrály důležitou roli ve vzdělávání a kultuře si-
amské společnosti. v klášterních školách získávali chlapci jak 
základy Buddhova učení, tak znalost čtení a psaní.

v Siamu žily také skupiny, které se do společnosti nein-
tegrovaly. šlo zejména o lidi, které sem násilně přestěhovali 
z dobytých zemí jako potřebné pracovní síly na polích. také 
příslušníci horských kmenů ze severu a severovýchodu země, 
ale i obyvatelé jižních malajských provincií si udrželi vlastní 
svébytné zvyky a tradice a se siamskou společností nesplynuli. 
v ajuthaje žili i cizinci (vesměs obchodníci), kteří pocházeli 
z evropy a různých asijských zemí. a již v ajuthajském období 
se zde výrazně prosazovali v obchodě a finančnictví příslušníci 
místní čínské komunity.

Nové války s Barmou a pád Ajuthaji v roce 1767

Za vlády krále Boromakóta (1733–58) dosáhla ajuthajská říše 
mocenského vrcholu. Úpadek, který nastal po jeho smrti, se 
přičítá v prvé řadě sporům o následnictví. Zatímco ajuthaja 
ztrácela moc, v sousední Barmě jí vyrůstal nový a nebezpečný 
soupeř. kounbhaunská dynastie vládnoucí stejnojmenné říši, 
kterou založil roku 1752 král alaunbhuya, obnovila války se Sia-
mem. roku 1759 vtrhli Barmánci v čele s alaunbhuyou do aju-
thaji a v dubnu 1760 oblehli sídelní město. ale při ostřelování 
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hradeb byl alaunbhuya vážně zraněn. nařídil pak stáhnout 
armádu do Barmy, na hranicích však svému zranění podlehl.

Další tažení proti ajuthaje podnikl roku 1763 král Schin-
pchyušin (1763–66). Do války vyslal tři armádní sbory. První, 
zhruba v síle 30 000 mužů, směřoval do severního thajska 
k číjang Maji a číjang ráji. Během několika měsíců Barmánci 
ovládli téměř celý thajský sever. Druhá barmská armáda, která 
zahájila tažení v červenci 1765, pochodovala z tenaserimu k si-
amským městům tak, kampheng Phet a  Phitsanulók. třetí 
vojsko vstoupilo na thajské území průsmykem tří pagod 
(v dnešní provincii kánčanaburí). Siamci až na výjimky (boje 
o Báng račan) kladli jen slabý odpor. v lednu 1767 se barm-
ské armády (celkem asi 50 000 mužů) spojily pod hradbami 
ajuthaji a město oblehly. Siamský král Surjat amarin (1758–67) 
se pokusil jednat o příměří, ale Barmánci trvali na úplné ka-
pitulaci. vleklé boje skončily 7. dubna, kdy se barmští vojáci 
podkopali pod hradbami a pronikli do města, aby ho pak vy-
pálili a zcela vyplenili. Do zajetí odvlekli tisíce osob, dvořanů, 
umělců i řemeslníků a odvezli i množství cenností a umělec-
kých předmětů. Podle starších siamských zdrojů vedly k zá-
niku ajuthaji hlavně mocenské spory a dvorské intriky. Dnes 
však převládá názor, že hlavní i bezprostřední roli při pádu 
ajuthaji sehrály větší vojenské zkušenosti Barmánců. Úlohu 
hrála nesporně i skutečnost, že ajuthaja, po dlouhá desetiletí 
dominující síla v jihovýchodní asii, útoky zvenčí neočekávala.



Taksin – král Thonburí (1767–1782)

Stažení barmské armády

Po rozdrcení ajuthaji stáhli Barmánci většinu jednotek zpět, 
protože na Barmu od roku 1765 útočili nájezdníci z číny. na 
území ajuthaji ponechali jen několik tisíc vojáků. v Siamu, kde 
zanikla ústřední moc, pak vzniklo několik menších státečků: 
Phimáj, Fang, Savankhaburí, Phitsanulók a nakhon Srí tham-
marát. Žádný z nich však zprvu neměl tolik síly, aby mohl usi-
lovat o hegemonii, natož o sjednocení země. v této době vy-
nikl někdejší guvernér provincie tak známý jako Phrajá taksin, 
pozdější král taksin z thonburí.

taksin (původním jménem Sin) se narodil v ajuthaje roku 
1734 siamské matce a čínskému otci, královskému úředníkovi 
pověřenému správou provozoven hazardních her v sídelním 
městě a okolí. taksina jako dítě adoptovala urozená rodina vy-
soce postaveného dvořana jménem čao Phrajá čakrí, která 
mu poskytla odpovídající vzdělání a výchovu: nejprve v kláš-
terní škole a poté na královském dvoře, kde působil několik 
let jako páže. Z mnoha legend, jež kolují o taksinově mládí, 
stojí za zmínku proroctví čínského astrologa, který předpově-
děl taksinovi a jeho příteli thóng Duangovi, že se stanou králi. 
Mladíci věštbě nepřikládali význam, přesto se vyplnila. taksin 
se stal králem v thonburí a thóng Duang jeho nástupcem 
a zakladatelem dynastie čakrí, která vládne v thajsku dodnes.

Taksinova válečná tažení

když roku 1763 vpadli na území ajuthajské říše Barmánci, pů-
sobil taksin jako guvernér a velitel ozbrojených sil provincie 
tak. v čele svých oddílů se účastnil obrany sídelního města, 
jakmile však pochopil, že ajuthaja padne, probil se spolu se 
svými muži z barmského obklíčení a  zamířil na jihovýchod 
k městu čanthaburí. v červnu 1767 ho obsadil, a zajistil si tak 
kontrolu nad jihovýchodním pobřežím Siamu. odtud pronikl 
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až k ústí řeky čao Phraja, na jejímž pravém břehu se zmocnil 
přístavu thonburí. učinil ho svým hlavním sídlem a na nalé-
hání poradců se tu roku 1767 prohlásil králem Siamu.

Ze základny v thonburí se taksin snažil podřídit své vládě 
co největší část thajského území. Ještě roku 1768 dobyl Phimáj 
a nakhon Srí thammarát, roku 1770 Phitsanulók a Fang. Pod-
nikl výpravy také proti někdejším vazalským státům ajuthaji, 
které se po vpádu Barmánců od říše odtrhly. v průběhu 70. le-
tech odňal Barmě číjang Maj, připojil království lanna i roz-
lehlá území v kambodži. Siam obnovil kontrolu nad luang 
Phrabangem, čampassakem a  vientianem v  laosu, odkud 
přivezli do thonburí vzácnou sošku Smaragdového Buddhy 
(dnes se nachází v areálu královského paláce v Bangkoku). 
roku 1776 taksin úspěšně odrazil nový útok Barmánců a kon-
solidoval svou moc na severu thajska.

v taksinových taženích se vyznamenali zejména generál čao 
Phrajá čakrí (thóng Duang) i jeho mladší bratr čao Phrajá Su-
rasí (Bunmá), velící vojenským operacím na severu země. oba 
patřili k aristokratické rodině spřízněné s nejmocnějšími rody 
pozdně ajuthajského období – zejména s Bunnagy.

Převrat v Thonburí

taksin, jemuž se podařilo vyhnat Barmánce, znovu sjedno-
tit Siam a obnovit ústřední moc, bezesporu představoval výji-
mečnou osobnost. Po roce 1779 se však u něj objevily příznaky 
duševní choroby, která se projevovala i náboženskou posed-
lostí. Prohlásil se za příštího Buddhu a přísně trestal všechny, 
kdo jej odmítali uctívat. Brzy si proti sobě popudil jak bud-
dhistické duchovenstvo, tak většinu dvořanů a obchodníků. 
v té chvíli se ukázalo, jak přes veškeré osobní zásluhy krále 
byla taksinova vláda vratká. Citelně mu chybělo zázemí ně-
které z  mocných aristokratických rodin držících skutečnou 
moc v zemi. Právě představitelé těchto urozených rodů do-
spěli k  rozhodnutí, že je nutno nepříčetného krále odstra-
nit. v thonburí proběhl převrat, taksina sesadili a uvěznili. 
Z kambodžského tažení urychleně přivolali taksinova gene-
rála čao Phrajá čakrího, aby usedl na uprázdněný trůn. tak-
sin byl postaven před soud a shledán vinným za „špatné za-
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cházení s hlavním představeným buddhistické sanghy a za to, 
že vynášel rozsudky smrti, aniž dal obviněným možnost hájit 
se před soudem“. na příkaz nového krále taksina sťali mečem 
dne 7. 4. 1782 (terwiel 2005, s. 60). taksinovy zásluhy o ob-
novení moci Siamu byly oceněny až mnohem později. roku 
1981 mu thajská vláda přidělila přídomek veliký. Jeho jezdecká 
socha vévodí ústřednímu náměstí v thonburí, dnes součásti 
Bangkoku.
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