Úvodní slovo

Vážení a milí návštěvníci,
záměrem této výstavy je představit nejširší veřejnosti, především dětem a jejich rodičům a prarodičům
obrovské kulturní bohatství našich předků na území zemí Koruny české, a to v rozmezí roku 1308,
kdy nastupuje na trůn Svaté říše římské jako římský král Jindřich VII. - první Lucemburk a výstava
je ukončena rokem 1437, úmrtím Zikmunda Lucemburského jako posledního z tohoto rodu.
Země Koruny české byly již v době 13. století za panování Přemyslovců sociálně a kulturně nejrozvinutější,
politicky nejmocnější a dominantní zemí střední Evropy. V období panování Lucemburků se země
Koruny české staly centrem Evropy a Praha byla hlavním městem Svaté říše římské.
Po smrti posledního Přemyslovce Václava III. byl uvolněn trůn českého krále a po několika letech
zmatků přichází po sňatku s Eliškou Přemyslovnou do Českého království jako král syn Jindřicha VII.,
Jan Lucemburský ve věku pouhých 14 let. Tímto sňatkem pak následně dochází na velmi dlouhou
dobu k stabilizaci a prosperitě zemí Koruny české. Tento neohrožený mladík, dnes bychom řekli dítě,
již v tomto věku velí vojsku a svou pozici v království si musí tvrdě vybojovat. Jako v pohádce bylo
České království opuštěno a mladá a krásná nevěsta si vzala ještě mladšího a bohabojného manžela.
a začaly se dít věci. Bohem požehnaní panovníci dokázali to, co bylo prakticky nemožné. Stavěly
se nové stavby, rostla vzdělanost (v roce 1348 byla v Praze založena Univerzita), prohlubovalo se
bohatství království a rostla kulturní úroveň celé společnosti.
V Praze se vyvinul v době panování Václava IV. styl dnes nazývaný Krásný sloh, který byl založený
na hře protikladů. Krásný sloh spojuje v zobrazení reálného světa prvky skutečné a neskutečné,
přirozené a umělé, smyslové a spirituální, tradiční a nové, ve formální jednotu. Současně dochází
i k postupnému oceňování smyslové krásy výtvarných děl.
Umělecké předměty této doby, které byly zhotoveny v prostředí zemí Koruny české, zaplavily celou
Evropu a dodnes jsou jako nejvýznamnější předměty skvosty mnoha galerií a muzeí.
Vnuci Jana a Elišky nechali v roce 1393 sepsat Janem z Arrasu dojemný příběh o vzniku rodu, který
je zahalen tajemnem a magičnem a uvádí na svět hadí vílu Meluzínu. Již tehdy panovníkům záleželo
na uchovávání paměti národa prostřednictvím staveb a krásných knih. V předložených exponátech
- knihách (rukopisech) a modelech staveb sami uvidíte, že středověký člověk byl daleko vnímavější
a pokornější k vnějším vlivům.
Zastavte se, zamyslete se, ztište se a přijměte mé pozvání do doby, kdy země Koruny české ovlivňovaly
dlouhou dobu celou kulturní Evropu.
JUDr. Oldřich Beneš

Společnost MARIE z.s. je neziskovou organizací (spolkem, dříve občanským sdružením), který
na území České republiky působí již od roku 2005, a to zejména v Moravskoslezském kraji. Po dobu
své působnosti Společnost MARIE z.s. vyvíjí charitativní činnost a dlouhodobě podporuje zejména:
•
•
•
•

Organizace pečující o seniory i seniory individuálně.
Dětské domovy působící v Moravskoslezském kraji.
Vzdělání dětí ze sociálně slabších poměrů, finanční podporu jejich studia.
Osoby postižené živelnými katastrofami.

Společnost MARIE z.s. Vám tímto děkuje, že jste návštěvou výstavy podpořili její činnost, doufá
a věří, že pro Vás bude prohlídka výstavy radostným a inspirujícím zážitkem a bude ráda, pokud
podpoříte její další činnost. Pro tento případ má Společnost MARIE z.s. zřízen bankovní účet
č. 200188220/0300. Za případnou finanční podporu děkujeme.
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Rodokmen Lucemburků

Časová osa
1308 Jindřich Lucemburský zvolen římským králem
1310 (1. 9.) svatba Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou, dědičkou Českého království
1316 (14. 5.) narodil se Václav, budoucí český král a římský císař Karel IV.
1323 Jan posílá svého nejstaršího syna na vychování do Francie; při biřmování přijímá jméno Karel
1325 počátek ražby zlatých florénů
1334 Karel Lucemburský markrabětem moravským
1344 (30. 4.) povýšení pražského biskupství na arcibiskupství a zřízení biskupství v Litomyšli; položen základní kámen gotické stavby Svatovítské katedrály
1346 (11. 7.) Karel Lucemburský zvolen římským králem; (26. 8.) Jan Lucemburský zahynul v bitvě u Kresčaku
1348 Karel IV. založil Nové Město pražské; Karel IV. založil v Praze vysoké učení (7. 4.); začal se stavět Karlštejn
1354-1355 první římská jízda, Karel IV. korunován císařem (5. 4. 1355); Maiestas Carolina - český zemský zákoník
1356 Karel IV. vydal Zlatou bulu
1357 (9. 7.) položen základní kámen nového mostu přes Vltavu
1361 (26. 2.) narodil se následník trůnu Václav (IV.)
1362 (17. 5.) v Opavě vydal Karel IV. listinu pro (Moravskou) Ostravu
1363 (15. 6.) Václav korunován ve dvou letech českým králem
1364 uzavřeny dědické smlouvy mezi Lucemburky a Habsburky
1365 Karlova korunovace arelatským králem
1368-1369 druhá římská jízda
1376 (6. 7.) Václav IV. zvolen římským králem
1377-1378 poslední zahraniční cesta Karla IV. do Francie
1378 mladší Karlův syn Zikmund získal vládu v Braniborsku; (29. 11.) zemřel Karel IV.; jeho nástupcem Václav IV.
1378 počátek papežského schizmatu
1380 české země zasáhl mor
1384 spor Václava IV. s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna
1387 Zikmund Lucemburský uherským králem
1393 vrcholí spor mezi králem a arcibiskupem, smrt Johánka z Pomuku
1394 první zajetí krále šlechtou
1400 (20. 8.) Václav IV. sesazen z trůnu římského krále; římským králem Ruprecht Falcký
1402 Jan Hus začíná kázat v Betlémské kapli; Václav IV. opět zajat a uvězněn
1409 (18. 1.) vydán Dekret kutnohorský Václavem IV.; němečtí mistři a studenti opustili Prahu
1410 Jošt Lucemburský římským králem, umírá 18. 1. 1411
1411 (21. 7.) Zikmund Lucemburský římským králem
1414 začátek kostnického koncilu
1415 (6. 7.) Jan Hus upálen v Kostnici
1416 (30. 5.) Jeroným Pražský upálen v Kostnici
1417 konec papežského schizmatu, jediným papežem Martin V.
1418 konec kostnického koncilu
1419 (30. 7.) 1. pražská defenestrace, začátek husitských válek
1419 (16. 8.) zemřel Václav IV.
1420 (28. 7.) korunovace Zikmunda Lucemburského českým králem
1421 na čáslavském sněmu Zikmund Lucemburský sesazen z českého trůnu
1431 začátek basilejského koncilu, jednání koncilu s husity
1433 (31. 3.) Zikmund Lucemburský císařem
1436 vyhlášení basilejských kompaktát; Zikmund Lucemburský českým králem
1437 (9. 12.) umírá Zikmund Lucemburský, Lucemburkové vymřeli po meči
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Jan Lucemburský
(10. 8. 1296 - 26. 8. 1346)

Jan Lucemburský se narodil 10. srpna 1296 hraběti Jindřichovi VII. a Markétě Brabantské. Brzy byl
poslán na dvůr francouzského krále Filipa IV. Sličného, kde měl získat potřebné znalosti a osvojit si
rytířské způsoby.
na počátku 14. století zaznamenal rod Lucemburků nebývalý politický vzestup. V roce 1308 se stal
trevírským arcibiskupem Janův strýc Balduin a Jindřich byl zvolen římským králem. o rok později
k novému králi dorazili opati Zbraslavského a Sedleckého kláštera, kteří nabídli českou korunu a Elišku
Přemyslovnu jeho synovi Janovi. Jindřich byl původně proti, ale nakonec si uvědomil, že zisk české
koruny s sebou nese také kurfiřtskou hodnost, která by posílila nejen postavení rodu v říši, ale dodala
by mu i větší prestiž. Svatba čtrnáctiletého Jana s osmnáctiletou Eliškou se konala 1. září 1310 ve
Špýru.
Samotná svatba nezaručovala Janovi vládu v českém království, tu si musel vydobýt, protože v Praze sídlil
JindřichKorutanský.JindřichLucemburskýnemohlsvémusynoviosobněpomoci,jelikožsevydalnařímskoujízdu.
Do Prahy vjel mladý král 3. prosince 1310 poté, co mu byla díky pomoci Eliščiných příznivců otevřena
jedna z bran Starého Města. Jindřich Korutanský o několik dní později Prahu opustil. Hned se „ozvala“
česká šlechta, která předložila mladému králi své požadavky. Žádali potvrzení svého postavení v zemi,
chtěli si zajistit svůj podíl na správě země a také ochranu svého majetku. Byly vyhotoveny inaugurační
diplomy, které byly kompromisem mezi králem a šlechtou. Teprve pak mohlo dojít ke slavnostní
korunovaci, která se konala 7. února 1311 ve Svatovítské bazilice. Korunovaci provedl mohučský
arcibiskup Petr z Aspeltu.
V srpnu 1313, na zpáteční cestě z římské jízdy, nečekaně zemřel římský císař Jindřich VII. Lucemburský.
Jan původně uvažoval o své kandidatuře na římského krále, ale pro svůj nízký věk a menší šance
na zvolení se jí nakonec vzdal a podpořil Ludvíka IV. Wittelsbašského.
Více se začal projevovat boj mezi šlechtickými skupinami, v jejichž čele stáli Jindřich z Lipé, přítel
královny-vdovy Elišky Rejčky, a Vilém Zajíc z Valdeka, opora královny Elišky Přemyslovny. Jan nebyl
jasněji nakloněn ani jedné straně.
Čtrnáctého května 1316 se královskému páru narodil vytoužený syn a následník trůnu, který byl
pokřtěn jménem Václav. Král se začal více věnovat zahraniční politice a rozšiřování svého území.
V červenci 1318 udělil opavské vévodství Přemyslovci Mikuláši II., který se stal Janovým předním
rádcem.
Vedle sporů se šlechtou narůstaly rozpory i mezi Janem a Eliškou Přemyslovnou. Spor s královnou
vyvrcholil na počátku roku 1319 poté, co Eliška odjela s dětmi na hrad Loket. Jan hrad oblehl a ten se
mu na druhý den vzdal. Královna směla odjet na Mělník, ale Janovi musela předat tříletého kralevice
Václava. Postupně přestala zasahovat do politického dění, zemřela osamocená 28. září 1330.
Po vymření braniborských Askánců získal Jan Budyšínsko, o deset let později i Zhořelecko, čímž ovládl
celou Horní Lužici. V roce 1322 pomohl Ludvíku Bavorovi v bitvě u Mühlsdorfu (28. září 1322), v níž
římský král porazil svého rivala Fridricha Sličného. Jan poté obdržel od Ludvíka do zástavy Chebsko,
hornofalcké hrady Floss a Parkstein a několik zboží na Rýně.
Král se snažil proniknout do Slezska. Dokázal obratně využít nejednotnosti slezských knížat a většina
z nich mu po vyjednávání a finančních slibech složila lenní slib. Největším slezským úspěchem byl
zisk vratislavského knížectví. V roce 1335 pak v Trenčíně a ve Visegrádu jednal s polským králem
Kazimírem III. Velikým. Vzdal se titulu polského krále, který získal spolu s českou korunou, a Kazimír
se zavázal, že uzná svrchovanost českého krále nad Slezskem.
Český král Jan byl uznávaným diplomatem. Často pobýval v Paříži, dokonce tam vlastnil palác. V roce
1323 provdal svou sestru Marii za posledního kapetovského krále Karla IV. Sličného a přivezl do Paříže
na vychování svého nejstaršího syna Václava. Ten zde přijal při biřmování jméno Karel a zároveň byl
oddán s Markétou, zvanou Blanka, z rodu Valois.
Jan kladl velký důraz na sňatkovou politiku. Do Francie provdal i svou dceru Jitku (Bonu). Nejstarší
dceru Markétu provdal za vévodu Jindřicha XIV. Dolnobavorského. Nejmladší Anna se pak stala
ženou Oty Habsburského. Druhorozený syn Jan Jindřich se měl stát dědicem Jindřicha Korutanského
a získat Korutany, Tyrolsko, Kraňsko a Vindickou marku.
na počátku třicátých let začal Jan Lucemburský uskutečňovat svůj italský plán. na Apeninský poloostrov
se vydal jako exponent Ludvíka Bavora. Vystupoval jako říšský vikář a vstupoval do

jednotlivých měst, která ho nadšeně vítala (Brescia, Bobbio, Como, Novara, Pavia, Vercelli, Cremona,
Mantova, Parma, Modena, Reggio a Lucca). Za své sídlo si zvolil Parmu. Městům sliboval mír, což
však bylo téměř neuskutečnitelné. V létě 1331 Itálii opustil a državy svěřil svému synovi Karlovi,
kterého narychlo povolal z Lucemburska. Od jara 1332 se ale začalo jeho italské panství rozpadat
a v roce 1333 byl nucen Itálii zcela opustit.
Mezi otcem a synem se začala projevovat rivalita. Především král Jan se obával synovy oblíbenosti
i jeho schopností.
V roce 1334 se Jan Lucemburský podruhé oženil. Jeho ženou se stala Beatrice Bourbonská. v Praze
Beatrice 5. února 1337 porodila syna, který dostal jméno Václav. V květnu nechal Jan Beatrice korunovat
českou královnou, ta ale brzy poté opustila Prahu.
V roce 1337 oslepl Jan na pravé oko. V roce 1340 pak oslepl úplně, a proto nechal sepsat závěť. V červnu
1341 veřejně proklamoval svého nejstaršího syna jako budoucího českého krále.
Po událostech v Tyrolsku, kdy byl Jan Jindřich zbaven vlády, se Lucemburkové rozešli s císařem
Ludvíkem Bavorem. Nově zvolený papež Kliment VI. se rozhodl, že prosadí volbu nového římského
krále. Jeho kandidátem se stal Karel Lucemburský.
v roce 1344 bylo povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství. Většina politických jednání se ale točila
kolem nové volby římského krále. Karlova volba se uskutečnila 11. července 1346 a Jan Lucemburský
byl jedním z pěti kurfiřtů, kteří se volby zúčastnili.
o měsíc a půl později, 26. srpna 1346 došlo k první velké bitvě stoleté války mezi Anglií a Francií, bitvě
u Kresčaku. V této bitvě stáli český král Jan Lucemburský a nový římský král Karel na straně Francie.
Jan Lucemburský v bitvě hrdinně padl.

Jan Lucemburský v Gelnhausenově kodexu z Jihlavy (fol. 49v).

Svatba Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou v Balduineu (fol. 5r).
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Pasionál abatyše Kunhuty
Čechy
kolem roku 1313, 1320?
37 pergamenových listů
30 x 25 cm
Národní knihovna České republiky, Praha
MS XIV a 17

Pasionál abatyše Kunhuty je jednou z nejvýznamnějších památek středověké knižní malby u nás.
Rukopis vznikl v Čechách ve dvou fázích na popud abatyše svatojiřského kláštera Kunhuty.
Obsahuje celkem pět duchovních textů, jež pojednávají o Kristově životě a hlavně umučení.
První část (fol. 2- 10) vznikla kolem roku 1313, druhá část (fol. 11 – 37) pak krátce po roce 1320.
Iluminátorem a písařem v jedné osobě byl svatojiřský kanovník Beneš. Jednotlivé iluminace doprovázejí
verše a komentáře, jejichž autorem byl rovněž on. Autorem dvou hlavních textů byl dominikán
a pozdější inkvizitor Kolda z Koldic, jenž napsal texty na přání abatyše Kunhuty. Podobenství
o statečném rytíři – Kristu, který osvobozuje svou snoubenku – lidskou duši, prý napsal za tři dny.
Kristovou nevěstou je myšlena samotná abatyše Kunhuta. Druhý spis o nebeských příbytcích napsal
během dvou dní.
Výzdobu tvoří celkem 26 iluminací, které jsou velice kvalitní, dosahují dokonce kvalit iluminátorů
francouzského královského dvora. i z toto důvodu se předpokládá, že kanovník Beneš pobýval nějaký
čas v Paříži.
Rukopis byl po stránce výtvarné velice inspirativní, kupř. pro Liber depictus. na vznik jednotlivých
miniatur mělo vliv i divadlo, přesněji hry, které se hrály v klášteře sv. Jiří v období Velikonoc.
Pasionál abatyše Kunhuty byl v roce 2005 prohlášen za národní kulturní památku

Obsah rukopisu

Dominikán Kolda z Koldic napsal Podobenství o statečném rytíři (fol. 2-10) a spis o nebeských
příbytcích (fol. 18-31). Mezi ně je vložen Pláč Panny Marie (fol. 11-17), který se skládá ze dvou částí,
Kázání na Velký pátek a v předvečer Kristova vzkříšení. Dalšími texty jsou Kázání o Kristově umučení
(fol. 32-34), které se připisuje papeži Lvu I. († 461), a Pláč Maří Magdaleny (fol. 34-36).
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Karel IV.
(14. 5. 1316 - 29. 11. 1378)

Karel IV. jako římský císař a český král,
Gelnhausenův kodex z Jihlavy (56r).

Karel Lucemburský jako markrabě moravský
v Gelnhausenově kodexu z Jihlavy (fol. 53r).

Narodil se 14. května 1316 pravděpodobně v domě u Kamenného zvonu jako třetí dítě Jana
Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Pokřtěn byl jménem Václav. Křtu byli přítomny přední osobnosti
tehdejší Evropy, mezi nimi kupř. trevírský arcibiskup Balduin Lucemburský, pražský biskup Jan IV.
z Dražic a mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu.
Po svém otci zdědil diplomatické nadání, schopnost improvizace a osobní odvahu, po svém dědovi
z matčiny strany, českém králi Václavu II., zájmy o právo a teologii a pravděpodobně i literární nadání.
Po ostrém sporu s Eliškou se král Jan rozhodl v roce 1319 ponechat svého nejstaršího syna na hradě
Loket. Po pár měsících byl pak přemístěn na Křivoklát, kde zůstal až do roku 1323. Již v dubnu stejného
roku ho pak otec odvezl na vychování do Francie. Ve Francii se v květnu 1323 oženil se stejně starou
Markétou z Valois, které se říkalo Blanka. K události došlo krátce po jeho biřmování, kdy Václav
Lucemburský přijal jméno Karel podle svého kmotra, francouzského krále Karla IV. Ve Francii se
mu během sedmi let dostalo vynikajícího vzdělání. Velký vliv na něj měl i život u dvora, který silně
vnímal se všemi jeho rituály a ceremoniemi.
V roce 1330 dosáhl plnoletosti a otec jej povolal do Lucemburska, kam za ním přijela i jeho manželka
Blanka. V této době začal Jan Lucemburský pracovat na projektu lucemburských držav v Itálii a v březnu
1331 k sobě povolal kralevice Karla, který zde měl získat první vladařské zkušenosti. Počátkem června
1331 odjel Jan Lucemburský kvůli diplomatickým jednáním z Itálie a državy svěřil svému synovi. Musel
čelit vzniklé protilucemburské koalici, která způsobila postupný rozklad lucemburského italského
panství. na svátek sv. Kateřiny 25. listopadu 1332 zaznamenal Karel své první vojenské vítězství
u pevnosti San Felice.
V únoru 1333 se Karel začal věnovat Lucce, jediné lucemburské signorii v Toskánsku. V Itálii se stala
též událost, která měla zásadní vliv na jeho život i vládu. V noci v den Nanebevzetí Panny Marie
15. srpna 1333 se mu ve vesnici Terenzo zdál sen, který byl kritikou volného způsobu života. Sen
na kralevice velice zapůsobil.
na podzim 1333 se Karel setkal v Meranu s představiteli českých pánů, kteří mu vylíčili neutěšený stav
království, které trpí panovníkovou nepřítomností. Karla tento rozhovor přiměl k návratu do Čech.
Do Prahy vstoupil 30. října 1333, jeho matka byla již po smrti a Pražský hrad, sídlo českých králů,
bylo opuštěné a pobořené.
na začátku roku 1334 získal titul moravského markraběte, ve skutečnosti zastupoval Karel nepřítomného
krále, který stále více času trávil mimo své království.
V roce 1344 vyvrcholila Janova a Karlova jednání s avignonským papežem o povýšení pražského
biskupství na arcibiskupství, jemuž mělo být podřízeno i biskupství olomoucké a nově založené
biskupství v Litomyšli. Prvním pražským arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic. Zároveň byla
zahájena novostavba katedrály sv. Víta.
Mezitím probíhala též jednání ohledně Karlovy volby římským králem. Jedenáctého července 1346
proběhla u Královského stolce u městečka Rhens na levém břehu Rýna volba. Karel obdržel hlasy pěti
kurfiřtů.
k následné Karlově korunovaci ale nedošlo, protože Cáchy jej odmítly vpustit do města a navíc Karel
a Jan spěchali do Francie. Tam v bitvě u Kresčaku 26. srpna 1346 Jan Lucemburský padl, římský král
Karel byl lehce zraněn. Až 26. listopadu pak došlo ke Karlově korunovaci v Bonnu.
Svatá říše římská měla dva panovníky, císaře Ludvíka Bavora a protikrále Karla. o jejich postavení měl
rozhodnout boj, ale osud chtěl jinak. Ludvík Bavor zemřel na podzim roku 1347 na lovu.
Karel začal připravovat svou korunovaci na českého krále. u této příležitosti nechal zhotovit novou
královskou korunu, kterou daroval svému oblíbenému světci sv. Václavovi. S novou královskou korunou
souvisí i Korunovační řád českých králů a Řád požehnání královny. Pravděpodobně již podle těchto
řádů byli 2. září 1347 korunováni Karel a Blanka v románské bazilice sv. Víta. Mladšímu bratrovi Janu
Jindřichovi před korunovací udělil v léno Moravu, a tím i titul moravského markraběte.
na Boží hod velikonoční 7. dubna 1348 vydal Karel čtrnáct listin státoprávního významu. Jedenáct listin
byly konfirmace starších privilegií, která Karel potvrzoval jako římský král. Další listina byla určena
Moravě, na jejímž území se rozlišovaly tři politicko-správní celky: markrabství moravské, opavské
vévodství a olomoucké biskupství. Druhá listina se týkala území, která připojil Jan Lucemburský, tedy
slezských knížectví a Horní Lužice, resp. Budyšínska a Zhořelecka. Všechny tyto země inkorporoval
Karel k České koruně. Poslední listinu vydal Karel jako český král ve prospěch vysokého učení v Praze.
V roce 1348 založil Nové Město pražské budované podle promyšleného urbanistického plánu. Městu
měla dominovat prostorná náměstí, počítalo se i s dostatkem místa pro velké množství klášterů a kostelů.
na Pražském hradě dokončil královský palác s reprezentativní kaplí Všech svatých a pokračoval
ve stavbě gotické katedrály. Další dominantou Prahy se stal nový kamenný most přes Vltavu, který

Karel IV. a Alžběta Pomořanská na mozaice Posledního soudu
nad Jižní bránou Svatovítské katedrály v Praze.

Karel IV. jako římský král v Gelnhausenově kodexu (fol. 58v).

nahradil starší most Juditin.
Karel IV. založil četné hrady (Karlsberg - Kašperk, Karlskrone – Radyně, Karlsfried u Žitavy).
Nejslavnějším hradem je Karlštejn, který byl původně zamýšlen jako reprezentativní sídlo královské
rodiny, ale nakonec byl v letech 1355-1362 vybudován jako schránka pro říšské korunovační klenoty
a relikvie.
Kladl veliký důraz na své vyvolení Bohem, sbíral relikvie a dokonce pro něj pracovali kupci, kteří je
získávali v celém tehdy známém světě. Relikvie měly chránit nejen panovníka, ale i celé království.
V srpnu 1348 zemřela Karlova první žena Blanka z Valois. V březnu následujícího roku se pak
oženil s dcerou falckraběte Rudolfa Annou Falckou, která mu porodila syna Václava, ten však zemřel
v necelých dvou letech. o několik týdnů později zemřela i královna Anna. Karlovou třetí chotí se stala
Anna Svídnická, kterou si vzal původně hlavně z politických důvodů. Annu si však zamiloval a byla
to ona, která porodila v roce 1361 následníka trůnu Václava (IV.).
Karel vedl velice úspěšnou zahraniční politiku. Měl velký zájem o území Horní Falce. V roce 1353
uzavřel dohody s falckrabaty a koupil větší část tohoto území. V následujících letech se pak snažil
tato území scelit. Vznikly tzv. Nové Čechy se správním centrem v Sulzbachu. Karel se zde prezentoval
rovněž jako stavebník.
Karel usiloval také o zisk císařské koruny. Teprve ziskem císařské koruny se stal právoplatným
vládcem Svaté říše římské. Římskou jízdu vyhlásil oficiálně 28. září 1354, kdy se v čele průvodu vydal
ze Sulzbachu. Šestého ledna 1355 byl v Miláně korunován železnou lombardskou korunou. Průvod
dorazil před hradby Říma na Zelený čtvrtek 2. dubna 1355. Karel podnikl následující den v přestrojení
za poutníka pouť po římských bazilikách. Samotná císařská korunovace se uskutečnila v chrámu
sv. Petra o velikonoční neděli 5. dubna 1355. Koronátorem byl kardinál legát Pierre de Colombiers,
biskup v Ostii a Vellteri. Po korunovaci začal Karel používat jméno s pořadovým číslem Čtvrtý. V Římě
se nezdržel dlouho, z Itálie se vrátil v létě 1355.
Po svém návratu měl pravděpodobně dojednat vydání nového zemského zákoníku, který byl později
pojmenován Maiestas Carolina. Šlechta se však postavila proti jeho vydání, a proto Karel raději
prohlásil, že jediný jeho rukopis nešťastnou náhodou shořel.
Rok 1356 byl dalším mezníkem jeho vlády. na říšských sněmech v Norimberku v lednu 1356 a Metách
v prosinci téhož roku bylo vyhlášeno třicet jedna kapitol nového říšského zákoníku – Zlaté buly Karla
IV., který, i když v omezené míře, platil až do konce Svaté říše římské v roce 1806.
Dvacátého šestého února 1361 se v Norimberku narodil syn a očekávaný dědic Václav, kterého pokřtil
Arnošt z Pardubic. Šťastný otec nechal syna vyvážit zlatem, které poslal jako dar oltáři Karla Velikého
v Cáchách. Radost z narození dědice ale o rok později zkalila smrt Anny Svídnické.
Čtvrtou a poslední Karlovou chotí se stala Alžběta Pomořanská, vnučka polského krále Kazimíra
Velikého. Ještě dříve, než byla korunována českou královnou, se uskutečnila 15. června 1363 korunovace
dvouletého Václava na českého krále.
Roku 1363 uzavřel dědické smlouvy s braniborskými markrabaty z rodu Wittelsbachů ohledně
Braniborska. o rok později pak vzájemné dědické smlouvy s Habsburky. Lucemburkové se pro případ,
že by zůstali bez mužských, případně ženských potomků, vzdávali všech svých zemí ve prospěch
Habsburků. V opačném případě měly všechny habsburské državy připadnout Lucemburkům.
Roku 1368 podnikl svou druhou římskou jízdu, tentokrát i za účasti papeže Urbana V., který za
přítomnosti tří kardinálů pomazal a korunoval Alžbětu Pomořanskou.
V roce 1370 připojil k České koruně Dolní Lužici, kterou získal po sblížení s braniborským
markrabětem Otou. Poté začal prosazovat svůj vliv též v Braniborsku. Ota musel nakonec v srpnu 1373
souhlasit s prodejem Braniborska za neuvěřitelných 500 000 zlatých. Ty mu císař částečně garantoval
na hornofalckých državách. na konci června 1374 prohlásil Braniborsko za zemi věčně příslušející
k České koruně i Českému království. Zároveň nechal budovat svou novou rezidenci v Tangermünde.
V roce 1376 si vynutil volbu svého nejstaršího syna římským králem, Václav byl pak následně korunován
v Cáchách. na přelomu let 1377 a 1378 podnikl svou poslední diplomatickou zahraniční cestu do
Francie.
Roku 1378 začalo velké papežské schizma. Karel IV. se stal zastáncem římského papeže, ale k vyřešení
papežského schizmatu již neměl dostatek času. na začátku listopadu si při pádu z koně, nebo
na schodech zlomil krček stehenního kloubu levé nohy a musel ležet. Nepohyblivost vyvolala zápal
plic, jemuž císař večer 29. listopadu 1378 podlehl. Jeho pohřeb začal až 11. prosince a trval pět dní.
Tělo bylo uloženo do hrobky uprostřed presbyteria gotické katedrály sv. Víta.

Trůnící císař Karel IV. na východním průčelí
Staroměstské mostecké věže.

Karel IV. jako římský a český král,
Gelnhausenův kodex z Jihlavy (fol. 54v).
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Karel IV. jako literát

Karel IV. získal vzdělání ve Francii, kde se naučil slovem i písmem latinsky a francouzsky, později
ještě italsky a německy. Češtinu zapomněl a musel ji znovu učit po svém návratu do Čech v roce 1333.
Již jako mladík si začal poznamenávat citáty a historky, které získal četbou. Časem je doplnil výkladem
několika biblických citátů a svými úvahami, jak se má chovat správný křesťan. Toto dílo nazvané
„Morality“ (Moralites) je pravděpodobně jeho nejstarším literárním dílem.
Nejproslulejším Karlovým dílem je „Karlův životopis“ (Vita Caroli), který je koncipován jako knížecí
zrcadlo. Jeho život měl sloužit jako příklad jeho nástupcům. V úvodu píše: „Svým nástupcům, kteří
budou sedět na mém dvojím trůně, chci dát poznat dvojí život tohoto světa, aby z něho vyvolili lepší.
Představa dvojího života nám v mysli lépe vyvstane, užijeme-li podobenství o dvojí tváři. Neboť jako
tvář, kterou zříme v zrcadle, je prázdná a není nic, tak také život hříšníků je prázdný a není nic.“
Životopis má celkem dvacet kapitol, ale Karel IV. je autorem pouze prvních čtrnácti, v nichž vypsal
svůj život do roku 1340. Dílo buď sám napsal, nebo jej diktoval. V díle chtěl pokračovat, ale zřejmě již
nenašel čas na jeho dokončení. Posledních šest kapitol je dílem neznámého autora. Karel chtěl svůj
životopis zakončit svou volbou římským králem v roce 1346. Po této korunovaci začal své dílo také
psát, ale události následujících měsíců a let jej natolik zaměstnaly, že na jeho dokončení neměl čas.
Mezi Karlovy oblíbené světce patřil sv. Václav a k jeho oslavě napsal Karel IV. legendu „Nová historie
o svatém Václavu, mučedníku, českém vévodovi, sestavená panem Karlem, římským císařem a českým
králem“. Dílo vzniklo mezi roky 1355-1358, ale pravděpodobnější je již rok 1355. Pracovat na něm
ale začal určitě ještě dříve, než se vydal na svou první římskou jízdu. Věcné údaje čerpal z václavské
legendy „Crescente fide“, z Kristiánovy legendy, Kosmovy Kroniky Čechů a z tzv. Dalimilovy kroniky.
Samotný název legendy „Historia nova“ ukazuje, že se jedná o dílo zcela nové, v němž autor vytvořil
ze sv. Václava postavu příkladného politika, kterým by se měli inspirovat nejen jeho potomci. Dílo
je dvoudílné a každý díl se člení v breviářovém formuláři na šest lekcí. První část obsahuje světcův
životopis a četla se o svátku sv. Václava 28. září, druhá pak 4. března, kdy se slavila translace Václavových
ostatků do Prahy.
V letech 1351-1353 pracoval Karel IV. spolu s odborníky na zákoníku pro české země. Zákoník, známý
pod mladším názvem „Maiestas Carolina“, by přinesl velké změny v domácím právu. Zákoník byl
hotový před plánovanou římskou jízdou, na kterou se Karel IV. vydal v srpnu 1354. Po svém návratu se
pak setkal s jasným odporem panstva a dokonce prohlásil, že původní a jediný exemplář i s pečetěmi
k němu přivěšenými shořel.
Karel IV. pracoval rovněž na nových zásadách volby římského krále a zákoníku pro Svatou říši římskou.
Autorem výsledné formulace jednotlivých článků pak byl kancléř Jan ze Středy, jenž dbal na vysoký
styl latiny. Prvních třiadvacet článků bylo schváleno na říšském sněmu v Norimberku v lednu 1356,
zbývajících sedm pak na říšském sněmu v Metách v prosinci téhož roku. Po slavnostním schválení
bylo vyhotoveno pět exemplářů pro Prahu, Kolín nad Rýnem, Mohuč, Trevír a Falc a dva pro říšská
města Frankfurt nad Mohanem a Norimberk. Všechny exempláře měly stejnou právní moc. Novému
základnímu říšskému zákonu, který platil až do roku 1806, se začalo říkat od roku 1400 „Zlatá bula“
(Aurea bulla) podle pečeti, kterou byl zákoník zpečetěn.
Karel IV. není považován již za přímého autora žádného jiného literárního díla. Byl však iniciátorem
vniku mnoha další textů, zejména latinsky psaných kronik, ale i mnoha dalších. Nejznámějším je
bezpochyby „Korunovační řád českých králů“ (Ordo ad coronandum regem Boemorum), který nechal
sestavit asi v roce 1347. Nevíme, zda podle něj byl již v září 1347 korunován Karel, je možné, že ještě
nebyl dokončen.

Korunovaný král ze staročeského překladu korunovačního řádu Karla IV.
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Česká koruna
(Corona regni Bohemiae)

Ve 14. století objevíme pojem corona v některých listinách Jana Lucemburského, poprvé pak v roce
1329 v souvislosti s připojením Zhořelecka. Pravidelně se začal pojem „Česká koruna“ používat od
čtyřicátých let, kdy začal označovat teritorium, které ovládal český král.
Sedmého dubna 1348 vydal Karel IV. čtrnáct dokumentů, třináct jako římský král a jeden jako český
král, ta se týkala založení pražské univerzity.
V souboru třinácti dokumentů najdeme i dvě inkorporační listiny, jež jsou považovány za konečné
ustanovení „České koruny“. V první byla přivtělena k České koruně Morava s Moravským markrabstvím,
Opavské vévodství a olomoucké biskupství. Tato území byla lenním poutem vázána k českému králi.
V druhé došlo k inkorporaci slezských knížectví a Budyšínska a Zhořelecka, které měly být navždy
spojeny s Korunou českou. Později došlo ještě k „přivtělení“ Horní Falce (1355) a Dolní Lužice (1370).
Pojem Česká koruna tak začal označovat teritoriální celek vázaný na českého krále, který je začleněn
do Svaté říše římské. Panovník byl zodpovědný za zachování její celistvosti. Korunu tvořily na jedné
straně země pod přímou vládou panovníka, na straně druhé pak dědičná královská léna, do jejichž
vnitřního života mohl panovník zasahovat jen minimálně. Představitelé jednotlivých korunních zemí
slibovali věrnost nejen králi, ale i Koruně české jako trvající instituci.
Po změně panovníka nebo výměně držitele lén docházelo k rituálu, kterým byla uznána podřízenost
českému králi a příslušnost ke Koruně české. Skládal se ze dvou částí: složení slibu věrnosti králi
a záruk, které dával panovník zemi uznáním jejích dosavadních práv a privilegií. Slib měl dvojí podobu.
u zemí pod bezprostřední vládou panovníka složili slib věrnosti představitelé stavů. Lenní slib byl pak
osobní přísahou leníka, který sliboval věrnost nejen za sebe, ale i svou zemi. Král písemně potvrdil
přijetí slibu a garantoval výše zmíněná privilegia, mohlo dojít i k jejich rozšíření.
Důležitým symbolem nadčasovosti vlády českých králů byla Svatováclavská koruna. Nebyla majetkem
krále, ale sv. Václava, kterému měla spočívat na lebce uložené ve Svatovítské katedrále.
Soudržnost Koruny české byla závislá na osobnosti krále. Proto došlo k jejímu narušení po smrti Karla
IV. za vlády Václava IV. Ještě více pak utrpěla za husitských válek, kdy země byla zcela bez panovníka.
Středověké státoprávní uspořádání České koruny přetrvalo až do začátku 17. století. Právně termín
Koruna česká zanikl až vznikem Československé republiky.

Země Koruny české za Karla IV.

Horní Falc
V roce 1349 se Karlovi IV. podařilo rozbít původně vůči němu nepřátelský tábor Wittelsbachů poté, co
se rozhodl pro sňatek s Annou Falckou, dcerou falckraběte Rudolfa II. Po její brzké smrti, kdy ztratil
nárok na její dědictví, nadále živil myšlenku na ovládnutí území mezi Českým lesem a Norimberkem.
Zároveň chtěl ovládnout významnou obchodní cestu mezi Prahou a Norimberkem.
V roce 1353 uzavřel smlouvy s Rudolfem II. Falckým a jeho bratrem Ruprechtem I. a jeho synovcem
Ruprechtem II. o odkoupení některých držav v Horní Falci. Území časem rozšířil a do jeho čela
postavil hejtmana se sídlem v Sulzbachu. Právě z tohoto města se pak vydal Karel IV. do Říma za
císařskou korunou. V den své císařské korunovace 5. dubna 1355 pak vydal inkorporační listinu pro
Horní Falc, kterou později začali historici označovat jako Nové Čechy. Horní Falc se stala „vzorovou“
vedlejší zemí Koruny české.

Další země

V Horní Lužici byl správním centrem Budyšín s hradem Ortenburg. Karel nechal vybudovat několik
nových hradů a domů. Nejzajímavější stavbou je bezpochyby Ojvín, hrad, v jehož těsné blízkosti byl
vybudován kostel a klášter celestýnů. Poblíž hraniční Žitavy byl vybudován hrad Karlsfried, jenž měl
chránit Žitavskou cestu.
Karel IV. získal též řadu držav na západ od českých hranic. Jednalo se o tříšť českých držav až
k Frankfurtu nad Mohanem, který se stal za Karlovy vlády volebním místem římského krále. Český
král vlastnil několik lokalit také ve Vogtlandu, na území Durynska a Míšeňska.
na konci své vlády pak dovršil své snažení o rozšíření území. Využil oslabené moci braniborských
Wittelsbachů a v roce 1364 uzavřel s braniborskými markrabaty rodové dědické smlouvy. Brzy poté
s nimi začal vyjednávat i o koupi Dolní Lužice. Finančně se na koupi podílel Bolek II. Svídnický,
kterému území Dolní Lužice patřilo až do jeho smrti 1368. Pak Dolní Lužici získal český král Václav
IV. Celé území Karel IV. inkorporoval ke Koruně české listinou z léta 1370.
V srpnu 1373 nakonec prodal Karlu IV. Braniborsko jeho zeť Ota V. za 500 000 zlatých. Karel o zisk
markrabství s kurfiřtským hlasem velice stál, vždyť kvůli jeho koupi zastavil velkou část svých
držav v Horní Falci. Braniborsko udělil v léno svým třem synům, Václavu IV., Zikmundovi a Janovi
(Zhořeleckému). V roce 1374 pak vydal prohlášení o připojení markrabství k České koruně.
Braniborsko bylo správně rozděleno na tři části (marky): Starou, Střední a Novou. Ve Staré marce
Karel vybudoval ve městě Tangermünde reprezentativní palác s velkým sálem, na jehož stěnách nechal
vymalovat rodovou galerii Lucemburků. Hradní areál byl bohužel zničen za třicetileté války.

Země Koruny české za Václava IV. a Zikmunda Lucemburského

Po Karlově smrti měl být jeho nástupce tím, kdo stmelí Korunu českou. Václav IV. měl vládnout
v dědičných zemích a také nad Slezskem, částí Lužic a državami na území Říše. Zikmund zdědil vládu
v Braniborsku, nejmladší Jan získal nově vytvořené vévodství zhořelecké, východní část Dolní Lužice
a braniborskou Novou marku.
Osud chtěl ale jinak. Zikmund nebyl schopen udržet Braniborsko a v roce 1388 jej zastavil bratrancům
Joštovi a Prokopovi, kteří mu pomohli k zisku uherské koruny. Prakticky se vlády v Braniborsku ujal
Jošt. Jemu pak v roce 1397 udělil Braniborsko v léno Václav IV. a ponechal mu také správu v Dolní
Lužici. Po Joštově smrti se jej ujal opět Zikmund, který nakonec Braniborsko přenechal norimberskému
purkrabímu Fridrichovi Hohenzollernskému (1415-1417). Koruna česká přišla i o Dolní Lužici, kterou
získal zpět až český král Jiří z Poděbrad.
Václav IV. po svém sesazení z římského trůnu v roce 1400 ztratil další državy v Horní Falci a některá
další území, kupř. staré přemyslovské državy na středním Labi (Pirna, Königstein).
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Pražská univerzita

Vysoké učení v Praze chtěl založit již král Václav II. na konci 13. století, ale představitelé šlechty byli
proti. Podnět k založení univerzity v Praze získal Karel IV. pravděpodobně při svých pobytech v Paříži
a severní Itálii. Jejím založením Karel sledoval také reprezentační a dynastické zájmy. Jím založená
univerzita se na několik desetiletí stala jediným vysokým učením na sever od Alp a na východ od
Paříže.
v roce 1346 vyslal římský a český král Karel IV. do Avignonu poselstvo a chtěl papežské povolení.
Velice mu nahrávalo jeho přátelství s papežem Klimentem VI., jenž si uvědomoval, že povolením
vysokého učení by posílil svou moc na území Říše.
Papež Kliment VI. se založením souhlasil a 26. ledna 1347 vydal v Avignonu listinu, která „ustanovuje,
aby ve městě Praze na věčné budoucí časy kvetlo obecné učení v kterémkoli povoleném oboru“
a zaručuje obecné uznávání licenciátu i magisterské hodnosti v celém křesťanském světě. Univerzita
měla mít čtyři fakulty: artistickou, právnickou, lékařskou a teologickou. Univerzita byla rozdělena
také na čtyři univerzitní národy: český, saský, polský a bavorský.
Univerzita byla založena až Karlovou listinou ze 7. dubna 1348. Vzorem pro organizaci univerzity byly
pařížská a bolognská univerzita, což byly dva docela odlišné modely. V čele univerzity stál kancléř,
kterým byl pražský arcibiskup. Císařským diplomem ze 14. ledna 1349 (tzv. Eisenašský diplom) dostala
univerzita důležitá privilegia, zejména právo vydávat vlastní statuta a osvobození od daní.
Činnost univerzity se rozbíhala pozvolna, první mistr svobodných umění Jindřich z Libšic byl
promován arcibiskupem Arnoštem z Pardubic až roku 1359. První zmínka o jednotlivých fakultách
je pouze o rok mladší. První statuta udělil univerzitě její kancléř až v roce 1360.
Můžeme konstatovat, že Karel IV. nejevil zpočátku o chod univerzity velký zájem, protože její členy
nepotřeboval ke své vládě. Bylo to dáno rovněž tím, že se obklopoval duchovními, kteří své vzdělání
získali již dříve. Ani Václav IV. nevyužíval služeb absolventů univerzity, naopak se obklopoval
příslušníky nižší šlechty a měšťanstva.
Za zlom v dějinách pražského vysokého učení je považován rok 1366, kdy Karel IV. založil dobře
financovanou Karlovu mistrovskou kolej pro dvanáct mistrů artistické fakulty. na ni pak navázal kolej
Všech svatých, která byla určena pro teology. Nedokážeme říci, proč je Karel IV. založil. Snad chtěl
pozvednout úroveň vysokého učení, možná se bál konkurence univerzit v Krakově a ve Vídni.
Univerzita začala být hodně navštěvovaná, vrcholu dosáhla v sedmdesátých a osmdesátých letech 14.
století. Poté sice došlo k mírnému poklesu návštěvnosti, což bylo dáno založením dalších univerzit
(Heidelberg, Erfurt), přesto však pražská univerzita byla nejnavštěvovanější ve střední Evropě.
v roce 1372 se přes odpor pražského arcibiskupa oddělila právnická fakulta a do husitských válek
měla vlastního rektora nebo zástupce. Roku 1383 věnoval římský a český král Václav IV. univerzitě
velký palác mincmistra Rotleva, dnešní Karolinum.
Od 80. let 14. století se začaly projevovat rozpory mezi jednotlivými univerzitními národy, kdy si
arcibiskupovi střídavě stěžovala česká i německá strana. V devadesátých letech král Václav IV. vystoupil
a podpořil celou univerzitní obec. na počátku 15. století ale již viditelně podporoval zájmy českého
univerzitního národa.
Osmnáctého ledna 1409 vydal Václav IV. známý Dekret kutnohorský, který stanovil českému
univerzitnímu národu tři hlasy, zbývající univerzitní národy měly hlas jediný. Již dlouhá desetiletí
se řeší, proč takto Václav IV. zasáhl do univerzitní samosprávy. Je možné, že chtěl podpořit českou
menšinu na univerzitě, která mu doporučovala, aby se zúčastnil koncilu v Pise. Je ale rovněž možné,
že chtěl, aby na pražské univerzitě měl výsadní postavení domácí, český univerzitní národ.
Mistři a studenti tří univerzitních národů se rozhodli, že pokud nedojde k odvolání Dekretu
kutnohorského, opustí Prahu. Král proti nim tvrdě zasáhl a v důsledku toho odešlo z Prahy 500 až 800
profesorů a studentů, kteří založili univerzitu v Lipsku a posílili univerzity ve Vídni a Heidelbergu.
Univerzita se stala zeměpanským vysokým učením, což např. znamenalo, že noví studenti museli
přísahat věrnost panovníkovi a zemi. Odchodem zahraničních mistrů a studentů přestal Dekret
kutnohorský platit.
Situace na univerzitě se ale neuklidnila, naopak se prohloubily rozpory mezi konzervativními mistry,
kteří byli na straně pražského arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házmburka, a reformními radikály, mezi
něž patřili Jan Hus, Jeroným Pražský a Jakoubek ze Stříbra. Ve sporech krále s arcibiskupem se Hus
přiklonil na královu stranu, později se s ním však rozešel.
Celkově vzato byl vztah krále Václava IV. k univerzitě rezervovaný, což bylo dáno i tím, že řadě
filozofických a teologických sporů nerozuměl.
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Maiestas
Carolina

Zlatá bula
Karla IV.

Zlatá bula Karla IV. jako římského a českého
krále – avers, 1356, 58 mm.

Karel IV. navázal na počátku 50. let 14. století na snahu krále Václava II. z rodu Přemyslovců prosadit
zemský zákoník. Přihlásil se k ideji božského původu práva i královské moci, čímž by měl panovník
právo vydávat nové zákony a upravovat staré.
První verze vznikla před první Karlovou římskou jízdou a reprezentace Českého království s ní
předběžně souhlasila. Původní verze obsahovala kapitoly 6 až 98, resp. 119. Druhá redakce zákoníku
byla dokončena až po Karlově návratu z italského tažení v roce 1355 a vznikly kapitoly 1 - 5 a 120 127. První kapitoly se týkaly státního náboženství a boje proti herezi, závěrečné pak procesně právních
záležitostí a postavení vdov a sirotků. Pravděpodobně ve stejné době vznikla i předmluva, v níž se
mimo jiné přihlásil k přemyslovské tradici.
Zákoníkem chtěl Karel IV. písemně zakotvit obecné normy, české zemské právo.
Text mimo jiné obsahoval články o sexuální morálce, zákazu božích soudů, o ochraně královských
lesů. Dále měl upravovat vztah královské domény a svobodných zemských statků. Hlavní důraz pak
kladl na kompaktnost a nezcizitelnost dvaceti devíti královských měst a třinácti hradů, které měly
být základní oporou královské moci. Tyto královské statky se nacházely nejen na území Českého
království, ale i v ostatních zemích Koruny české.
Zemský zákoník měl vejít ve veřejnou známost, měl být každoročně předčítán, vždy o suchých dnech
před Vánocemi na zemském soudu.
Česká šlechta po druhé redakci textu nesouhlasila s jeho přijetím. Karel v této situaci nakonec prohlásil,
že jediný exemplář zákoníku shořel. Všichni v Českém království, panovníkem počínaje a poddanými
konče, se pak nadále měli řídit starobylými právy a zvyklostmi.
Exemplář zákoníku neshořel, ale dále se s ním pracovalo, byl dokonce přeložen do češtiny. Označení
Maiestas Carolina pochází až z roku 1617, kdy byl text vydán tiskem.

Nezcizitelná města:

Vratislav, (Slezská) Středa, Hlohov, Frankenštejn, Budyšín, Zhořelec, Lobava, Lubáň, Kamenec, Praha,
Hradec Králové, Albrechtice, Chrudim, Plzeň, Kladská Bystřice, Nymburk, Žitava, Litoměřice, Žatec,
Pirna, Most, Kadaň, Tachov, Domažlice, Písek, České Budějovice, Čáslav, Kutná Hora a Kouřim.

Nezcizitelné hrady:

Sobotka a Borov ve Slezsku, Kladsko, Svojanov, Lichtenburk, Bezděz, Königstein, Loket, Přimda,
Nečtiny, Křivoklát, Karlštejn a Zvíkov.

Zlatá bula (Bulla aurea) je označení prvního říšského zákoníku, který nechal sestavit římský císař
Karel IV. a slavnostně jej vyhlásil během roku 1356. Jako nejdůležitější ústavní zákon Svaté říše římské
platila až do jejího zániku v roce 1806. Samotný název je odvozen od zlaté císařské pečeti (buly),
kterou byl dokument zpečetěn.
Text začal vznikat po Karlově návratu z římské jízdy na podzim 1355. Karel IV. chtěl především
stanovit přesný postup volby římského krále, ustálit podobu kurfiřtského kolegia a zabránit tak
vnitřním konfliktům.
Prvních 23 kapitol bylo vyhlášeno 10. ledna 1356 na říšském sněmu v Norimberku, předtím o nich bylo
jednáno a byly dokončovány jednotlivé formulace. Zbývajících osm kapitol pak bylo proklamováno
25. prosince 1356 v Metách. Celý zákoník byl vyhotoven v sedmi exemplářích. Exemplář určený pro
českého krále se dnes nachází ve Vídni.
Předmluva uvádí, že dokument vznikl, aby se zamezilo rozpolcenosti Říše, která je příčinou různých
rozbrojů. Oporou a zároveň záštitou pokoje má být sedm sloupů-kurfiřtů. Ustanovení zákoníku pak
mají tuto jednotu chránit.
První kapitoly se týkají přípravy volby římského krále a jejího provedení. Nejpozději do tří měsíců po
smrti římského panovníka se mají kurfiřti sjet do Frankfurtu nad Mohanem, který byl určen volebním
místem. Do třiceti dnů měl pak být zvolen římský král. K úspěšné volbě stačila většina, tedy čtyři ze
sedmi kurfiřtských hlasů. První říšský sněm po volbě se měl konat v Norimberku.
Následující články zákoníku se týkají kurfiřtů, jejich práv a privilegií a zásady primogenitury, která
se samozřejmě týkala pouze světských kurfiřtů. Prvořadé postavení mezi kurfiřty získal český král,
jemuž bylo kupř. v průvodu vyhrazeno místo hned za římským panovníkem. Český král měl být
svobodně zvolen sněmem v případě vymření panovnického rodu. Byla dokonce zaručena dědičnost
českého trůnu po meči i po přeslici. Čechy nebyly říšským lénem, jako léno uděloval císař českému
králi pouze úřad nejvyššího číšníka a kurfiřta. Český král měl právo razit zlaté a stříbrné mince. České
království získalo samostatné a privilegované postavení v rámci celé Říše.
V Říši bylo zakázáno zakládání spolků měst s mimoměstskými partnery, vznik landfrýdů měl
odsouhlasit římský král atd. Některé body, které měl zákoník řešit, se nakonec nevyřešily (např.
mincovní poměry).
Zlatá bula Karla IV. byla dílem kompromisu mezi císařem a jednotlivými říšskými knížaty. Usnadnila
volbu římského panovníka a posilnila vliv jednotlivých kurfiřtů v čele s českým králem. Jednotlivá
ustanovení Zlaté buly ale nebyla vždy dodržována.
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Nejstarší dochovaná
listina pro Ostravu

Ve fondech Archivu města Ostravy je nejstarší dochovanou písemností listina vydaná v Opavě 17.
května 1362 císařem Karlem IV., jenž v ní udělil městu (Moravské) Ostravě právo konat každoročně
výroční trh, který měl začít osm dní před svátkem Nanebevstoupení Páně a trvat ještě osm dní po
něm.
u listiny se sice nedochovala pečeť, ale na základě koroborační formule došli odborníci k závěru, že byla
použita velká majestátní císařská pečeť. Důležitou roli při vzniku písemnosti sehrál také olomoucký
biskup, kterému Ostrava patřila. V roce 1362 jím byl Jan Očko z Vlašimi, jenž byl o pár let později
na přání Karla IV. zvolen druhým pražským arcibiskupem.
Moravská Ostrava byla ve 14. století správním, hospodářským a obchodním centrem biskupských
držav na severovýchodě Moravy.

Překlad textu listiny:

Karel IV., díky milostivé přízni Boží císař římský, vždy Augustus a český král. Touto listinou dáváme
všem na vědomí, že na naléhavé pokorné prosby našeho milého věrného knížete a rádce, ctihodného
Jana, biskupa olomouckého, o jehož blaho, prospěch a užitek je třeba se postarat přednostně, což si
přejeme o to upřímněji, oč více si to zasluhují jeho významné zbožné a řádné činy, jimiž se přičinil
o naši výsost, chceme vylepšit poměry a postavení jeho města Ostravy. Po zralé úvaze a po poradě
s knížaty, barony a našimi věrnými s plným vědomím dáváme, udělujeme a touto listinou darujeme
z naší vrozené dobrotivosti a z moci českého krále měšťanům a všem obyvatelům tohoto města
jarmark neboli výroční trh v tomto městě konat každoročně od nynějška do budoucna, počínaje
nynějškem vždy osm dní před a osm dní po svátku Nanebevstoupení Páně, a že sem mají všichni kupci
volný přístup. Přikazujeme ovšem obecně i jednotlivým knížatům, vévodům, baronům, šlechticům,
rytířům, klientům, zemanům, purkrabím, oficiálům i městským obcím, věrným našim milým, budouli prostřednictvím této listiny požádáni, a s ohledem na naši milost jim touto listinou ukládáme, aby
se nikdy neopovažovali měšťanům a obyvatelům řečeného města Ostravy, kteří kdy budou, bránit se
výsadě, kterou jsme jim udělili, ale naopak aby je v této výsadě podporovali a laskavě ji zachovávali.
Tato listina je opatřena svědectvím pečeti našeho císařského majestátu. Dáno v Opavě, léta Páně
tisícího třístého šedesátého druhého, patnácté indikce, o šestnáctých červnových kalendách, království
našich léta šestnáctého, císařství pak osmého.
Zkontroloval Jan Hlohovský, děkan
Z pověření pana hofmistra Milíč z Kroměříže
Zaneseno do register: Petr Vratislavský
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Manželky Karla IV.

Blanka z Valois

(1316 – 1. 8. 1348))
První choť Karla IV., nejmladší dcera hraběte Karla z Valois, bratra francouzského krále Filipa IV.
Sličného. Původně byla pokřtěna Markéta, ale brzy jí podle jejich plavých vlasů začali říkat Blanka.
Sňatek domluvili jejich otcové a konal se krátce po příjezdu kralevice Václava (jméno Karel přijal až
při biřmování) do Francie 15. května 1323. Až do roku 1328 žili odděleně, jako manželé začali žít
až od roku 1330, kdy byl Karel odvolán do Lucemburska. o rok později odjel Karel do severní Itálie
a Blanka zůstala v Lucemburku a zajížděla také za rodinou do Francie.
V červnu 1334 přijela do Prahy a byla srdečně vítána. Její družina ale musela brzy na nátlak zemské
obce opustit České království. V květnu 1335 se jí narodila první dcera Markéta. Český král Jan
Lucemburský, Blančin tchán, ji vykázal jako moravskou markraběnku do Brna. na Pražský hrad se pak
vrátila až po dvou letech, které většinou trávila sama, protože Karel byl často dlouhodobě v zahraničí.
V roce 1342 porodila druhou dceru Kateřinu. Po smrti Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku se
stala českou královnou, korunována byla spolu s Karlem v září 1347. Zemřela v králově nepřítomnosti
1. srpna 1348. Pohřbena byla v královské hrobce v katedrále sv. Víta.

Blanka z Valois.

Anna Falcká

(26. 9. 1329 – 2. 2. 1353)
Druhá manželka římského a českého krále Karla IV., dcera rýnského falckraběte Rudolfa II., který
původně stál na straně Karlových soupeřů, vzdorokrále Günthera ze Schwarzburgu a předtím i císaře
Ludvíka Bavora. Karel jej chtěl získat na svou stranu, což se mu sňatkem podařilo. Zároveň získal
vyhlídky na Rudolfovy části Horní Falce.
Před samotnou svatbou musel ještě získat papežský dispenz. Sňatek se konal 4. března 1349 v Bacharachu.
V červenci téhož roku pak proběhla v Cáchách Annina korunovace římskou královnou, v listopadu
pak v Praze královnou českou. Králi porodila syna Václava, který však v necelých dvou letech zemřel.
Anna Falcká zemřela nečekaně 2. února 1353 a byla pohřbena v královské hrobce v katedrále sv. Víta.

Anna Falcká.

Anna Svídnická

(1339 – 11. 7. 1362)
Třetí manželka Karla IV., dcera vévody Jindřicha Svídnického a Kateřiny Uherské, sestry uherského
krále Ludvíka I. Velikého. Karel IV. s ní původně počítal jako s manželkou svého syna Václava
z druhého manželství, protože chtěl získat území jejího otce (Svídnicko a Javorsko), kterým by scelil
oblast Slezska.
Sňatek se uskutečnil 27. května 1353 v Budíně. o dva měsíce později pak byla Arnoštem z Pardubic
korunována českou královnou. Římský a český král se díky sňatku sblížil s uherským králem Ludvíkem
I. Velikým a také s polským králem Kazimírem III. Velikým. Anna Svídnická byla v únoru 1354
v Cáchách korunována římskou královnou a s Karlem se chystali na římskou jízdu. Ta vyvrcholila 5.
dubna 1355 císařskou korunovací v chrámu sv. Petra.
V roce 1358 porodila první dítě, dceru Alžbětu, při této příležitosti nechal Karel IV. postavit pro
Annu hrad Karlík nedaleko Karlštejna. Dvacátého šestého února 1361 kolem deváté hodiny večerní
se v Norimberku narodil vytoužený syn a dědic Václav. Císařovna a česká královna Anna Svídnická
zemřela 11. července 1362 při třetím porodu i s novorozenětem.

Anna Svídnická.

Alžběta (Eliška) Pomořanská

(asi 1347 – 14. 2. 1393)
Čtvrtá manželka císaře Karla IV., dcera Bogislava V. z Pomořan a z Wolgastu, vnučka polského krále
Kazimíra III. Velikého. Proslula neobvykle velkou silou, prý lámala podkovy a nože. Karel IV. se
s ní oženil 21. května 1363 v Krakově, Alžbětě bylo šestnáct, jemu čtyřicet sedm. V roce 1366 se
jim narodila dcera Anna, která se v roce 1382 stala anglickou královnou, roku 1368 syn Zikmund.
Krátce po Zikmundově narození podnikla spolu s manželem římskou jízdu a byla v Římě korunována
papežem římskou císařovnou, což bylo docela neobvyklé.
Celkem spolu měli šest dětí, z toho čtyři chlapce (dva zemřeli krátce po narození). Po Karlově smrti se
všemožně snažila prosadit Zikmunda a další své potomky. Vadilo jí, že by její děti měly být podřízeny
nevlastnímu bratrovi Václavu IV. Byla velice energická a byla to její zásluha, že se Zikmund stal
uherským králem.
Alžběta Pomořanská zemřela 14. února 1393 v Hradci Králové a byla pohřbena stejně jako všechny
její předchůdkyně v královské hrobce ve Svatovítské katedrále.

Alžběta Pomořanská.
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Matyáš
z Arrasu

Petr
Parléř

(1290? – 1352)

(1332/1333 – 13. 7. 1399)

Matyáš z Arrasu byl francouzský architekt, stavitel a kameník, první stavitel katedrály sv. Víta v Praze.
o jeho dřívějším životě není příliš známo. Původně působil u papežského dvora v Avignonu. Tam
se s ním za svého pobytu seznámil mladý císař Karel IV., který jej posléze vyzval k vybudování
nového reprezentativního chrámu pro pražské arcibiskupství. Katedrálu sv. Víta navrhl ve stylu
jihofrancouzských gotických katedrál. Základy stavby položil po svém příjezdu do Prahy v roce 1344.
Začal stavět devět pilířů arkád vnitřního chórového závěru a jim odpovídající část ochozu s kaplemi
– pět radiálních, dvě boční na jihu a první boční kapli na severu před sakristií.
na Hradčanech založil vlastní stavební huť. Snad se podílel i na projekčních pracích Kamenného mostu,
Nového Města pražského, kostela Panny Marie před Týnem a pravděpodobně i hradu Karlštejna.
Matyáš z Arrasu zemřel v roce 1352, pohřben byl v katedrále sv. Víta. V době jeho smrti bylo zdivo
postaveno asi do výšky římsy pod triforiem, byly dokončovány jednotlivé kaple a klenul se ochoz
chóru. Až do roku 1356 pokračovala jeho stavební huť ve stavbě pod vedením neznámého parléře.
Jejím posledním dílem bylo jedno pole rozestavěné dvoupatrové sakristie na severní straně, na jižní
rozestavěná kaple sv. Šimona a sv. Judy (dnes sv. Kříže).
Ve Valdštejnské kapli katedrály sv. Víta je zavěšen náhrobek (240 x 115 cm) se jménem Matyáše
z Arrasu. Hrob byl objeven společně s hrobem Petra Parléře náhodně v roce 1928. Nakonec byly
nalezeny i Matyášovy ostatky.

Architekt, stavitel, kameník, sochař a řezbář, nejvýznamnější představitel rodiny Parléřů,
nejvýznamnějšího a největšího klanu projektantů a stavitelů chrámů 14. století na území Říše. Jméno
Parléř je odvozeno od profesního označení zástupce hlavního stavitele – latinsky parlerius, český
parléř, novodobě polír. Označoval se tak vedoucí stavby nebo ten, kdo členům stavební huti vysvětloval
záměry vedoucího mistra. Rodina užívala kamenickou značku v podobě dvakrát zalomené úhelnice.
Petr Parléř je považován za jednoho z nejvýznamnějších umělců vrcholné gotiky v Evropě. o jeho životě
a díle máme nejvíce informací z pamětního nápisu nad jeho bustou ve vnitřním triforiu Svatovítské
katedrály a z kamenné erekční desky z roku 1396 na Zlaté bráně. Dalším zdrojem informací jsou
dochované stavební účty z let 1372-1378.
Narodil se v Kolíně nad Rýnem nebo Švábském Gmündu do rodiny stavitele Jindřicha z Gmündu,
který pracoval nejprve jako parléř v Kolíně nad Rýnem, poté jako magister operis kostela sv. Kříže
ve Švábském Gmündu. Právě zde získal Petr vzdělání v huti svého otce. Seznámil se s gotickou
architekturou v Porýní a pravděpodobně též ve Francii.
V roce 1356 jej přivedl Karel IV. do Prahy, aby pokračoval ve stavbě katedrály sv. Víta. Petr začal pracovat
jako vedoucí architekt a stavitel – magister operis. Vybudoval Svatováclavskou kapli (dokončena
1371), dostavěl vysoký chór a zaklenul jej síťovou klenbou, stavěl transept se slavnostní Jižní bránou
(dokončena 1367), započal stavbu trojlodí (základní kámen položen v roce 1392) a Jižní věže.
Od roku 1357 vedl stavbu nového kamenného mostu přes Vltavu. Postavil kapitulní kostel Všech
svatých na Pražském hradě (1378-1387). Od roku 1360 realizoval stavbu chóru farního kostela
sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem (do roku 1378).
Petr Parléř také navrhl, korigoval a částečně sám vytvořil sochařskou výzdobu Svatovítské katedrály
a Staroměstské mostecké věže.
V roce 1397 nahradil Petra ve vedení stavební huti jeho syn Václav, po něm pak jeho druhý syn Jan.
Petr Parléř zemřel 13. července 1399 v Praze a byl pohřben vedle svého předchůdce Matyáše z Arrasu
u stěny sakristie v katedrále sv. Víta.
Ve Valdštejnské kapli katedrály sv. Víta je zavěšen náhrobek Petra Parléře (240 x 120 cm), který byl
společně s hrobem objeven náhodně v roce 1928. Nakonec byly nalezeny také ostatky druhého stavitele
Svatovítské katedrály.

Busta Petra Parléře z vnitřního triforia Svatovítské katedrály.
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Lucemburská Praha

Karel IV. byl na rozdíl od svého otce Jana Lucemburského význačným fundátorem. Nejprve se jeho
stavební aktivity soustředily na areál Pražského hradu. Jeho nejznámějším počinem na Hradě je gotická
stavba katedrály sv. Víta. Karel však dbal i na to, aby byl Hrad obyvatelný, proto nechal vystavět nový
palác, který byl prý inspirován „domem“ francouzského krále. Dále založil novou kapitulu při palácové
kapli Všech svatých, která tím byla povýšena na kolegiátní kostel. Kaple byla ještě za Karlova života
přestavěna Petrem Parléřem, jenž ji pojal po vzoru francouzských kaplí. Karel IV. nechal hradní areál
také nově opevnit. Můžeme konstatovat, že Pražský hrad byl za vlády Karla IV. ale i jeho syna Václava
IV. jedním velkým staveništěm.
Asi největším zakladatelským počinem Karla IV. bylo založení Nové Města pražského ze dne 8. března
1348. Rozsáhlý areál byl vytyčen ve velkém oblouku a zcela obepnul Staré Město. Jeho obvod měřil
3430 metrů a zabíral plochu 360 hektarů. Obvodové hradby zesilovaly hranolové věže, které byly
rozmístěny v pravidelných rozestupech, a masivní vstupní brány.
na ploše Nového Města byly vytyčeny tři velké prostory, Senný trh (dnešní Senovážné náměstí)
na severu, Koňský trh (Václavské náměstí) uprostřed a Dobytčí trh (Karlovo náměstí) v jižní části.
Dobytčí trh měl impozantní rozměry, přes osm hektarů. Samotné ulice Nového Města byly též neobvykle
široké. Ještě v 19. století bychom na území Nového Města našli nezastavěné plochy.
Karel založil na nově vytýčeném území četné kostely a kláštery. Ještě před založením Nového Města byl
založen na jeho území klášter karmelitánů s kostelem Panny Marie Sněžné. o stavbě dalšího kláštera
se také rozhodlo ještě před založením města. Jedná se o benediktinský klášter v Emauzích, jenž se stal
jediným místem v království, kde byla povolena slovanská liturgie.
Dalším významným počinem Karla IV. bylo založení kláštera augustiniánů na Karlově v roce 1350.
Klášter byl umístěn na nejvyšším místě Nového Města. Klášterní kostel byl navíc zasvěcen sv. Karlu
Velikému, jehož římský a český král Karel IV. velice ctil. Loď klášterního kostela má navíc osmiboký
půdorys, což je jasný odkaz na ústřední část cášského dómu, v němž byl Karel Veliký pohřben.
Z dalších klášterů a kostelů můžeme jmenovat klášter augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny, která

byla Karlem uctívanou světicí od roku 1332, kdy v její den zvítězil v bitvě u San Felice u Modeny.
z ostatních klášterních kostelů jmenujme ještě kostel sv. Apolináře nebo kostel Panny Marie
na Trávníčku při někdejším klášteře servitů.
Karel IV. a později i jeho syn nechali na území Nového Města vybudovat řadu dalších kostelů, některé
byly i přestavěny.
Některé se bohužel nedochovaly do současnosti. Nejznámějším příkladem je kaple Božího těla, která
stála uprostřed Dobytčího trhu. Jednalo se o složitou centrální stavbu, kterou uprostřed korunovala
nápadná věžová nástavba. Bohužel ani z jejích starších vyobrazení nejsme schopni zrekonstruovat
její původní podobu. u vzniku stavby stálo v roce 1382 bratrstvo obruče a kladiva. V roce 1393 je
pak kaple zmiňovaná jako „nová“. Z papežovy buly z roku 1397 se pak dozvídáme, že na místě stála
původně dřevěná stavba, kde byly vystavovány vzácné relikvie. Šlo o české i říšské svátostiny včetně
ostatků Utrpení Páně, které byly součástí říšského pokladu. Ten byl do Prahy převezen v roce 1350.
Slavnosti ukazování ostatků se účastnili četní poutníci i ze zahraničí.
Za vlády Karla IV. a Václava IV. se stavělo nejen na území Nového Města, ale i na Starém Městě
a v Menším Městě (Malé Straně). na Starém Městě bylo postaveno nebo přestavěno velké množství
svatyní (sv. Jakuba, sv. Jiljí, sv. Havla a další). Mezi všemi vynikal svou výstavností chrám Panny
Marie před Týnem (Týnský chrám), který se stal dominantou Starého Města a jakýmsi protipólem
Svatovítské katedrály.
Karel IV. věnoval svou pozornost také Vyšehradu, jehož význam si velice dobře uvědomoval. Projevilo
se to mimo jiné i tím, že jeho návštěvu zařadil do svého Korunovačního řádu. Vyšehrad nechal obehnat
mohutnou zdí s věžemi a nechal upravit i chrám sv. Petra.
Ze světských staveb musíme zmínit stavbu Kamenného mostu přes Vltavu. Dále výstavný Rotlevský
palác, původně dům mincmistra Rotleva, který Václav IV. daroval pražskému vysokému učení a stal
se základem areálu Karolina. Výrazem sebevědomí měšťanů Starého Města byl komplex Staroměstské
radnice.
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Katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha

Gotická katedrála měla nahradit již nedostačující románskou baziliku sv. Víta, Václava a Vojtěcha
z 11. století. Základy chóru gotické stavby byly vyměřeny na prostranství mezi východním chórem
baziliky a průčelím svatojiřského kláštera.
Základní kámen gotické katedrály slavnostně položili 21. listopadu 1344 český král Jan Lucemburský,
jeho synové Karel a Jan Jindřich a první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Prvním stavitelem se
stal mistr Matyáš z Arrasu, který prý do Prahy přijel z Avignonu již v roce 1342.
Jak stavba katedrály pokračovala, starší bazilika jí postupně ustupovala. Matyáš z Arrasu si přinesl do
Prahy řadu zkušeností z jižní Francie a pravděpodobně nabídl králi a jeho nástupci několik variant
projektu, přičemž musel zohlednit jejich požadavky a samozřejmě musel brát ohled i na stavební
místo.
Matyášova stavební huť postavila podstatnou část přízemí chóru: devět vnitřních pilířů arkád závěru
a jim odpovídající část ochozu s kaplemi (pět radiálních, dvě boční na jihu a první boční kapli na severu
před sakristií). Když v roce 1352 Matyáš zemřel, pokračovalo se ještě nějakou dobu podle jeho plánů,
takže zdivo chóru bylo vyhnáno asi do výše římsy pod triforiem, dokončovaly se jednotlivé kaple
a klenul se ochoz chóru.
V roce 1356 se novým stavitelem stal třiadvacetiletý Petr Parléř, syn mistra Jindřicha z Gmündu.
Pražská katedrála pro něj byla výzvou. Čekaly na něj nejtěžší úkoly: dostavby chóru, opěrného systému,
jižního průčelí i věže a také projekt trojlodí.
Za symbol přechodu je považována sakristie, v níž východní pole je vytvořeno podle plánu Matyáše
z Arrasu, západní je pak výtvorem huti Petra Parléře.
Hlavním průčelím katedrály se stalo jižní průčelí, v němž se nacházela slavnostní brána, jež měla sloužit
jako vstup do chrámu při významných událostech (např. korunovace, pohřeb). Stavebně a rovněž ideově
byla Jižní brána, zvaná též „Porta aurea“ propojena se Svatováclavskou kaplí, což mělo bezpochyby
vliv i na její výzdobu. Před samotný vstup postavil Petr podélnou předsíň, nad kterou umístil novou
sakristii. Prostor předsíně byl zaklenut obkročnou klenbou s žebry volně spadajícími na vysunutý
střední pilíř. na něm byla pravděpodobně umístěna socha Madony. Tympanon nad portálem chybí.
Svatováclavská kaple má v rámci katedrály výjimečné postavení, dá se dokonce konstatovat, že se
jedná o „kostel v kostele“, tedy samostatnou stavbu. Kaple má čtvercový půdorys a na rozdíl od všech
ostatních kaplí chóru má hladké, nečleněné stěny. Do okolního prostoru je otevřena jen dvěma portály,
na severu a západě. Pouze z kaple se pak dá dostat do horní sakristie, dnešní korunní komory.
V roce 1368 se vrátil císař Karel IV. ze své druhé římské jízdy a nechal na stěnu vstupní Jižní brány
umístit mozaiku Posledního soudu. Uprostřed je zobrazen majestátní Kristus-Soudce v mandorle,
kterou nesou andělé s nástroji Kristova umučení v rukách. Po stranách se mu klanějí Panna Marie
a sv. Jan Křtitel. Ve stejné rovině za okny dnešní korunní komory jsou vyobrazeni apoštolové. Kristus
je představen jako syn Boží, který trpěl na kříži. Velice dobře jsou viditelné jeho rány po hřebech
a kopí. Ze starších popisů mozaiky víme, že nástroje Kristova umučení byly ještě zobrazeny v horním
pásu mozaiky, který se ale téměř nedochoval. Hlavní část, kterou z něj jde vidět, je veraikon.
Pod Kristem-Světovládcem klečí šest českých patronů: sv. Prokop, sv. Zikmund, sv. Vít, sv. Václav,
sv. Ludmila a sv. Vojtěch. Pod nimi se pak modlí císař Karel IV. a jeho manželka Alžběta Pomořanská.
V dolních částech bočních křídel mozaiky jsou zachyceny dvě scény. Vlevo, po Kristově pravici, se
otevírají hroby, z nichž vystupují „spravedliví“ mrtví, které andělé doprovodí do ráje. Po Kristově
levici pak vidíme archanděla Michaela ve zbroji, jak mečem zahání hříšníky do plamenů pekelných.
Chór katedrály byl rozdělen na chór kanovníků s hlavním oltářem sv. Víta a chór
mansionářů s hlavním oltářem Panny Marie. Mansionáři měli pečovat o královské pohřebiště.
Do východních kaplí chrámu byly umístěny náhrobky přemyslovských knížat a králů. Hroby čtyř
hlavních patronů katedrály (sv. Vít, sv. Václav, sv. Vojtěch a sv. Zikmund) byly rozmístěny do kříže,
jehož ramena se protínala blízko Karlova náhrobku. Jejich hroby byly umístěny za oltáři jejich kaplí.
Ikonografický program pokračoval v dolním triforiu, kde nad průchody v meziokenních pilířích
byly umístěny busty Karla IV., jeho manželek, jeho nástupce Václava IV. s manželkou, rodičů, bratrů,
arcibiskupů, ředitelů stavby chrámu, Petra Parléře a Matyáše z Arrasu. V tzv. horním triforiu pak byly
umístěny ideální vypodobnění Krista, Panny Marie a zemských světců. V obou triforiích najdeme
také různé masky, bájná i reálná zvířata.
Máme tak před sebou tři roviny: v chóru byl zastoupen svět zesnulých, čekajících na Poslední soud,
nad nimi jsou na věčné časy zobrazeni ti, kteří se o stavbu zasloužili, a nakonec jsou nad nimi jejich
svatí ochránci.

Za vrchol schopností Petra Parléře je považována síťová klenba vysokého chóru, která stojí na počátku
vývoje složitých pozdně gotických kleneb. Petr se projevil jako schopný inovátor a jeho dílem se
inspirovali i umělci za hranicemi Českého království.
Obdivuhodná jsou i sochařská díla, která měla zdobit katedrálu: sv. Václav ve Svatováclavské kapli,
četné náhrobky panovníků nebo arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi či „portréty“ vnitřního triforia.
na podzim 1378, kdy zemřel Karel IV., nebyl ještě vysoký chór s opěrným systémem hotový. Dokončen
byl až v roce 1385, kdy byl rovněž vysvěcen. Petr Parléř zahájil stavbu transeptu, trojlodí a také Jižní
věže, která měla být zvonicí.
V roce 1397 nahradil Petra ve vedení stavební huti jeho syn Václav, po něm pak jeho druhý syn Jan.
Petr Parléř zemřel v roce 1399 a byl pohřben vedle svého předchůdce Matyáše z Arrasu.
Práce na katedrále pokračovaly i na počátku 15. století. Po vypuknutí husitských válek došlo k přerušení
stavby, stavební huť se rozpadla a její nejlepší kameníci odešli do ciziny.
na stavbě se pokračovalo s různými přestávkami i v následujících stoletích. Její dostavba pak byla
zahájena v 19. století a slavnostně byla otevřena 28. září 1929 u příležitosti 1000. výročí mučednické
smrti svatého Václava.

Východní část katedrály s chórovými kaplemi.

Svatovítská katedrála, celkový pohled od jihozápadu.

Půdorys gotické části katedrály.
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Svatováclavská kaple

Svatováclavská kaple je nejposvátnějším prostorem Svatovítské katedrály, s nímž přímo souvisí Korunní
komora, v níž jsou v současnosti uloženy české korunovační klenoty.
Kaple s hrobem sv. Václava se od 10. století nachází stále na stejném místě. Václavovy ostatky byly
nejprve uloženy v jižní apsidě románské rotundy, ta byla později pojata do jižní lodi románské baziliky
Spytihněva II. a obdobně ji do své stavby zahrnul i Petr Parléř.
Svatováclavská kaple je ve skutečnosti samostatným kostelem uvnitř katedrály sv. Víta. Stavba se
vymyká svou polohou i velikostí, což je dáno jejím významem a také tím, že si Petr Parléř nemohl
sám vybrat místo, kam ji umístí.
Karel IV. nechal vybudovat nádhernou kapli čtvercového půdorysu, jejíž zdi byly zdobeny zlatem
a drahokamy. Z kaple byl a stále je jediný přístup vřetenovým schodištěm do Korunní komory, kde
původně spolu s korunou bývala uložena také část státního pokladu a pokladu Svatovítské katedrály.
Hrubá stavba byla dokončena v roce 1366 a o rok později byla vysvěcena. V letech 1372-1373 se
pracovalo na její výzdobě. Společně s kaplí byla stavěna rovněž sousední Zlatá (Jižní) brána, hlavní
jižní portál gotické katedrály.
Pravděpodobným autorem návrhu kaple byl Petr Parléř, který zároveň promyslel vztah kaple, Zlaté
brány a Velké jižní věže, protože jejich hmoty a opěrné pilíře jsou dokonale provázané.
Do kaple vedou dva portály, severní a západní. Severní se dochoval v téměř nezměněné podobě ze
14. století. Je sklenut půlkruhovým obloukem. Samotný půlkruh je zdoben obloučkovým vlysem se
slepou kružbou a liliemi. Oblouk je nesen dvěma figurálními konzolami, které jsou bohužel poškozené.
na jedné je snad apoštol Petr v hovoru se ženou, na druhé pak ďábel odnášející Jidášovu duši. Dveře
jsou rovněž původní. Jejich dřevěná deska je z obou stran pobita železnými pláty, vnější strana je ještě
navíc zpevněna kovovými pásy. Klepadlo v podobě lví hlavy je ukázkou románského kovolijectví.
Podle tradice sem bylo přeneseno z kostela ve Staré Boleslavi. Právě jeho se měl kníže Václav držet,
když umíral mučednickou smrtí. Západní portál musel být úplně zrekonstruován.
Kaple měla původně pět oken, okno v západním průčelí je slepé. Obě stěny, které jsou otočeny do
interiéru Svatovítské katedrály, jsou plné a téměř nečleněné. Prostor samotné kaple je uzavřen zvláštní
kupolovou klenbou. Spodní část stěn je ohraničena mohutnou podokenní římsou, která je přerušena
jen v místech obou portálů. Pod římsou je obloučkový vlys, který v koutech podpírají zlacené konzoly
ve formě hlav. Tři jsou původní (vousáč, divý muž a ďábel), čtvrtá je z roku 1906.
Současný náhrobek s oltářem a tumbou pochází z let 1912-1913 podle návrhu Kamila Hilberta. Oltář
umístil na západní stranu náhrobku tak, jak tomu bylo v době Karla IV.
Druhý oltář, sv. Jana Evangelisty, je umístěn při východní stěně. Jeho přední opuková deska
(antependium) je z poloviny 14. století a původně byla umístěna v kapli sv. Anny. Člení ji tři gotické
arkády. Zbytek oltáře je z počátku 20. století. Retábl oltáře tvoří gotický nástěnný obraz Krista na kříži
s Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou. Výše za nimi klečí donátoři, za Pannou Marií císař Karel IV.,
za sv. Janem Evangelistou Alžběta Pomořanská. Po obou stranách paty kříže jsou pak zobrazeny dvě
další, mnohem menší klečící postavy, pravděpodobně Václav IV. a jeho manželka Johana Bavorská.
Mezi obrazy jsou ve zlacené omítce zasazeny leštěné drahé kameny. Takto pojatá výzdoba vznikla
v letech 1372-1373.
Po pravé straně oltáře sv. Jana Evangelisty se nachází mřížka uzavírající výklenek ve zdi, v němž
se pravděpodobně uchovávaly oleje používané během korunovace k posvěcení krále pomazáním.
Samotná mřížka je zajímavým uměleckým dílem. Je zhotovena z pozlacených železných prutů,
úhlopříčně překřížených a provlečených. Rám zdobí plastické růžice a osm kruhových medailonků
s písmeny M a R i W N L (Maria, Wenceslaus). Uprostřed jednotlivých polí se střídá z plechu vysekaný

heraldický český lev a říšská orlice. Dvířka vznikla asi roku 1375.
Jedinečná je výzdoba i zbývajících stěn kaple. Kaple byla dostavěna v roce 1366, výzdoba stěn pak
vznikla během let 1372 a 1373. Stěny pod římsou jsou zdobeny leštěnými kamennými destičkami
(celkem 1345 kusů). Mezi nimi převažují červené jaspisy, fialové ametysty a zelený chryzopras. Pouze
pět destiček se zcela liší a je možné, že je Karel IV. dovezl z Itálie a nechal je zasadit do stěn kaple.
Různá barevnost použitých kamenů umožnila vytvořit na stěnách četné motivy kříže.
Obložené stěny leštěnými drahými kameny jsou umně propojeny s nástěnnými malbami pašijových
scén, jejichž autorem byl pravděpodobně mistr Osvald. Scény začínají na západní stěně Kristem
na hoře Olivetské, na severní pak následují: Kristus před Pilátem a Kristus u sloupu. na východní
stěně najdeme tři scény: Kristus korunován trním, Ukřižování s Pannou Marií, sv. Janem Evangelistou
a donátory a Ukřižovaný Kristus. Ukřižování je zde vymalováno dvakrát, protože scéna s donátory
je součástí oltáře. na jižní stěně jsou namalovány následující scény: Kristus v hrobě, Zmrtvýchvstání
a Nanebevzetí Krista. Úplně poslední scéna Seslání Ducha svatého se nachází opět na západní stěně.
Po stranách západního portálu jsou zobrazeni sv. Petr a sv. Pavel.
Další malby se nacházejí nad římsou s obloučkovým vlysem. Vyprávějí legendu o životě sv. Václava,
jeho mučednické smrti, převezení jeho těla ze Staré Boleslavi do Prahy a zázracích. Celý cyklus je
rozdělen do dvaceti devíti scén ve třech pásech o celkové ploše 233 m². Obrazy z legendy měly kapli
zdobit již za vlády Karla IV., ale nakonec nebyla tato výzdoba provedena.
Celý cyklus byl vymalován až za vlády Vladislava Jagellonského, pravděpodobně před rokem 1509,
kdy se v katedrále konala slavnostní korunovace malého Ludvíka Jagellonského na českého krále. Sám
král Vladislav Jagellonský je vyobrazen na čelní východní stěně kaple vedle okna. na druhé straně
okna je pak namalovaná jeho manželka Anna z Foix, která v době vzniku maleb již byla po smrti. Oba
portréty mají vysokou uměleckou hodnotu.
Za hlavního autora cyklu je považován tzv. Mistr litoměřického oltáře, jenž přišel do Prahy kolem
roku 1500 z jihoněmecké oblasti. na malbách pracoval se svými pomocníky.
Nad římsou najdeme ještě starší malby z roku 1484. Jedná se o malby zemských patronů a andělů
doprovázejících sochu sv. Václava. Ta je jedním z největších skvostů celé kaple. Je umístěna na římse
nad hlavním oltářem, uprostřed východní stěny. Socha je vysoká dva metry a byla vytesána z jednoho
bloku opuky. Světec má na hlavě knížecí čapku, dlouhé vlnité vlasy a upravené vousy. Oblečen je do
rytířské zbroje druhé poloviny 14. století, z ramen na zem mu splývá dlouhý plášť. Zaujme určitě
luxusní pás, který má módně umístěný až na bocích. Výrazná je též spona v podobě orlice. V pravé
ruce drží kopí, v levé pak nese za horní okraj štít se svatováclavskou orlicí.
Socha sv. Václava, která je nejvýznamnějším sochařským dílem Svatovítské katedrály, je vyjádřením
středověkého ideálu ctnostného rytíře a dobrotivého panovníka. Zajímavostí je, že autor sochy
s vysokou pravděpodobností využil skutečné lebky světce k vymodelování hlavy sochy. Již asi nikdy
nezjistíme, kde socha původně stála… na konci 15. století ale byla již na svém dnešním místě. Později
byla umístěna venku na opěrném pilíři nad nárožím kaple. V 19. století pak došlo k rozhodnutí
nahradit ji venku kopií a originál umístit do katedrály.
Autorem sochy byl pravděpodobně kameník Jindřich, který byl identifikován jako synovec Petra
Parléře. Polychromii sochy zhotovil mistr Osvald v roce 1373. Později odešel do Brna, kde pracoval
pro moravského markraběte Jošta. Není ale zcela vyloučen i autorský podíl samotného Petra Parléře.
Kaple byla v letech 1911-1913 rekonstruována podle návrhu Kamila Hilberta. V letech 1960-1965
byly restaurovány všechny nástěnné malby. Jejich poslední restaurování proběhlo v letech 2006-2011.
Nedávno bylo dokončeno nové odvětrávání kaple a luxusní osvětlení.
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Vnitřní a vnější triforium
Svatovítské katedrály

Busta prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic,
vnitřní triforium Svatovítské katedrály.

Busty umístěné ve vnitřním (dolním) triforiu katedrály sv. Víta tvoří unikátní portrétní galerii, která
nemá ve středověké Evropě obdoby. Měla memoriální charakter, připomínala osobnosti, které se
zasloužily o stavbu gotického chrámu.
Celkem jednadvacet bust znázorňuje Karla IV. a deset členů jeho rodiny, tři pražské arcibiskupy, dva
hlavní stavitele katedrály a pět ředitelů stavby. Busty panovnického rodu se nacházejí v polygonu
východního závěru (Karel IV., Alžběta Pomořanská, Anna Svídnická, Anna Falcká, Blanka z Valois, Jan
Lucemburský, Eliška Přemyslovna, Václav IV., Johana Bavorská, Jan Jindřich, Václav Lucemburský) nad
hlavním oltářem chrámu s ostatky sv. Víta. V jižním rameni triforia pak najdeme busty tři arcibiskupů
(Arnošt z Pardubic, Jan Očko z Vlašimi a Jan z Jenštejna) a na obou stranách zpodobnění ředitelů stavby
(Mikuláš Holubec, Bušek Leonardův, Beneš Krabice z Weitmile, Ondřej Kotlík a Václav z Radče). Dvě
poslední místa na severní straně triforia patří Petru Parléřovi a Matyáši z Arrasu.
Většinu poprsí doplňují heraldické znaky po stranách, laičtí stavitelé katedrály mají na hrudi mistrovské
štítky. Nad každou bustou je namalován nápis s biografickými údaji (pravděpodobně z let 1389-1392).
Tyto nápisy jsou bezpochyby středověké, ale jejich obsah je nevyvážený a časté jsou nepřesnosti a omyly.
Dvacet bust je zhotoveno z pískovce v životní velikosti (šířka ramen od 47 do 55 cm). Pouze poprsí
Václava z Radče, pátého ředitele stavby katedrály sv. Víta, je z opuky. u některých se dochovaly i zbytky
polychromie.
Nejstarší kusy byly osazeny ještě za života Karla IV., kolem roku 1375. Mladší pak v letech 1397-1380.
Busta Václava z Radče byla osazena jako poslední po roce 1385.
na jižní straně uzavírají sled bust reliéfy gryfa a zápasu kočky se psem. na severní straně najdeme dva
maskarony a ještě jeden pak v severní příčné lodi.
Jednotlivé busty vnitřního triforia jsou dílem součinnosti kameníků huti Petra Parléře.
Nejvýznamnější pozice ve vnějším triforiu zaujímají busty Krista a Panny Marie. Kristus je umístěn
nad poprsím Karla IV. ve vnitřním triforiu. V jižním směru následují za Kristem zpodobnění čtyř
zemských patronů cizího původu: sv. Vít, sv. Zikmund, sv. Metoděj a sv. Cyril. V severním směru
za Pannou Marií najdeme busty čtyř zemských patronů českého původu: sv. Václav, sv. Ludmila,
sv. Vojtěch a sv. Prokop.
Mezi vysokými okny na obou stranách vnějšího triforia je umístěno celkem osmnáct reliéfů bájných
zvířat, masek a nestvůr (např. medvěd, gryf, lvice s mláďaty, chiméra a jednorožec).

Sv. Václav, vnější triforium Svatovítské katedrály.
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Mozaika Posledního soudu

Monumentální mozaika Posledního soudu je umístěna nad Jižní (Zlatou) bránou katedrály sv. Víta,
která byla slavnostním vstupem do chrámu. Umístěna byla na vnější zdi klenuté síně, která byla
dokončena v roce 1367.
Mozaiku tvoří kostičky různobarevných smaltů a nepravidelně štípaných drahých kamenů, které
byly použity především na ztvárnění neoblečených částí lidských postav. Pozadí celé mozaiky bylo
pozlaceno.
Zhotovit ji nechal císař Karel IV. po svém návratu z druhé římské jízdy, kterou uskutečnil v roce 1368.
V roce 1370 nechal dvě věže Pražského hradu pokrýt olovem a následně pozlatit. Beneš Krabice
z Weitmile napsal v Kronice Pražského kostela: „V téže době dal také zhotovit a osadit nad portikem
Pražského kostela obraz ze skla řeckým způsobem, dílem nádherným a velmi nákladným.“ Kdysi
byla také vidět již z dálky při pohledu od Vltavy směrem k Pražskému hradu.
Uprostřed je zobrazen majestátní Kristus-Soudce v mandorle, kterou nesou andělé. Šest z nich navíc
drží nástroje Kristova umučení, dva spodní pak troubí na pozouny k Poslednímu soudu. Po stranách
se mu klanějí Panna Marie a sv. Jan Křtitel. Ve stejné rovině za okny dnešní korunní komory jsou
vyobrazeni apoštolové. Kristus je představen jako syn Boží, který trpěl na kříži. Velice dobře jsou
viditelné jeho rány po hřebech a kopí. Ze starších popisů mozaiky víme, že nástroje Kristova umučení
byly ještě zobrazeny v horním pásu mozaiky, který se ale téměř nedochoval. Hlavní část, kterou z něj
jde vidět, je veraikon, otisk skutečné Kristovy tváře.
Pod Kristem-Světovládcem klečí šest českých patronů: sv. Prokop, sv. Zikmund, sv. Vít, sv. Václav,

sv. Ludmila a sv. Vojtěch. Pod nimi se pak k nim modlí císař Karel IV. a jeho čtvrtá manželka Alžběta
Pomořanská.
V dolních částech bočních křídel mozaiky jsou zachyceny dvě významné scény. Po Kristově pravici
se otevírají hroby, z nichž vystupují „spravedliví“ mrtví, které andělé doprovodí do ráje. Po Kristově
levici pak vidíme archanděla Michaela ve zbroji, jak mečem zahání hříšníky do plamenů pekelných,
kam je spoutané vlečou dva čerti. Peklo je zobrazeno jako jeskyně s trůnícím Luciferem.
Neznáme autora mozaiky, ale někteří historici umění ji dávají do souvislostí s malbami Nicolletta
Semitecola v Benátkách, jenž by mohl být autorem kartonů. Objevují se i názory, že autorem návrhu
mohl být některý z dvorských malířů a samotná realizace pak byla dílem neznámého italského
mozaikáře. Chemický rozbor použitých smaltů prokázal jejich domácí, český původ.
Během staletí došlo několikrát k jejímu čištění a částečným opravám. Dokonce se vážně uvažovalo
o jejím sejmutí a přenesení do katedrály. V roce 1880 došlo k jejímu úplnému sejmutí a bylo objeveno
zazděné okno středního pole. K jejímu přenesení jinam ale nakonec nedošlo a v létě 1910 byla osazena
zpět na své původní místo. Ve dvacátém století došlo několikrát k jejímu čištění.
V roce 1992 se záchranou mozaiky začali zabývat odborníci z Getty Conservation Institute v Los Angeles.
Po pěti letech výzkumu nejprve speciální technikou očistili střední pole mozaiky a zakonzervovali jej.
Ukázalo se, že je to správná cesta. Náročný restaurátorský zásah byl pak proveden v letech 1998-2000.
Po očištění se mozaika stala jednou z dominant třetího hradního nádvoří.

Mozaika Posledního soudu, celkový pohled.
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Kamenný (Karlův) most

Nejstarší pražský kamenný most přes Vltavu byl Juditin, který byl postaven za vlády Vladislava II.
z rodu Přemyslovců. Dokončen byl v roce 1172 a pojmenován po panovníkově druhé manželce.
Juditin most byl na jaře 1342 poničen při tání ledu, a proto se Karel IV. rozhodl nechat postavit most
nový, kterému se až do poloviny 19. století říkalo Kamenný most. Během stavby sloužil Pražanům
provizorní dřevěný most.
Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402.
Kronikáři se většinou shodují na tom, že základní kámen nového kamenného mostu byl položen
v roce 1357. v přesném datu se ale záznamy rozcházejí, některé uvádějí červenec, jiné svátek sv. Víta,
tedy 15. červen 1357.
Astronom Zdeněk Horský přišel s teorií, že základní kámen byl položen 9. července 1357, v 5 hodin a 31
minut. Bylo to prý z toho důvodu, že tomuto datu zrovna odpovídala příznivá konstelace (konjunkce
Slunce se Saturnem). Současně datum odpovídalo sledu lichých čísel od jedné do devíti a zpět.
Karlův most spojuje Staré Město s Malou Stranou. Je 515,76 metrů dlouhý a jeho šířka kolísá od 9,40 do
9,50 m. Výška vozovky je 13 metrů nad normální hladinou. Je tvořen šestnácti oblouky. Ty mají rozpon
mezi 16,62 m až 23,38 m. Ve své délce je třikrát zalomen a proti proudu je nepatrně vypouklý. Most
je založen na mlýnských kamenech, které jsou možná podloženy rošty z dubových pilot. Je doplněn
celkem třemi věžemi. na Malé Straně jsou to větší Malostranská mostecká věž a menší Malostranská
mostecká věž. na straně Starého Města pak Staroměstská mostecká věž.
Při stavbě se stavitelé pokusili vyvarovat chyb, kterými trpěl starší Juditin most. Nový most měl proto
méně oblouků, byl vyšší a jeho pilíře byly založeny hluboko, 2,4 m pod úrovní říčního dna. i to však
nebylo dostačující.
v pražských knihách nalezneme jméno prvního stavitele mostu, byl jím stavební mistr Otto, který
stavbu vedl až do roku 1375, kdy ji po jeho smrti převzal Petr Parléř a jeho stavební huť. Třináctého
července 1399 zemřel Petr Parléř. s jistotou můžeme jeho stavební huti připsat zaklenutí a výzdobu
reprezentativní Staroměstské mostecké věže a snad také i více než polovinu samotné stavby. Po jeho
smrti převzal dokončovací práce na díle nám dnes neznámý mistr. Kolem roku 1407 dospěla stavba
mostu k bráně Malé Strany. Nejpravděpodobněji roku 1411 byla dokončena přestavba malostranské
brány. Lze proto soudit, že most byl již jako hrubá stavba dokončen.
Stavba byla velice nákladná a finančně České království vyčerpávala. Pro její financování byly dokonce
v kostelích pořádány sbírky. Po otevření mostu se za průjezd i přechod platilo mýtné, které se v průběhu
let neustále měnilo.
Mnohokrát byl most ohrožován povodněmi, a to již v průběhu stavby, v letech 1359, 1367, 1370, 1373
a 1374.
Z roku 1419 pochází jediná zmínka o poškození mostu v období husitské revoluce, kdy byla
zničena socha Ukřižovaného Krista, která byla jedním z prvních sochařských děl na mostě.
V roce 1432 poškodila Kamenný most velká povodeň, o čemž svědčí hned několik kronikářských záznamů.
Most byl nejprve vyspraven provizorní dřevěnou konstrukcí, posléze mostnicemi ze dřeva (1436) a nakonec
kamennými oblouky. Poslední oblouk byl zaklenut v roce 1502. Celá oprava pak skončila o rok později.
Praha se stala i díky Kamennému mostu významnou zastávkou na evropských obchodních stezkách.
Pohled na Karlův most ze Staroměstské mostecké věže.
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Staroměstská
mostecká věž

Císař Karel IV., král Václav IV. a sv. Vít jako patron nového kamenného mostu.

Nachází se v Praze na Starém Městě na Křižovnickém náměstí při pravobřežním vstupu na Karlův
most. Mohutná Staroměstská mostecká věž patřila mezi nejvýraznější dominanty středověkého Starého
Města a Prahy vůbec. Byla postavena z pečlivě přitesaných kamenných kvádrů a je vysoká 47 metrů
nad rovinou mostu a 57 metrů nad hladinou Vltavy. Členěna je celkem do tří pater a byla bezpochyby
umělecky nejvýznamnější stavbou na královské korunovační cestě. Práce na ní byly zahájeny v roce
1357, kdy se začal stavět nový most přes Vltavu, její výzdoba pak byla dokončena v průběhu 70. a 80.
let 14. století.
na jižní straně se nachází hranolovitý přístavek se schodištěm a vlastní střechou, kudy vede vstup do
vyšších pater věže. Střecha věže byla původně pokryta leštěným zlatým plechem, podobně jak tomu
bylo u dvou věží Pražského hradu.
Určitě zaujme architektonické členění věže, nejvíce pak především její jedinečná, reprezentativní
sochařská výzdoba, která se bohužel dochovala pouze na staroměstské straně. Výzdoba směrem
na Malou Stranu a k Pražskému hradu byla silně poškozena Švédy v roce 1648, což připomíná zlacená
pamětní deska se znakem Starého Města. o podobě původní výzdoby západního průčelí se vedou
diskuze.
První úroveň věže tvoří veliké portály průjezdu. v nejnižší části se kolem oblouku brány dochovaly
drobné konzolové plastiky (dívka a student, stařec a prostitutka). na staroměstské straně nad portálem
najdeme erby zemí, kterým Lucemburkové v době vzniku věže vládli (nejčastější identifikace: Nisko,
Vratislav, Svídnicko, Moravské markrabství, Římská říše, České království, Lucemburské hrabství,
Zhořelecko, Budyšínsko, Dolní Lužice), a nechybí původní znak Starého Města pražského.
Klenba průjezdu a vlastně celá sochařská výzdoba je dílem huti Petra Parléře. Klenba přímo odkazuje
na klenbu vysokého chóru Svatovítské katedrály. V jejím středu je pak místo svorníku zobrazena
královská koruna, jež je reprezentací královské moci. V průjezdu se dochovaly také původní gotické
malby zobrazující Václavovy lazebnice v bílých košilkách s věníky a vědry v rukou, nechybí ani četné
točenice s ledňáčky. Málokdo z procházejících si všimne namalovaného veraikonu neseného dvěma
anděly. v letech 1877 a 1878 malby zrestauroval a domaloval Petr Maixner.
Druhá etáž věže připomíná po stránce architektonické průřez sakrální stavbou, u níž nalezneme řadu
typických gotických prvků (kupř. kraby, fiály). V dolní části vidíme model mostu tvořený dvěma
oblouky, nad ním je v mělké nice umístěna socha sv. Víta. Ten drží v rukou panovnické insignie –
královské jablko a žezlo. Nad hlavou má baldachýn zdobený znakem Říše a také Českého království.
Nad baldachýnem je pak Svatováclavská orlice a nad ní plastika lva. sv. Vít je prezentován jako vladař,
ochránce Říše římské i zemí Koruny české, pražského mostu i cesty, která vede průjezdem až na Pražský
hrad ke Svatovítské katedrále.
Po obou stranách modelu mostu byly umístěny monumentální sochy panovníků v plném majestátu,
kteří nemají přímý kontakt s divákem. Jsou zobrazeni jakoby mimo čas, a tím jsou blízcí ostatním
vyobrazeným světcům. Sochy byly původně polychromované a jejich pláště původně zlacené, čímž
jakoby nebyli z tohoto světa. Nad nimi jsou podobné baldachýny jako v případě sv. Víta.
na pravé straně sochy sv. Víta vidíme císaře Karla IV. (výška sochy 216 cm), jehož hlavu zdobí císařská

Svatý Vojtěch a sv. Zikmund.

koruna. Mezi ním a světcem je zobrazen znak s říšskou orlicí zdobený helmicí s bohatým klenotem,
který se sklání směrem k sv. Vítu. Karel IV. drží v pravé ruce obnažený meč, pravděpodobně symbol
spravedlnosti a soudní moci, v levici tříme císařské jablko s křížkem. Panovník je oblečen v spodní šat
s dlouhými rukávy, přes něj má přehozený plášť, do něhož je císařova postava z velké části zahalena.
na nohou má zobatou obuv.
Císař je zobrazen v pro něj typickém úklonu, který byl pravděpodobně důsledkem jeho těžkého úrazu
z roku 1350. Rovněž při pohledu na jeho tvář zjistíme, že nese řadu fyziognomických rysů, které
známe i z jiných Karlových vyobrazení. Zřejmá je i podobnost s Karlovou bustou v triforiu Svatovítské
katedrály. Je prezentován jako Bohem povýšený a posvěcený, skutečný zástupce Krista na zemi.
Vlevo od sv. Víta pak trůní Karlův syn a nástupce Václav IV. (výška sochy 213 cm) s královskou korunou
na hlavě. Rovněž mezi ním a světcem je umístěn znak s helmicí s bohatým klenotem. Tentokrát
se jedná o znak Českého království, jenž se také sklání k postavě sv. Víta. Václav IV. drží v pravici
žezlo, v levé ruce pak tříme královské jablko. Pod pláštěm, který mu na hrudi spíná výrazná spona
s erbem uprostřed, má oblečené pravděpodobně brnění, ale ve skutečnosti nikdy neválčil na bitevním
poli. na rukou má pravděpodobně rukavice, jeho nohy zdobí zobatá obuv. i zde je zřejmá snaha
sochaře o zachycení individuálních rysů panovníka. Václavova hlava je dokonce považována za jeden
z nejlepších portrétů parléřovského sochařství. Václav má pečlivě upravené vlasy a vousy, podobnou
úpravu rovněž nalezneme na jeho četných zobrazeních v rukopisech vytvořených pro jeho knihovnu,
kupř. ve Václavově bibli z poslední dekády 14. století. Václav IV. je na Staroměstské mostecké věži
prezentován jako římský a český král, přímý nástupce Karla IV.
Originály všech důležitých soch věže jsou dnes uloženy v Lapidáriu Národního muzea, na jejich místa
byly usazeny pískovcové kopie.
Ve třetím patře, které je členěno slepým kružbovím jsou umístěny sochy dvou zemských patronů,
sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda. Pod nimi je zobrazen již výše zmíněný lev. sv. Václav je na věži zastoupen
formou Svatováclavské orlice, kterou vidíme na vrcholu druhé etáže. Traduje se, že každoročně o letním
slunovratu v poledne vrhá plastika lva po velmi krátkou dobu stín právě na tento erb.
Stavba věže byla zahájena ještě za Karlova života, ve stavbě pak pokračoval jeho syn Václav IV., za
jehož vlády byla pravděpodobně dokončena sochařská výzdoba. Zároveň byly na věž doplněny četné
Václavovy symboly, např. ledňáčci v točenici.
Interiéry schodiště prodělaly v průběhu staletí časté změny, jejich současná podoba je výsledkem
rekonstrukce z 19. století, kterou vedl Josef Mocker. na vrcholu schodiště na ochozu věže je umístěna
jedna z nejzáhadnějších gotických soch v Praze, kterou nechal postavit Václav IV. Jedná se o sochu
tzv. Věžníka nebo Hrbáče, která je jakýmsi protikladem postav na východním průčelí věže.
Tři patra symbolizují tři sféry: první je pozemská, zastoupená scénami konzol a gotickými malbami
s lazebnicemi, druhá je panovnická s majestátními Karlem IV. a Václavem IV. Poslední je pak
sféra nadpozemská, věčná, zastoupená postavami světců. Staroměstská mostecká věž není pouhou
fortifikací, ale zároveň má charakter triumfálního oblouku, který je svým členěním a ikonografií
sochařské výzdoby oslavou lucemburského rodu a především pak jeho vlády v Říši a v zemích Koruny
české, kterou chrání zemští patroni.

Socha tzv. Věžníka.

Točenice s ledňáčkem, emblémy krále Václava IV.

Klenba Staroměstské mostecké věže s namalovanými točenicemi, lazebnicemi
a znaky Českého království a Svaté říše římské.
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Karlštejn

Karlštejn byl založen českým a římským králem, pozdějším císařem Karlem IV., a byl původně
zamýšlen jako skromná stavba o jedné věži, která měla sloužit pobytům královské rodiny. Záměr
uložit zde a ochraňovat korunovační klenoty Svaté říše římské a svaté ostatky pojal Karel až později.
Jednotlivé architektonické prvky hradu byly stupňovitě uspořádány podle významu, který jim Karel
IV. přikládal, přičemž nejvýše je položena Velká věž.
Slavnostního zahájení stavby dne 10. června 1348 se spolu s Karlem IV. účastnil i první pražský
arcibiskup Arnošt z Pardubic. Stavba hradu probíhala mezi lety 1348–1357. Vnitřní výzdoba hradu
pak byla dokončena v roce 1365.
Nejvýznamnějšími částmi hradu jsou císařský palác, Mariánská věž a Velká věž. Císařský palác
dostavěný v roce 1355 sloužil v době Karla IV. a Václava IV. jako obydlí panovníka a jeho dvora.
v prvním patře se nacházely místnosti sloužící panovníkovu dvoru. Druhé patro pak obýval samotný
panovník.
Menší Mariánská věž je spojena můstkem s císařským palácem. Ve druhém patře se nachází kostel Panny
Marie se sakristií. v kostele se zachovaly cenné nástěnné malby s biblickými výjevy a tzv. ostatkovými
scénami, v nichž Karel IV. přijímá od dárců ostatky svatých, které pak ukládá do Ostatkového kříže.
Autorem maleb je pravděpodobně Mikuláš Wurmser ze Štrasburku.
ke kostelu přiléhá kaple sv. Kateřiny, která sloužila jako soukromá oratoř císaře. Její stěny jsou obloženy
polodrahokamy, nad vchodem se nachází dvojportrét císaře Karla IV. a jeho třetí manželky Anny
Svídnické.
Velká věž je spojena s Mariánskou věží krytým dřevěným mostem. Nachází se na nejvyšším místě
hradu a má vlastní opevnění, což odpovídá jejímu významu a účelu, který jí zakladatel hradu určil. Po
schodišti s nástěnnými malbami ze života sv. Václava a sv. Ludmily se pak vstupuje do nejcennějšího
prostoru hradu, kterým je kaple svatého Kříže. V ní byly uloženy říšské korunovační klenoty a svaté
ostatky, později i české korunovační klenoty a zemský archiv.
na počátku 15. století byly na Karlštejn přivezeny rovněž české korunovační klenoty. Pravděpodobně
se tak stalo na pokyn Karlova syna, římského a českého krále Václava IV., ale záznam o tomto převozu
chybí. ke korunovaci Zikmunda Lucemburského v roce 1420 byly již přivezeny do Prahy z Karlštejna.
Po korunovaci byly klenoty vráceny na Karlštejn, brzy na to však vypukla husitská revoluce a Zikmund
nechal jak české, tak říšské korunovační klenoty odvézt do zahraničí.

Kaple sv. Kříže

Kaple sv. Kříže je nejposvátnějším prostorem hradu Karlštejn. Její původní zasvěcení není jednoznačně
známo. Snad kaple Utrpení Páně. na kapli pracovali zedníci, kameníci, tesaři, truhláři, brusiči kamenů,
kovotepci, zámečníci, skláři a vitrajisté. Její stěny zdobí malovaná imitace mramorových a dřevěných
obkladů, inkrustace leštěnými drahými kameny zasazené do plasticky ztvárněného štuku. Prostor
kaple je rozdělen mříží, před mříží se nachází loď, za mříží presbytář. Celý obvod kaple obíhá kovový
prut s hroty, který symbolizuje Kristovu trnovou korunu.
Hlavní výzdobu tvoří 129 deskových obrazů (původně jich bylo 130) a několik nástěnných maleb, které
vznikly v letech 1359-1365. na omítce záklenků v okenních výklencích se nacházejí rozsáhlé figurální
scény důmyslně doplňované reliéfním zlaceným pozadím se skleněnými puklicemi. v oknech byly
bílé a žluté kaménky zalité v olovu do tvarů křížů.
Kaple byla slavnostně vysvěcena 9. února 1365. v zakládací listinho vojska i Božího zjeven
Deskové obrazy v kapli sv. Kříže nejsou jen vyobrazením určitého světce, ale zároveň jsou jakýmsi
relikviářem. V každém rámu byla umístěna relikvie vypodobněného světce. Celá oltářní stěna má
podobu velkého relikviáře tvořeného deskovými obrazy, což je zřejmý vliv Byzance.
Kdyby na výmalbě celé kaple pracoval pouze jeden mistr se svou dílnou, trvaly by práce asi 16 let,
proto se předpokládá, že na výzdobě kaple pracovaly čtyři dílny po dobu asi čtyř let.
V letech 1984-1997 byly všechny obrazy restaurovány. Cílem bylo zároveň určit shody a rozdíly
u jednotlivých desek nebo jejich skupin.

Sv. Lukáš Mistra Theodorika, pravděpodobný kryptoportrét samotného malíře.

Mistr Theodorik

Mistr Theodorik je první malíř, jehož známe z archivních dokumentů a můžeme jej zároveň spojit
s konkrétním dílem. Narodil se pravděpodobně ve 20. letech 14. století. První písemná zmínka pochází
z roku 1359, kdy je zmiňován jako majitel domu na Hradčanech, když jej vlastnil již delší dobu. Kolem
roku 1359 nahradil pravděpodobně ve vedení malířských prací na Karlštejně Mikuláše Wurmsera ze
Štrasburku, o němž máme rovněž dostatek písemných zpráv.
Další písemná zmínka pochází z 2. poloviny 60. let 14. století. Jedná se o záznam z knihy malířského
bratrstva, kde je uveden výčet těch, kteří dali jeden groš o nejbližší neděli po svátku sv. Jiljí. Jako první
je uveden Theodorik (Primus magister Theodoricus) jako cechmistr nebo představený bratrstva. Od
roku 1367 mu patřil dvorec na Mořině nedaleko Karlštejna, měl pouze povinnost ročně odevzdat 30
liber vosku pro Kapli sv. Kříže.
Poslední záznam je z roku 1368, kdy se dozvídáme, že vlastnil dům na Hradčanech. V roce 1381 je
mořinský dvorec prodán, takže Theodorik byl již pravděpodobně po smrti.
Pro Karla IV. pracoval Theodorik minimálně v letech 1359-1367, kdy za dokončené práce
v Kapli sv. Kříže získal dvorec na Mořině, osvobozený od daní a poplatků. Zemřel někdy na počátku
sedmdesátých let 14. století, pravděpodobně bez dědice.
Císař Karel IV. ho označil v listině z roku 1367 jako „pictor noster et familiaris“ (náš malíř a dvořan).
Byl titulován i jako „malerius imperatoris“ = císařský malíř.
Je autorem několika významných obrazů oltářní strany Kaple sv. Kříže (kupř. Ukřižování, sv. Lukáš,
sv. Matouš a sv. Karel Veliký). Namaloval i několik nástěnných maleb v okenních výklencích a je
autorem i několika kreseb na omítce pod roštem, v němž jsou deskové obrazy upevněny. Kresba
sv. Ondřeje je chronologicky prvním dílem mistra Theodorika v kapli.
Theodorikovo umění ovlivnilo české malířství nástěnné, deskové i knižní a jeho vliv pronikl i do
zahraničí (Tyrolska, severního Německa a dokonce Anglie).
Již léta se vedou diskuze nad tím, zda byl opravdu aktivním umělcem nebo jen koordinátorem prací
a podnikatelem.

Pohled na Karlštejn od severu.
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Hrad Lauf

Karel IV. uzavřel v roce 1353 kupní smlouvu s falckou větví Wittelsbachů, kterou získal území Horní
Falce, k němuž patřilo dvacet měst, hradů a tržních vsí. Karel IV. toto území rozšířil a v roce 1355
pak připojil k zemím Koruny české. Rozsáhlé území nazývané Česká Falc mělo správní centrum
v Sulzbachu.
Městečko Lauf an der Pegnitz s hradem leželo na západní hranici tehdejšího hornofalckého území,
15 km od Norimberku. Hrad postavený na ostrově uprostřed řeky Pegnitz byl v době získání území
v troskách, a tak v letech 1357-1360 nechal Karel IV. vystavět hrad nový. Ten patřil císaři pouze do
roku 1373, kdy se spolu s dalšími hornofalckými državami stal zástavou při koupi Braniborska. Lauf
a část České Falce získal Ota V. Bavorský.
Nejvýznamnější částí hradu Lauf, zvaného rovněž Wenzelsburg, je jeho proslulý erbovní sál, který
můžeme považovat za jeden z projevů Karlovy státní propagandy. Erbovní výzdoba byla objevena v roce
1934. Nejen sál, ale i sochařská výzdoba hradu klade důraz na svatováclavskou tradici a ideologii. Sochu
sv. Václava najdeme nad hlavním vchodem do hradu, v samotném erbovním sálu je pak reliéf s jeho
vyobrazením a také mu byla zasvěcena hradní kaple. Umístění znaků na hrad Lauf bylo demonstrací
územní expanze českého krále a integrity nově připojeného území k zemím Koruny české.
Erbovní sál má rozměry 8,6 krát 6 metrů a nachází se v prvním patře východního křídla. Sál je osvětlen
dvěma okny, na jihu a východě. Místnost je sklenuta dvěma poli křížové klenby. na svorníku jižního
pole je helm s přikrývadly a klenotem českého krále, složenými orlími křídly. Severní klenba vrcholí
svorníkem s českým dvouocasým lvem.
V erbovním sálu nechal císař vytesat a vymalovat ve dvou řadách nad sebou celkem 114 znaků. Nad
každým znakem pak byla vytesána hodnost či úřad majitele erbu. Před sebou tak máme jedinečnou
erbovní galerii, která představuje stavovskou společnost a všechny „členy“ Karlovy monarchie přelomu
50. a 60. let 14. století. Vše je seřazeno podle hodností.
V horní řadě na čelní straně v ose sálu zprava od vchodu se nacházejí erby markraběte moravského
a vévody opavského s dalšími slezskými knížaty. Zleva od vchodu jsou pak duchovní knížata, tedy
arcibiskup pražský, biskupové olomoucký, vratislavský a litomyšlský, doplnění o probošta vyšehradského.
Z pravé strany k čelní stěně směřují znaky hodnostářů a zemí s hraběcím titulem, z levé stěny pak znaky
nejvýznamnějších měst (Praha, Vratislav, Kutná Hora). Znaky měst jsou na jedné straně vyjádřením
jejich emancipace, na straně druhé pak důkazem, že byly oporou Karlovy vlády. Až za městskými
znaky následují erby českého panstva. Dolní řada byla vyhrazena nižší šlechtě z okruhu císaře a jeho
služebného dvora.
Za autora koncepce znakové galerie bývá považován Jan Očko z Vlašimi, jehož titul olomouckého
biskupa byl v nápisu zdůrazněn. Formou erbů máme před sebou panovníkovu dvorskou společnost,
která je ještě rozvětvena do oblasti soukromých dvorů a družin šlechty, světských knížat a také
královnina dvora. Nejedná se o prezentaci císařského dvora, který byl ve skutečnosti mnohem širší,
ale dvůr českého krále.
Výzdoba, která je považována za nejvzácnější sbírku české a moravské heraldiky, vznikla
nejpravděpodobněji krátce po narození syna Václava (IV.) 26. února 1361 v Norimberku, snad
u příležitosti jeho křtu v dubnu téhož roku.

Socha sv. Václava na věži.

Hrad Lauf, celkový pohled.
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Liber depictus

jižní Čechy
krátce před rokem 1350
171 pergamenových listů
35 x 25 cm
Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň
cod. 370

Mezi nejzajímavější rukopisy poloviny 14. století, jež vznikly na našem území, patří Krumlovský
obrazový kodex, zvaný také podle poznámky na foliu 1 r Liber depictus. Manuskript vznikl
pravděpodobně krátce před rokem 1350 a jedná se o vysloveně obrazový rukopis, doklad mimořádné
role obrazů jako prostředku náboženského prožitku ve 14. století.
Liber depictus ukazuje způsob vizualizace nedostupných textů iliteratům, zejména pak legend. Rukopis
obsahuje „Bibli chudých“, dvě podobenství a kresebné vyobrazení celkem jednadvaceti legend, mezi
nimiž jsou také legendy o českých světcích: sv. Václavu (fol. 32r nahoře-44r dole), sv. Ludmile (fol. 44v
nahoře-49r uprostřed) a sv. Prokopu (fol. 70v uprostřed-73r dole). Chybí ale např. život sv. Vojtěcha.
Dále najdeme v rukopisu ještě několik dalších obrazů s duchovními náměty.
Text hraje zcela podřadnou roli, omezuje se hlavně na nadpisy jednotlivých kreseb, jež provedli
celkem tři autoři, kteří s velkou pravděpodobností pocházeli z ateliéru nástěnné malby z okolí Českého
Krumlova. Působili přibližně ve stejnou dobu a vedle sebe. Nedodržovali předkresbu, měnili gesta
i postoje těl lidí a zvířat.
Jednotlivé scény na sebe navazují přes dvě stránky, což není v žádném jiném rukopise. Kresby jsou
provedeny ve dvou nebo ve třech pásech, folia 1v-31v a 108r-171v obsahují kresby ve dvou pásech,
folia 32r-107v pak ve třech. na foliích 1r, 155v a 156r jsou vyobrazení přes celou stranu.
Nejstarší autoři, Ruka I. a Ruka II. mohli být ve vztahu učitel a žák. Ruka I. je autorem nejkvalitnějších
kreseb. Autor se podílel jen na Bibli chudých. o generaci mladší Ruka II. vytvořila nejvíce kreseb.
na Bibli chudých spolupracoval malíř společně s prvním autorem. Jeho postavy nezaplňují celý prostor
pásu a ty, jež stojí vedle sebe, promlouvají pomocí gest rukou a paží. Jednotlivé scény jsou od sebe
více děleny, volná místa mezi scénami vyplňují stavby a stromy. u Ruky II. se objevuje velký smysl pro
detail, na vyobrazeních vidíme různé vozy, lodě, nosítka, stavební a zemědělské práce, celebrování
mše, narození a podobně. Rozeznáváme lidi chudé, slepé, nemocné i posedlé. Autor zachytil některé
lidi a rovněž zvířata z pohledů, které nebyly příliš obvyklé, např. koně zezadu či chodidla oběšence.
Poslední autor, Ruka III., je na stejné stylové úrovni jako Ruka II.

Biblia pauperum (fol. 1v – 2r).

Legenda o sv. Ludmile. Vyobrazení nejstarších Přemyslovců (fol. 44v – 45r).

Pramenem latinských nadpisů se staly „životy“ jednotlivých světců. Podle „Zlaté legendy“ Jakuba de
Voragine bylo nakresleno sedm legend. Legenda o sv. Alžbětě byla vyobrazena podle rozšířené verze
Života sv. Alžběty od Dietricha z Apolda, dominikána z Erfurtu. Svým způsobem exotickou legendou
je Život sv. Brendana.
Původně byl Liber depictus určen asi pro některého člena rodiny Rožmberků. Roku 1350 založila
Kateřina z Rožmberku klášter, který byl zasvěcen „in hon. ss. Corporis Christi et gloriosae Virginis
Mariae“ a jemu mohla darovat právě vyhotovený kodex. Od té doby pak byl v Českém Krumlově. v roce
1782, po zrušení kláštera Josefem II., byl rukopis převezen do Vídně, do císařské Dvorní knihovny.
Úplně první legendou rukopisu je Život sv. Václava. Popisky ke kresbám vycházejí z rozšířené verze
latinské legendy Ut annuncietur. Většina legend končí světcovou smrtí, legenda o sv. Václavu vypráví
také o událostech po jeho smrti. Vyobrazeno je celkem 125 scén. sv. Václav se navíc ještě objevuje
v Legendě o sv. Oldřichu, augšpurském biskupu. Jeho život je zachycen v devatenácti scénách, v deseti
vystupuje sv. Václav. Oba se mohli opravdu setkat, Oldřich se stal biskupem roku 923 a sv. Václav
zemřel roku 935, ale o setkání neexistují žádné písemné zprávy.
Legenda o sv. Ludmile následuje hned po vylíčení života a smrti sv. Václava, jenž se objevuje i v této
legendě, která obsahuje celkem 52 scén. Jednotlivé popisky vycházejí z latinské legendy Fuit in provincia
Bohemorum. na prvních vyobrazeních najdeme i nejstarší historicky doložené Přemyslovce.
Text legendy, podle které vznikly kresby legendy o sv. Prokopovi, se nedochoval. Důkazem je zejména
scéna s kolem vozu, které zničí zlý duch v podobě čerta, a následně je sv. Prokopem donucen jej
nahradit a pohánět vůz místo něj. z legend před rokem 1350 není tento příběh známý, objevuje se až
později. Jinak základním textem je legenda minor z konce 12. století. V Liber depictus zcela chybí
zmínky o Sázavském klášteře a také o Prokopově spojení s knížetem Oldřichem. Život sv. Prokopa je
vylíčen celkem v 28 scénách.

Žena sedmi hříchů (fol. 155v).
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Velislavova bible
Praha
polovina 14. století
188 pergamenových listů
30,7 x 24,5 cm
Národní knihovna ČR, Praha
XXIII.C.124

Rukopis českého původu vznikl v polovině 14. století a dochoval se v téměř nezměněné podobě.
Pouze pro pozdější vazbu byly pergamenové listy seříznuty.
Manuskript původně obsahoval 25 kvaternů, složek po osmi listech. Dnes je ztracen celý osmnáctý
kvatern a další čtyři listy, takže se z původních 200 listů dochovalo sto osmdesát osm. Rukopis měl
původně kolem osmi set obrazů, dochovalo se jich 747. Výzdoba má charakter komiksu. Výtvarná
stránka je primární, slovní doprovod je sekundární podobně jako u Liber depictus. V malířském
rukopisu se projevují některé romanizující prvky, zároveň však objevíme i náznaky pozdějšího vývoje
vrcholícího ve tvorbě dvorních malířů Václava IV.
v textu nalezneme verše z Bible, označení jednajících osob a podobně. Nalezneme i řadu pozdějších
přípisů z přelomu 14. a 15. století, částečně v češtině, ze 17. století v češtině a němčině. Řada obrazů
je zcela bez popisů.
na posledním foliu 188r je vyobrazen objednavatel rukopisu, Velislav (latinsky Velislaus, Welco),
jak klečí před postavou sv. Kateřiny, patronkou teologů a filozofů. Velislav je ztotožňován s notářem
v kanceláři českého krále Jana Lucemburského, později až do roku 1362 notářem a protonotářem
jeho syna, českého krále a římského císaře Karla IV. Notáři a protonotáři zastávali na dvoře často
funkci diplomatů a měli velký vliv i na královské prostředí. Dále byl kanovníkem vyšehradské kapituly
sv. Petra, kanovníkem kaple Všech svatých na Pražském hradě, kanovníkem pražské metropolitní
kapituly u sv. Víta a kanovníkem a děkanem kapituly sv. Apolináře v Sadské. Jeho činnost je bezpečně
doložena v letech 1325-1367.
Velislav byl objednavatelem a zadavatelem rukopisu, ale asi nebyl inventorem, tedy tvůrcem
„scénáře“, podle něhož byly nakresleny jednotlivé scény. Byl velice movitý, mohl si tedy pořídit tak
nákladný rukopis, kterým Velislavova bible je. V posledních letech se dokonce hovoří o Karlu IV. jako
objednavateli manuskriptu.
o Velislavově bibli se dlouho soudilo, že se jedná o rukopis typu Biblia pauperum (Bible chudých),
což je omyl. Mnohem blíže má k Bibli moralisée. Jedná se o rozsáhlý obrazový cyklus, jehož úkolem
je zprostředkovat biblické děje negramotným.

Stavba Babylonské věže (fol. 11v).

Legenda o sv. Václavu a sv. Ludmile. Příprava hostií (fol. 183v).

Autor kreseb byl pravděpodobně světský, laický řemeslník, ne přímo umělec. na rukopisu pracovala
asi celá dílna, v kresbách lze totiž rozeznat minimálně dvě různé ruce. Nejvyšší výtvarnou kvalitu má
první část rukopisu (fol. 1-47v). Většina manuskriptu je ale dílem druhého autora, u něhož docela
kolísá kvalita jednotlivých vyobrazených scén, což může být dáno i méně schopným pomocníkem.
Představy objednavatele i inventora musely být podobné, muselo dojít k určitému souznění. Je těžké
poznat pohnutky, které je vedly k výběru konkrétních biblických textů, navíc výběr působí docela
zmateně, určitě se ale dají vysledovat logické vazby.
na foliu 149r se poprvé objevuje antitéze „dobrého pastýře“ – Krista a „špatného pastýře“ – duchovního
s berlou. Velislavova bible předjímá některé pozdější husitské antitéze.
Velice zajímavé je zařazení cyklu o sv. Václavu a sv. Ludmile s velkomoravskými obrazy z legendy
sv. Klimenta. Jde tady o zapojení českých dějin do procesu dějin spásy na jedné straně a rovněž
o zapojení do kontextu translatio regni, tedy přenesení vlády z Moravy do Čech. Hlavní Velislavovou
ideou byla snaha o evropskou, přesněji univerzální velikost.

Obsah rukopisu:

1) kniha Genesis (fol. 1r-52v)
2) větší část knihy Exodus (fol. 53r-88v)
3) kniha proroka Daniela (fol. 89r-108r)
4) část knihy Soudců s historií o Samsonovi (fol. 108v-115r)
5) kniha Judit (fol. 115v-130r)
6) dvanáct výjevů o Antikristovi (fol. 130v-135v)
7) život, působení a umučení Ježíše Krista (fol. 136r-149r)
8) další výjevy spjaté s Kristem až po smrt Panny Marie (fol. 149v-152v)
9) Apokalypsa (fol. 153r-168v)
10) Skutky apoštolské redukované na osoby Petra, Pavla a Jakuba (fol. 169r-179v)
11) Legenda o sv. Václavu a sv. Ludmile s výjevy ze života sv. Klimenta (fol. 180r-188r)

Legenda o sv. Václavu a sv. Ludmile. Kácení model a Bořivojův křest (fol. 180r).

Legenda o sv. Václavu a sv. Ludmile. Vražda sv. Ludmily a vyhnání kněží (fol. 185r).

Legenda o sv. Václavu a sv. Ludmile. Smrt Vratislava I. a volba knížete Václava (fol. 182v).

Pohřeb sv. Václava, Velislav klečící před sv. Kateřinou, drží nápisovou pásku s textem:
Svatá Kateřino, vyslyš svého služebníka Velislava (fol. 188r).
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Liber viaticus

Praha
2. polovina 50. let 14. století
319 pergamenových listů
43,5 x 31 cm
Knihovna Národního muzea, Praha
XIII a 12

Za vlády Karla IV. došlo k velkému rozvoji knižní malby. Vzniklo poměrně hodně bohatě iluminovaných
manuskriptů, které můžeme rozdělit do dvou skupin. První je většinou označovaná jako rukopisy
Jana ze Středy, druhá je spjata s různými církevními institucemi.
Císař Karel IV. určitě měl svou vlastní knihovnu a jistě se zajímal i o výtvarnou podobu jednotlivých
manuskriptů. Knihovnu po jeho smrti zdědil jeho syn a následník Václav IV., bohužel o ní nemáme
žádné bližší informace.
Významnou osobností na dvoře Karla IV. byl jeho kancléř a litomyšlský biskup Jan ze Středy, s nímž je
spojován především proslulý Liber viaticus. Liber viaticus, cestovní breviář Jana ze Středy, byl zhotoven
v Praze kolem poloviny 14. století a je považován za jeden z nejkrásnějších iluminovaných rukopisů
vzniklých v Čechách. Je bohatě zdobený italizujícím akantovým dekorem, figurálními iniciálami
a zajímavými florálními a figurálními bordurami. Rukopis vznikl asi krátce po první římské jízdě
Karla IV.
Rozměrný pergamenový rukopis Liber viaticus, vázaný v tmavomodrém sametu, je jedním
z nejkrásnějších iluminovaných manuskriptů svého druhu, který je proslulý svou kvalitní malířskou
výzdobou a bohatým zlacením. Text rukopisu je psaný několika druhy inkoustů různé kvality. Část
textu je tvořena také v plátkovém zlatě.
Iniciály osmidílného žaltáře jsou iluminovány žaltářovým cyklem s králem Davidem, hymnář je
doprovázen krásnou a neobvyklou postavou Panny Marie v naději, sedící na kvetoucí trávě. Hodinky
za zemřelé jsou uvedeny vzácným motivem lebky. Také v temporálu, doprovázeném novozákonními
výjevy, jsou nové ikonografické prvky, např. ve scéně Zvěstování Davidova věž ze slonové kosti,
ilustrující výjimečnost události. Velké iniciály doprovázejí figurální kompozice v dolní borduře,
které na výjev v iniciále různým způsobem navazují. u počátku žaltáře s králem Davidem adorujícím
Krista jsou to zvířecí zápasy, symbolizující boj dobra se zlem, u Klanění tří králů postavy z jejich
doprovodu, u velikonočního výjevu Žen u Kristova hrobu se nachází v dolní borduře starozákonní
hostina s beránkem a svěcení velikonočních vajec a pečiva.
u svátku Zvěstování předává anděl své poselství Panně Marii ve formě zapečetěného dopisu a v dolní
části je zobrazen klečící donátor Jan ze Středy.
Autorem Liber viatiku byl malíř, který v díle využil znalost italského umění. Jeho dalším dílem je
Opatovický misál, který se dnes nachází v Olomouci. Malířská výzdoba díla je připisována iluminátorské
dílně tzv. Mistra Viatiku, až na poslední složku, u níž je zřejmý jiný charakter malby. Technika
malby iluminací Mistra Viatiku je postavena na dokonalé podkresbě. Zastoupeno je velké množství
luxusních barev. Malířská výzdoba je hojně doplněna mušlovým a plátkovým zlatem zdobeným rytím
a puncováním.

Iniciála G se scénou Zvěstování Panně Marii a Samson bojující se lvem (fol. 69v).
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Evangeliář Jana z Opavy
Praha
1368
189 pergamenových listů (foliovaný do 191)
37,5 x 25,6 cm
Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň
cod. 1182

Evangeliář Jana z Opavy, nazývaný dnes rovněž Evangeliář habsburských vévodů, patří k nejkrásnějším
rukopisům českého knižního malířství středověku a společně s Liber viatikem Jana ze Středy se řadí
mezi nejkrásnější manuskripty doby císaře Karla IV.
o jeho vzniku bohužel nejsme dobře informováni. Jen podle erbů Rakous, Štýrska, Tyrol a Korutan,
které se opakují na celostránkových miniaturách, se usuzuje, že objednavatelem a zároveň prvním
majitelem byl Albrecht III. Habsburský (1349/1350-1395), který vládl od roku 1365 společně se svým
mladším bratrem Leopoldem III. Albrecht pravděpodobně požádal Jana ze Středy, aby umělci z okruhu
jeho dvorské kanceláře vymalovali tento rukopis.
Rukopis je psán zlatou gotickou texturou. Výzdobu tvoří páry celostránkových iluminací, které
jsou umístěny na začátku každého evangelia. na levé straně najdeme vždy dvanáct výjevů ze života
evangelisty, které vycházejí ze Zlaté legendy (Matouš na foliu 1v, Marek na foliu 55v, Lukáš 91v a Jan
na foliu 148v). na pravé straně pak najdeme na ornamentálním pozadí velké, bohatě zdobené iniciály
začátku textů. V textech objevíme navíc ještě osmdesát pět iniciál s figurálními scénami, každá iniciála
uvozuje jednu kapitolu z evangelií. Celek uzavírá celostránková scéna Deésis, scéna Posledního soudu,
sv. Jan Křtitel a Panna Maria vystupují jako hlavní přímluvci (fol. 191r).
Jako kopista a iluminátor je v rukopisu uveden Jan z Opavy, farář a kanovník v Brně. Je ale možné, že byl
pouze písařem a jeho dílem mohla být ještě druhořadá výzdoba, kupř. lombardy s filigránovou výzdobou.
Spíše se ale předpokládá, že byl autorem asi dvou třetin iluminací. S vysokou pravděpodobností byl
také „vedoucím“ dílny při vzniku kodexu.
Miniatury jsou jinak dílem tři různých malířů, z nichž jeden byl iluminátorem misálu Jana ze
Středy (namaloval dvanáct scén ze života evangelisty Lukáše). Oba dva zbývající malíři pocházeli
nejpravděpodobněji z okruhu stejné umělecké dílny.
V roce 1444 byl evangeliář již v majetku pozdějšího císaře Fridricha III. Roku 1793 byl pak zmíněn
v katalogu vídeňské Dvorské knihovny, budoucí Rakouské národní knihovny. Manuskript je považován
za „zakladatelský kodex“ Rakouské národní knihovny.
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Václav IV.
(26. 2. 1361 - 16. 8. 1419)

Narodil se 26. února 1361 v Norimberku na tamním hradě. Pětačtyřicetiletý otec Karel IV. nechal váhu
novorozence vyvážit zlatem, které věnoval cášskému dómu. Malý kralevic byl pokřtěn až 11. dubna
pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.
Princ Václav byl schválen českou stavovskou obcí za následníka českého trůnu. Patnáctého června
1363, na den sv. Víta, byl dva roky a necelé čtyři měsíce starý chlapec slavnostně korunován v Praze ve
Svatovítské katedrále. Jelikož se jednalo o dítě, nemohly být dodrženy všechny předpisy korunovačního
řádu. Proti korunovaci nerozumného dítěte protestoval Karlův blízký přítel a rádce, pražský arcibiskup
Arnošt z Pardubic. Sám ale nakonec musel panovníkovi ustoupit a korunovaci provedl. Celý obřad
neproběhl důstojně: Václav během něj „náramně plakal a osral oltář svatého Mauricia“.
Václav již v útlém dětství nabyl dojmu, že umění vládnout je velice snadné a že se jedná spíše
o společenskou hru. Dokonce „spoluvydával“ se svým otcem důležité listiny. Nejstarší dochovaná je
již z 20. června 1363. Krátce po jeho korunovaci mu byla pořízena i královská pečeť.
V roce 1370 byl oženěn s Johanou Bavorskou, která zemřela tragicky na konci roku 1386. o tři roky
později se pak oženil podruhé, tentokrát s půvabnou Žofií Bavorskou, kterou si vybral sám.
Císař v roce 1376 prosadil i Václavovu volbu římským králem ve Frankfurtu (6. července). Volba
následníka ještě za života panovníka byla v rozporu s tradicí. Zlatá bula Karla IV. podobnou situaci
neznala. Nejbližším spolupracovníkem římského krále, jeho kancléřem, se stal míšeňský biskup
a později pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, který se později stal jeho úhlavním nepřítelem.
Karel IV. vzal svého syna a nástupce také na svou poslední zahraniční diplomatickou cestu do
Francie na přelomu let 1377-1378. Po otcově smrti se vše změnilo. Stal se zodpovědným za Svatou
říši římskou, byly na něj kladeny vysoké nároky a byl srovnáván se svým veleúspěšným otcem. Podle
panovnického itineráře je více než zřejmé, že necestoval tolik jako jeho otce. Panování ho nebavilo
a hlavně neuspokojovalo.
Hodně času trávil v Praze, nesídlil na Pražském hradě, ale přesídlil do Králova dvora na hranici
mezi Starým a Novým městem. Často pobýval v Norimberku a Frankfurtu nad Mohanem, což byla
říšská města, jejichž úloha byla uzákoněna Zlatou bulou Karla IV. Nejvíce času ale trávil na svých
loveckých hradech, hlavně na Žebráku a Točníku. Poslední léta svého života pak strávil na Novém
hradě u Kunratic, který si nechal vybudovat v letech 1411-1412.
Václav IV. byl nejen římským a českým králem, ale i hlavou lucemburského rodu, což se promítlo
i do řady jeho panovnických rozhodnutí. Pomohl např. svému nevlastnímu bratrovi Zikmundovi
k uherskému trůnu. V roce 1382 provdal svou nevlastní sestru Annu za anglického krále Richarda II.
Svého bratrance Jošta, moravského markraběte, pověřoval významnými úkoly. na druhé straně to ale
byli právě nejbližší příbuzní, kteří se stávali jeho největšími protivníky.
Roku 1383 se Václav IV. odvrátil od říšské politiky k domácí politice. Původní rádci Karla IV. byli
postupně vytlačováni novými osobami, které měly na krále velký vliv. Do popředí se dostávali

především představitelé nižší šlechty a měšťané (královi milci), což se nelíbilo vysoké šlechtě, s níž se
Václav dostával čím dál tím častěji do konfliktů. Tohoto soupeření se navíc snažili ve svůj prospěch
využít ještě přední členové panovnického rodu.
V květnu 1394 byl Václav IV. zajat panskou jednotou a odvezen nejdříve do jižních Čech, později
mimo království. K Václavovu osvobození došlo díky akci králových přívrženců v čele s královým
nejmladším bratrem Janem Zhořeleckým.
Václav IV. se dostal také do sporů s církví, především pak s třetím pražským arcibiskupem Janem
z Jenštejna. Spor s pražským metropolitou vyvrcholil tragédií generálního vikáře Johánka z Pomuku.
Samotný arcibiskup nakonec opustil svůj úřad i Čechy.
Václav nebyl schopen řešit papežské schizma. Dopustil se řady neobratných a polovičatých politických
rozhodnutí, jiná zase odkládal, takže se dostal do izolace. na začátku papežského schizmatu se postavil
na stranu římského papeže Urbana VI., později navázal kontakty i s druhou stranou.
V srpnu 1400 byl Václav IV. v Oberlahnsteinu na Rýně sesazen porýnskými kurfiřty jako „neužitečný,
rozchvacovatel zcela nedbalý péče a nehodný držitel Svaté říše římské“ z římského trůnu. Novým
králem byl zvolen Ruprecht III. Falcký, který stál v čele Říše až do své smrti v květnu 1410.
V roce 1402 vydal Zikmund svého nevlastního bratra Habsburkům, kteří ho uvěznili ve Vídni. Chtěl
se bratra zbavit a zaujmout v Českém království jeho místo. V listopadu 1403 se ale podařilo Václavovi
ze zajetí uprchnout a znovu se ujal vlády.
Země byla ve velice špatném stavu. o slovo se hlásila čím dál tím hlasitěji reformace. Václav byl od
počátku reformním myšlenkám nakloněn, stejně jako jeho manželka Žofie Bavorská. Dokonce chránil
i samotného Jana Husa. Časem ale mezi nimi došlo k odcizení.
Osmnáctého ledna 1409 byl v Kutné Hoře vydán dekret kutnohorský, který změnil poměr hlasů mezi
univerzitními národy, a zásadním způsobem pozměnil struktury pražské univerzity.
Po smrti Ruprechta Falckého se Václav IV. rozhodl pouze pro formální držení římského titulu.
na podzim byli ve dvou kolech postupně zvoleni římskými králi Zikmund Lucemburský a jeho
bratranec Jošt. V čele říše tak stáli hned tři panovníci z rodu Lucemburků. Václav si nadále držel titul
římského krále, dokonce mu byl přislíben císařský titul, jehož ale nikdy nedosáhl.
Velice jej zasáhla Husova smrt. Doléhaly na něj výzvy, aby zakročil proti Husovým stoupencům.
Václav byl velice vyčerpán, byl na konci svých fyzických i duševních sil. Poslední měsíce svého života
trávil na Novém hradě u Kunratic, kam nechal umístit i svou jedinečnou knihovnu.
Václav IV. zemřel 16. srpna 1419 podle některých na srdeční infarkt, podle jiných se jednalo
o epileptický záchvat. Brzy poté byl pohřben ve Svatovítské katedrále, pak byly jeho ostatky pohřbeny
u zbraslavských cisterciáků. Husité klášter o rok později vyplenili a královu mrtvolu zneuctili. Až za
další čtyři roky byl pohřben po boku Karla IV. ve Svatovítském chrámu.

Český a římský král Václav IV. na východní fasádě Staroměstské mostecké věže.
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Manželky Václava IV.

Johana Bavorská

Václav IV. se svou první manželkou, královnou Johanou Bavorskou,
Bible Václava IV., 1. svazek (fol. 2r).

(1356/1361 – 31. 12. 1386)
První manželka římského a českého krále Václava IV., dcera bavorského vévody a holandského hraběte
Albrechta I. z Wittelsbachu a jeho první manželky Markéty, dcery knížete Ludvíka I. Břežského
a Lehnického. Sňatek měl na svědomí císař Karel IV., který jím sledoval vlastní politické zájmy. Sňatek
se uskutečnil na konci září 1370 v Norimberku a v témže roce byla Johana korunována arcibiskupem
Janem Očkem z Vlašimi na českou královnu. Bohužel o ní a jejím manželství s Václavem víme velice
málo.
Od roku 1376 byla Johana římskou královnou a od roku 1377 žila s Václavem v plnohodnotném
manželství. Až do roku 1381 žila v Písku, většinu času trávila sama. Roku 1382 nebo 1383 přesídlila
nevýrazná Johana Bavorská spolu s Václavem IV. do Králova dvora na Starém Městě pražském.
Nejvíce informací máme o jejím smutném konci a to se zprávy ještě rozcházejí. Nejvíce historiků se
přiklání k verzi, že se královna v noci na Karlštejně probudila a šla se napít, vtom ji ale napadl jeden
z králových oblíbených loveckých psů a ona útok nepřežila. Jiná verze tvrdí, že se umořila hladem, aby
se netrápila v manželství, další, „umírněnější“, že zemřela na mor. Pohřbena byla v královské hrobce
v katedrále sv. Víta. Král se pohřbu nezúčastnil.
Manželství Johany Bavorské a Václava IV. bylo bezdětné.

Žofie Bavorská

(1376 – před 25. 11. 1428)
Druhá manželka Václava IV. byla dcerou bavorského vévody Jana II. a Kateřiny Gorické, mimo jiné
byla neteří Václavovy první manželky. Král si vybral svou nastávající pravděpodobně podle jejího
vzhledu, nejednalo o politicky motivovaný sňatek. Ten byl uzavřen pravděpodobně 2. května 1389
v Chebu.
Pro neshody s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna nemohla být hned korunována českou
královnou. K její korunovaci tak došlo až v březnu 1400. Jediný, kdo na ní z Lucemburků chyběl, byl
Žofiin manžel Václav IV.
Žofie Bavorská proslula jako obdivovatelka mistra Jana Husa, na jehož kázání od roku 1402 chodila
do Betlémské kaple. Královna byla mecenáškou staveb, zejména pak ve věnných městech. Podobně
jako její manžel milovala přepych a luxusní umělecká díla.
Po upálení mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského v Kostnici si katolíci stěžovali u papeže na královnu,
že chce spolu s husity rozvrátit zemi. Žofie se ale opravdu přikláněla k reformním myšlenkám.
V zahraničí ji dokonce považovali za patronku českého kacířství. Nakonec se v roce 1419 musela
podřídit výroku papežského nuncia a s husitstvím se rozejít.
S Václavem IV. již delší dobu nežila a měla dokonce svůj vlastní dům na Staroměstském náměstí. Po
králově smrti jí Zikmund Lucemburský svěřil správu Českého království, ale záhy se tohoto úřadu
vzdala. Po roce 1421 postupně odešla z Čech na Moravu a nakonec přesídlila do Prešpurku (Bratislavy).
Zemřela před 25. listopadem 1428 v Prešpurku a byla pohřbena v chrámu sv. Martina.

Václav IV. se svou druhou manželkou Žofií Bavorskou, Bible Václava IV., 2. svazek (fol. 174r).
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Knihovna Václava IV.
Český a římský král Václav IV. neproslul jako schopný panovník a diplomat. Václav IV. je znám
především jako bibliofil, jenž ve své době vlastnil jednu z nejrozsáhlejších knihoven ve střední Evropě,
která čítala několik set kodexů. Jejím základem se bezpochyby staly rukopisy původní knihovny Karla
IV.
Bohužel se nám do současnosti dochoval jen nepatrný zlomek rukopisů, které mu původně patřily.
a tak si bohužel nemůžeme udělat ucelenější představu o tom, co všechno bychom v jeho knihovně
našli. Dochované exempláře nám alespoň naznačují, jaké manuskripty Václav IV. sbíral, resp. oč se
zajímal.
K nejpřednějším sběratelům knih v druhé polovině 14. století patřili francouzský král Karel V. Moudrý,
jenž je považován za vlastního zakladatele francouzské dvorní knihovny, jeho syn Ludvík Orleánský
a jeho bratři Ludvík z Anjou, Jan z Berry a Filip Burgundský. Přes českou matku francouzského krále
byli s Václavem úzce příbuzensky spřízněni. Václav se s nimi osobně setkal a je více než pravděpodobné,
že viděl i jejich sbírky nádherných rukopisů.
Pro Václava IV. pracovala v Praze dvorská dílna, v které vznikla většina děl, která se nám dochovala
až do současnosti. Nejkrásnější rukopisy byly z královy knihovny odvezeny krátce po jeho smrti,
zbytek byl rozchvácen a z velké části zničen v roce 1421 při dobývání Nového hradu Kunratic, v jehož
klenuté místnosti byla knihovna v posledních letech umístěna. Bohužel se dnes všechny rukopisy
z Václavovy knihovny nacházejí v zahraničí, nejvíce jich pak vlastní Rakouská národní knihovna.
Václavovy rukopisy jsou bohatě iluminované s nádhernou výzdobou bordur, v nichž je zakódován
svět dvorské symboliky a pravděpodobně i Václavova dvorského řádu, o němž nemáme téměř žádné
informace.
Za nejstarší dochovaný rukopis je považována monumentální, nedokončená německá bible, která
začala vznikat asi již v 80. letech 14. století. na jednom z prvních folií najdeme reprezentativní
vyobrazení římského a českého krále Václava IV. a královny. S velkou pravděpodobností se jedná
o první Václavovu manželku Johanu Bavorskou, která zemřela v poslední prosincový den roku 1386.
Rukopis je plný Václavových symbolů, které jsou typické nejen pro jeho rukopisy, ale objevíme je
i na některých „jeho“ stavbách (Točník, Staroměstská mostecká věž). Jedná se zejména o lazebnice
s jejich atributy, vědrem a věníkem, točenici, často v kombinaci s ledňáčkem, divé muže a písmena W
a E. Jejich symbolika je mnohovrstevná.
Rukopis není dokončen. Práce na manuskriptu byly přerušeny kolem roku 1400, kdy král Václav IV.
měl zcela jiné starosti než iluminované rukopisy, zároveň za pozastavením prací stál nedostatek financí.
Přestože se jedná o fragment, je Václavova Bible srovnatelná s díly francouzských a severoitalských
iluminátorů.
Dříve býval za nejstarší rukopis považován rytířský román Willehalm datovaný do roku 1387.
Z dalších rukopisů se dochoval Žaltář s komentářem, tři astrologické spisy, dva se nacházejí ve Vídni
(Ptolemaiův Quadripartitus a tzv. vídeňský astronomický sborník), třetí pak v Mnichově (mnichovský
astronomický sborník) a nejkrásnější opis říšského zákoníku známého pod názvem Zlatá bula.
Kdysi byly za dílo Václavovy dvorské dílny považovány také Pavlovy epištoly. Dnes ale s jistotou víme,
že rukopis byl do skupiny zařazen omylem.

Žaltář Václava IV.

Praha, kolem 1395, 270 pergamenových listů, 36,6 x 25,7 cm
Universitätsbibliothek, Salzburg (cod. M III 20)
Rukopis je psán latinsky a německy, obsahuje žaltář s komentářem Mikuláše z Lyry. Bohatě iluminován
je pouze úvodní list. Důkazem, že rukopis patřil Václavu IV., jsou jeho emblémy (ledňáček, lazebnice,
točenice, diví muži).

Mnichovský astronomický sborník
Praha, před 1400, 54 pergamenových listů, 46,7 x 34,6 cm
Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov (Clm. 826)

Nejzajímavější ze tří dochovaných astrologických rukopisů. Obsahuje díla arabských a židovských
astrologů, kupř. text Introductorium quod dicitur principium sapientiae od Abrahama ibn Ezry,
volný překlad astronoma Albumasara, spis o planetách a nedokončený as-Súfího hvězdný katalog
s ptolemaiovskými tabulkami. Při vzniku jednotlivých iluminací byl pravděpodobně přítomen
i zkušený astrolog. Mezi úvodními schématy je vyobrazen i astronom jménem Terzysko pozorující
hvězdy.

Zlatá bula Karla IV.

Praha, 1400, 80 pergamenových listů, 42,3 x 29,5 cm
Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň (cod. 338)

Ptolemaiův Quadripartitus

Praha, přelom 14. a 15. století, 414 pergamenových folií, 41 x 30,5 cm
Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň (cod. 2271)
Spis „Tetrabiblos“ (Quadripartitus) Claudia Ptolemaia patřil ve středověku k nejrozšířenějším
astrologickým textům, který byl uznávanou autoritou v středověkých astronomických sporech.
Vídeňský rukopis obsahuje i komentář tohoto vlivného díla, považovaného za jakousi astronomickou
bibli.
Úvodní list manuskriptu nabitý erotickou symbolikou spojenou s Venuší patří k tomu nejkrásnějšímu,
co bylo vytvořeno dvorními iluminátory římského a českého krále Václava IV.
Další rukopisy spjaté s Václavem IV. a jeho knihovnou

Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína

Praha, před 1374, 139 pergamenových listů, 32 x 23 cm
Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich, Krakov (Ms. 1414)

Bible Václava IV.

Historia plantarum

Willehalm

Dragmaticon philosophiae Guillauma de Conches

Rukopis obsahuje celkem tři texty, rytířské romány: „Arabel“ od Ulricha von Türlin (fol. 1 – 66)
pojednává o mládí hlavního hrdiny, epos „Willehalm“ Wolframa von Eschenbach (fol. 66 – 160), který
dal celému kodexu jméno a je hlavním textem manuskriptu, a „Rennewart“ Ulricha von Türheim
(fol. 161 – 421), který je Willehalmovým pokračováním.
V díle je uvedeno, že písař dokončil svou práci roku 1387 a že manuskript byl věnován Václavu IV.
Výzdobu tvoří celkem 254 zajímavých figurálních iniciál a samostatných miniatur. Mistr Willehalma
byl zběhlý a znalý světových kronik. Vynikl zejména při zobrazování bitev, výprav, ale též různých
obřadů a hostin. Někdy bývá ztotožňován s dvorním malířem Fránou (Františkem).

Bellifortis

Praha, polovina 80. let 14. století až konec 90. let 14. století, 1 214 pergamenových listů, 53,5 x 36,5 cm
Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň (Cod. 2759-2764)

Praha, 1385-1395, 423 pergamenových listů, 54,5 x 36,5 cm
Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň (cod. ser. n. 2643)

Vídeňský astronomický sborník

Praha, 1392-1393, 103 pergamenových listů, 29,5 x 21,5 cm
Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň (cod. 2352)

Lombardie, před 1400, 295 pergamenových listů, 38 x 24 cm
Bibliotheca Casanateste, Řím (cod. Lat. 459)

Praha, kolem 1400, pergamen, 72 listů, 31 x 21 cm
Biblioteca Nacional de Espaňa, Madrid (Res. 28)

Praha, Žebrák, 1402-1405, 140 pergamenových listů, 32,5 x 24 cm
Niedersächsische Staats-und Universitätsbibliothek, Göttingen (sign. 20 Cod. Ms. philos. 63 Cim.)

Cestopis Jana z Mandevillu

Praha, 1410-1420, 16 pergamenových listů, 22,5 x 18,1 cm
British Library, Londýn (Ms. add. 24.189)

Modlitební kniha Václava IV.

Praha, 1410-1419, pergamen, 16,3 x 12 cm
McGowin Library, Pembroke College, Oxford University, Oxford (MS. 20)

Astronomické rukopisy navazují na pozdně antickou tradici vědy o planetách, zvířetníkových
znameních a souhvězdích. Sborník je dílem několika písařů. Obsahuje mladší díla evropské astrologie
a astronomie, kupř. traktát Michaela Scota Liber de signis, jehož text je bohatě iluminován barevnými
miniaturami osmačtyřiceti ptolemaiovských souhvězdí a sedmi planet. Důležitou částí rukopisu jsou
tzv. Alfonsovy tabulky, pomocí nichž se vypočítával pohyb planet.

Titulní list románu Willehalm (fol. 1r).
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Emblémy Václava IV.

Velice oblíbeným motivem Václavových rukopisů jsou diví muži, kteří se v největším počtu vyskytují
v králově nedokončené bibli. Najdeme je především v droleriích a také na dalších iluminacích, jež
nemají nic společného s biblickým textem. Diví muži, srstí porostlé bytosti s dlouhými vlasy a vousy,
již od antiky symbolizovali tělesnou sílu, nezkrotnou plodnost a sexuální touhy. Jejich srst má většinou
hnědou barvu, ale objevíme i muže se šedou srstí a dokonce albíny. Někdy jsou dokonce dáváni do
přímé souvislosti s králem Václavem, i když tato identifikace je velice problematická.
Projdeme-li celý fragment bible, najdeme hned několik desítek vyobrazení divých mužů. Ti jsou
zobrazeni v různých podobách a také rolích.
Nejčastější jejich rolí je role štítonošů nebo strážců štítů. Narazíme tak na divé muže, kteří nesou pouze
štít s říšskou orlicí nebo českým lvem, což je bezpochyby jasný odkaz na objednavatele rukopisu. Vedle
nich se ale objevují i štítonoši s plnou heraldickou výbavou, takže nesou štít, kolčí helmice s klenotem
a ještě praporec s erbovním znamením štítu.
Postavy divých mužů jsou nahé, přesněji pokryté srstí, ale jejich „módním“ doplňkem je pak většinou
točenice převážně modré barvy, uvázaná buď kolem čela, nebo kolem pasu. Výjimečné je vypodobnění
holohlavého divého muže jako praporečníka. Jeho vypodobnění je umístěno vedle miniatury, na níž
Dalila stříhá vlasy Samsonovi, takže divý muž s touto biblickou scénou úzce souvisí.
Další diví muži jsou vedle točenice spojováni také s dalšími symboly Václava IV., jako jsou ledňáček
nebo vědérko, které bylo typické pro postavy lazebnic. Někteří z nich drží nápisovou pásku s proslulým
úslovím „toho bzde toho“, které stále není uspokojivě vysvětleno. Zajímavá jsou rovněž vyobrazení
divých mužů s kyji, které snad mohou symbolizovat mužnost a mužskou potenci. na druhé straně
mohou být i zástupci lidu, který není spokojen se situací a chystá se ke vzpouře.
Imaginární svět divých mužů je součástí hlavně okrajové výzdoby Václavovy bible. Přesto je však
většinou musíme vnímat v souvislostech s biblickým textem dané stránky a miniaturou, resp.
miniaturami, které text ilustrují.
Diví muži, kteří jsou nejčastěji vyobrazeni ve dvojicích, slouží převážně králi, jak to vidíme i na některých
reprezentativních iluminacích se zobrazením samotného římského a českého krále Václava IV.
Krásné je i jejich využití k oddělení sloupců textu, kdy jsou vyobrazeni, jak šplhají po rozvilinách.
Divého muže ale objevíme i v iniciále jako samostatnou postavu s helmicí na hlavě. Vedle celých
postav se objevují též polopostavy, které jakoby vyrůstají z okrajů některých miniatur nebo nesměle
vykukují z rozvilin.
V rukopisech Václava IV. jsou dále nejčastěji zobrazeny lazebnice, většinou ve skupinkách a s nástroji
svého řemesla, vědérkem a věníkem, které jsou symboly očištění. Lazebnice, spoře oděné mladé ženy,
jsou v bordurách často rovnocennými protějšky samotného krále. V případě, že společně s králem
tvoří pár, bývají ztotožňovány s královnou.
Do popředí se dostává s lazebnicemi spjatý motiv lázně jako symbolu obrody a znovuzrození. Motiv
lázně byl původně dáván do bezprostřední souvislosti s Václavovým dvorským řádem, ale v písemných
pramenech se o lázni neobjevují vůbec žádné zprávy. Proto scény, na nichž je král obsluhován
lazebnicemi, je kupř. umývám a jsou mu upravovány vlasy a vousy, mohou být interpretovány jako
vizualizace pokání, obrození, očištění…
Lazebnice bývá interpretována také jako dvojnice Venuše. Může být však též vnímána jako personifikace
„poslušného lidu“. Ve spojení s králem symbolizují lazebnice, je-li jich více, s vysokou pravděpodobností
panovnické ctnosti: Lásku, Milost, Moudrost, Milosrdenství a Spravedlnost.
na některých scénách vidíme dokonce zcela nahé lazebnice. na titulním listu Zlaté buly nabízí jedna
vyzývavě svá ňadra, což může být gestem Milosrdenství či Milosti.
Dalším tradičním emblémem, který se objevuje i na některých stavbách z doby Václava IV. (Točník,
Staroměstská mostecká věž), je točenice. Ta je tradičně vnímána jako pouto lásky. Může být ale také
symbolem zákona, který odstraňuje vzpouru a nesvornost. To vidíme např. u divých lidí, kteří mají
točenici uvázanou např. kolem hlavy nebo kolem pasu.
Stříbrná točenice se stala odznakem Václavova dvorského řádu, v němž symbolizovala Boží zákon
a svrchovanou moc panovníka. Boží zákon je vnímán jako „pouto lásky“ a zároveň „pouto spásy“. Jako
odznak řádu pomáhala potlačit šlechtické nepokoje a umožňovala vytváření důležitých politických
spojenectví. Navíc spojovala krále s ostatními členy jeho dvorského řádu.
Točenice jako symbol Božího zákona se nejčastěji objevuje uvázaná kolem hlavy, krku, ruky a pasu
(beder).
V točenici je často zobrazen sedící ledňáček. Tato kombinace může vyjadřovat, že bázeň před Bohem

a láska k Bohu jsou společně základem moudrosti, která pak panovníkovi a jeho lidu přináší spásu.
Ledňáček je navíc již od antiky symbolem lásky, věrnosti, znovuzrození, obnovy, ale i samotného
Krista a Zmrtvýchvstání.
Ve Václavových manuskriptech často narazíme na postavu krále nebo dvořana uvězněného v kládě ve
tvaru písmen W nebo E. Písmeno E bývá vykládáno jako iniciála jedné z variant královnina jména Žofie
– Offney – Euphemie. Písmeno E však symbolizuje ve staré němčině slovo „zákon“, „svazek“, „sňatek“,
„úmluvu“, „slib“. Právě proto v něm bývá uvězněn samotný král. E ale může být také vyjádřením slova
„Ehe“ (sňatek), jež symbolizuje nerozlučné spojení Václava IV. s jeho zeměmi.
Písmeno E bývá doplněno křídly, přičemž v bibli orlí křídla symbolizují Boží spásonosnou lásku
k vyvolenému lidu, který dodržuje smlouvu s Hospodinem. K orlu byl ve své době přirovnáván již
Karel IV. a stejné přirovnání najdeme ve spojení s Václavem IV.
Písmeno W bývá nejčastěji vysvětlováno jako počáteční písmeno králova jména. W ale může být kupř.
symbolem Božího slova (Wort) nebo moudrosti (Weisheit).
Ve Václavově bibli se objevuje personifikace orla a také českého dvouocasého lva, který může
představovat i samotného krále vedoucího svůj lid ke spáse.
Pravý význam jednotlivých emblémů Václava IV. byl v jeho době znám pouze úzké vrstvě dvorské
společnosti, takže jejich přesný význam, který se mění stránku od stránky Václavových nádherných
manuskriptů, se již asi nikdy nedozvíme.

Iniciála s heraldickými figurami a „lázeň“, Bible Václava IV. (fol. 214r).

Iniciála a s divým mužem, Bible Václava IV.
(fol. 2v).

Král uvězněný v iniciálách W a E,
Bible Václava IV. (fol. 38r).

Divý muž bojující se lvem, Bible Václava IV. (fol. 91r).

Ledňáček v točenici, Bible Václava IV.
(fol. 37v).

Lazebnice v průhledné košilce, Bible Václava IV.
(fol. 160r).

Samson a Dalila, holohlavý divý muž,
Bible Václava IV. (fol. 21r).

Král a lazebnice, Bible Václava IV. (fol. 68r).
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Bible Václava IV.

Praha
1390-1395, konec 90. let 14. století
1 214 pergamenových listů
53,5 x 36,5 cm
Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň
Cod. 2759-2764 (6 svazků od 144 do 240 folií)

Nejvýznamnějším rukopisem, který se nám dochoval z knihovny římského a českého krále Václava IV.,
je nedokončený opis druhého nejstaršího překladu bible do němčiny, který vznikl nejpravděpodobněji
v posledním desetiletí 14. století, i když nemůžeme vyloučit ani to, že se na něm začalo pracovat již v 80. letech.
Originál rukopisu je dnes svázán do šesti svazků a nachází v Rakouské národní knihovně ve Vídni.
Rukopis však vznikl v Praze pro krále Václava IV. Po jeho sesazení z římského trůnu v roce 1400 byly
práce na rukopise přerušeny. V posledních letech svého života uschoval Václav knihovnu v klenuté
místnosti své oblíbené rezidence na Novém hradě u Kunratic.
Po Václavově smrti v srpnu 1419 byla knihovna z velké části rozkradena a fragment bible se
pravděpodobně dostal do rukou jeho nevlastního bratra Zikmunda Lucemburského. Po něm zdědil
bibli jeho zeť a nástupce Albrecht Habsburský. Friedrich III. Habsburský chtěl v roce 1441 v díle
pokračovat, ale k jeho dokončení nakonec nedošlo. Roku 1447 byl rukopis poprvé svázán do tří svazků.
V roce 1500 bylo dílo převezeno do Innsbrucku, roku 1580 byl ve vlastnictví arcivévody Ferdinanda
Tyrolského na zámku Ambras. Roku 1665 vymřela tyrolská větev Habsburků a jejich knihovna se
stala součástí Dvorní knihovny ve Vídni. V roce 1790 získala Václavova bible svou současnou podobu
(šest svazků). v době napoleonských válek byla krátce ukryta v Uhrách. Od roku 1918 je v majetku
Rakouské národní knihovny. Své současné signatury „nese“ od roku 1936.
Bible Václava IV. je vskutku monumentálním dílem. na téměř dvou a půl tisících stranách (1 214
listů) o rozměrech 53 na 36,5 cm je k vidění 654 miniatur a iniciál, k tomu další četná vyobrazení
v droleriích a bordurách, na nichž se podílelo minimálně devět iluminátorů. na výzdobě se pak
podíleli ještě četní florátoři. Dva iluminátory známe dokonce jménem: prvním je Frana – dvorní
malíř František, o němž máme i několik písemných zpráv, druhým pak Mikuláš Kuthner, který do
Prahy přišel nejpravděpodobněji ze Slezska. Ostatní malíři se pak většinou označují podle části, kterou
„ilustrovali“: Mistr knihy Rút, Mistr Samsonovy historie…
Dílo bohužel zůstalo nedokončeno, neobsahuje ani celý Starý zákon, Nový zákon chybí úplně.
na některých foliích se dochovaly pouze kresby, resp. několik set latinsky psaných poznámek, jež
přibližují, co mělo být na daném listu zobrazeno. Odhaduje se, že v případě dokončení by rukopis
čítal kolem osmnácti set pergamenových listů a asi dvou tisíc miniatur a iniciál, což by z díla učinilo
nejrozsáhlejší středověký manuskript.
Jedná se o opis druhého nejstaršího německého překladu Vulgáty, který vznikl již kolem roku 1375
a financoval jej kutnohorský mincmistr Martin Rotlev z bohaté staroměstské patricijské rodiny,
která byla v úzkém vztahu s českými králi z rodu Lucemburků. Autor překladu není znám, ale lze
předpokládat, že jim byl pražský Němec.
Vedle němčiny nalezneme v bibli i další jazyky, latinu, na miniaturách hebrejštinu a na nápisových
páskách starou češtinu. Nejznámější je králova devíza: „Toho bzde toho“, s níž si odborníci lámou
hlavy již několik desetiletí. Jedno z možných vysvětlení může být staročeský překlad latinského Secula
seculorum.
Každá stránka je rozdělena na dva sloupce po 36 řádcích a je jisté, že většinu napsal jeden
písař. Pouze na menších částech se podíleli i další. Celkem tak můžeme rozeznat tři písaře.
na první pohled zaujmou i laika jednotlivé nádherné miniatury, které jsou obrazovým doprovodem
biblických textů a zároveň dokumentují v mnoha detailech život v období vrcholného středověku.
i proto jsou významným ikonografickým pramenem pro poznání doby svého vzniku. Fascinující je
také výzdoba bordur a drolerií, jež nabízí jedinečnou exkurzi do symbolického a myšlenkového světa
českého a římského krále Václava IV. Jedná se zejména o četná vyobrazení lazebnic, ledňáčků, točenic,
divých mužů i samotného krále, resp. dvořana uvězněného v iniciále W, resp. E. Řada těchto symbolů
nedá spát historikům umění a ani historikům. Často jsou vysvětlitelné pouze ve správném kontextu
s biblickým textem. Jiné zase souvisí se vztahem krále ke královně. Velkou část z nich ale už asi nikdy
nerozluštíme.
V rukopisu mnohokrát objevíme zobrazení samotného Václava IV. Nejčastěji je vypodobněn
v droleriích, v nichž není prezentován jako panovník, ale jako prostý smrtelník oděný podle poslední
módy. Najdeme však i vyobrazení, na nichž je král nahý v péči lazebnic.
Prohlédneme-li si ale jednotlivá zobrazení podrobněji, zjistíme, že mužova tvář nese fysiognomické
rysy českého a římského krále Václava IV., které známe z jiných dochovaných zobrazení. Navíc byl
Václav Lucemburský známý tím, že si velice potrpěl na módní oblečení a na jednotlivých vyobrazeních
máme před sebou bezpochyby módně oděného muže, jenž si hodně zakládal i na svém účesu a úpravě
vousu.
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Zlatá bula Karla IV.
Praha
1400
80 pergamenových listů
42,3 x 29,5 cm
Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň
cod. 338

Římský císař a český král Karel IV. vydal v roce 1356 nový latinsky psaný říšský zákoník, který postupně
vyhlásil na dvou říšských sněmech – prvních 23 kapitol v Norimberku 10. ledna 1356 a zbývajících
osm pak v Metách 25. prosince téhož roku. Jeho krátké označení „Zlatá bula“ se poprvé objevuje
v roce 1400 a odkazuje na zlatou pečeť, kterou byla opatřena většina jeho originálních vyhotovení.
Nejkrásnějším a zároveň nejluxusnějším rukopisem s opisem celého textu Zlaté buly je manuskript,
jenž vznikl roku 1400, nebo krátce po něm v Praze. Jeho objednavatelem nebyl nikdo jiný než Karlův
nejstarší syn a nástupce, římský a český král Václav IV.
Svazek obsahuje osmdesát pergamenových folií. Hlavním textem rukopisu je latinsky psaná Zlatá
bula, podle níž je celý rukopis pojmenován. Kodex ji označuje jako „Zlatá bula císařských zákonů“
(fol. 1r-46v). Za ní pak následují další texty. Prvním je „Tractatus de habilitate temporis ad processum
versus Italiam“ (fol. 47r-68v), traktát věnovaný Karlu IV. o nutnosti římské jízdy, druhým je dopis
o Karlově následníkovi a synovi Václavovi „Epistola de successore“ (fol. 68v-69v). Jejich autorem
byl nejpravděpodobněji nějaký Ital ve službách císaře Karla IV., který byl velice dobře obeznámen
s poměry na pražském dvoře. Závěr vídeňského rukopisu pak tvoří seznam toskánských měst a hradů:
„Ciuitates et Castra que su(n)t in liga et societate in Tuscia contra d(omi)n(u)m n(ost)r(u)m“ (fol.
70r-77v ).
Václavův rukopis Zlaté buly je bohatě iluminován. Jeho výzdobu tvoří celkem osmačtyřicet miniatur.
Text samotné Zlaté buly zdobí čtyřicet šest miniatur, u spisu „Tractatus de habilitate temporis“ najdeme
pak pouhé dvě, u zbývajících textů pak není žádná.
Text Zlaté buly je napsán na čtyřiceti šesti listech, připadá tedy v průměru jedna miniatura na list,
respektive dvoustranu. Miniatury ale nejsou rozděleny rovnoměrně. Vedle dvoustran s jednou
miniaturou jsou i dvoustrany s pouhým textem a naopak se dvěma, třemi a dokonce čtyřmi miniaturami.
Nejznámější ze všech iluminací rukopisu je výzdoba titulního listu, který patří vůbec k tomu
nejlepšímu, co můžeme v dochovaných rukopisech Václava IV. objevit. Jedinou orámovanou
iniciálu titulního listu (O) zdobí modrá točenice na zlatém damaskovaném pozadí. Hlavní
miniatura titulního listu pak ukazuje Krista v modrém plášti sedícího na zeleném trůnu.
Kristova levice drží zeměkouli v barvách duhy, pravici pozvedá v poučném gestu. Po obou
stranách Krista stojí anděl, jeden se modlí s roztaženýma, druhý se spojenýma rukama. Ze čtyř
rohů rámu miniatury vyrůstají stylizované akantové listy. Proplétají se bohatými úponky, které
pokrývají všechny čtyři okraje titulního listu. V nich se otevírá celý malý svět rostlin, zvířat a lidí.
V listoví sedí osm zpěvných ptáků, kteří jsou namalováni velice realisticky. Můžeme tak obdivovat
vlevo nahoře s otevřeným zobáčkem zobrazenou sýkoru koňadru. Je možné idventifikovat i ostatní
ptáčky. Vpravo nahoře sedí hýl, pod ním pozvedá svá křídla bramborníček; pod ním vidíme uprostřed
strany pravděpodobně dudka chocholatého a vpravo od něj čejku obecnou. Pod nimi blízko pravého
dolního rohu se choulí stehlík obecný a čížek lesní, jenž si čistí peří. Naproti v levém dolním rohu pak

Král uvězněný v písmeni W s pěti lazebnicemi, titulní list, detail.

Václav IV. jako císař (fol. 43r).

sedí pěnkava obecná. Ptačí vyobrazení jsou bezprostředními studiemi podle přírody. Jedna věc ale
překvapí: ledňáček, který je jedním z nejčastějších Václavových symbolů, na titulním listu Zlaté buly
chybí.
Úponky zaplňují také další zástupci zvířecího světa. Vlevo dole v rohu černý medvěd, vpravo dole
dvě opičky, z nichž jedna chce zřejmě udělat kotrmelec a druhá si nazouvá botu. Vpravo nad tím
na okraji je šedá sova, nad ní v šlahounech blízko sebe liška, pes a kočka. Vpravo pak je možno
rozeznat kresbu další sovy, která ale nebyla nakonec namalována. Tato zvířata ztělesňují různé fyzické
vlastnosti člověka.
Měřítko těchto zvířat má devět lidských postav v úponcích: v kládě, která má tvar písmene W, sedí
chycený muž, kterým je bezpochyby samotný římský a český král Václav IV. z rodu Lucemburků. Je
oblečen do kabátce v říšských barvách se zlatě vyšívanými okřídlenými písmeny W a E, nohy mu kryjí
nohavice, každá v jiné barvě. Panovník, jenž postrádá panovnické insignie, je obklopen celkem šesti
lazebnicemi, po třech vlevo i vpravo. Jedna z nich, po králově pravici, je dokonce nahá a její tělo je jen
částečně zahaleno modrou točenicí, kterou má uvázanou nad pasem. Levou rukou pak provokativně
ukazuje králi, jenž se dívá jejím směrem, své levé ňadro.
Lazebnice na levém okraji, jež je namalována výše než všechny zbývající, má rovněž modrou točenici
kolem pasu a na bílé košilce stejně jako panovník vyšitá okřídlená písmena W a E, tentokrát v modré
barvě. Předpokládá se, že se jedná o vyobrazení samotné královny.
Zcela nahoře vlevo se protahuje divý muž, dole vpravo se pak krčí mnich. Divý muž nese štít s českým
erbem: v červeném poli stříbrný dvouocasý lev. Štítonoš má modrou točenici kolem hlavy a zelenou
kolem pasu. Drží kopí s praporcem, na němž se opakuje znamení štítu. Prapor je sice z větší části
zakryt sedící sýkorou koňadrou, přesto na základě srovnatelných vyobrazení v jiných Václavových
rukopisech dobře určitelný.
Nahoře uprostřed je zobrazen říšský znak: ve zlatém poli černá jednohlavá orlice. na helmu leží
na modré točenici zlatá koruna s křížkem na přední straně a s druhým na vrcholu kamar. V koruně
je vsunuta bílá, drahými kameny pošitá mitra, z níž v zátylku visí dolů dva rovněž bílé, kameny pošité
pruhy. Mezi korunou a mitrou spočívá černé, zlatými lipovými listy zdobené křídlo. Říšská orlice
v erbu a české „křídlo“ v klenotu zřejmě symbolizují nárok na sjednocení římské říše a Čech v jedněch
rukách. Erb je spojen dlouhou tyčí s miniaturou Krista a s dole zobrazeným Václavem. V písmenu W
uvězněný objednavatel rukopisu a jeho v erbu zobrazený nárok a titul tvoří střední osu titulního listu
Zlaté buly. Jasně říkají: králi Václavovi patří tento kodex, jeho panovnický nárok na Čechy a Říši je
v souladu s Božím přikázáním.
Luxusní manuskript Zlaté buly vznikl nejpravděpodobněji z toho důvodu, aby Václav IV. dal jasně
najevo, že i po svém sesazení si stále činí nárok nejen na korunu římského krále, ale také na tu císařskou.

Divý muž a sýkora koňadra,
titulní list, detail.

Miniatura s trůnícím Kristem, v úponcích dudek, čejka, liška,
pes a lev, titulní list, detail.

Císař Karel IV. se svým synem a nástupcem Václavem IV.
(fol. 53r).
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Bellifortis Konráda
Kyesera z Eichstättu

Praha, Žebrák
1402-1405
140 pergamenových listů
32,5 x 24 cm
Niedersächsische Staats-und Universitätsbibliothek, Göttingen
sign. 20 Cod. Ms. philos. 63 Cim.
Z tradice tzv. knih ohňostrojů vycházely na počátku 15. století bohatě ilustrované rukopisy věnované
vojenské technice. Příkladem takového díla je Bellifortis Konráda Kyesera z Eichstättu.
Do současnosti se dochovalo asi třicet pět celých opisů a fragmentů díla, což svědčí o jeho oblíbenosti.
Text je napsán v latinských hexametrech. Samotný Kyeserův jazyk je hodně složitý, zejména pak
odborná terminologie, a některé části jsou téměř nesrozumitelné.
Nejproslulejší exemplář díla „Bellifortis“ se dnes nachází v Göttingenu. Jedná se pravděpodobně
o autorský exemplář, který snad i samotný autor vybavil některými nákresy. Tento jediný rukopis
také obsahuje „předmluvu“, osobní dedikaci, epicedium, lítost autora nad vlastní smrtí a autorův
horoskop.
na začátek rukopisu zařadil Kyeser slavnostní průvod sedmi jezdců, kteří symbolizují jednotlivé planety,
jež mají vliv na lidský osud a zasahují do všech lidských činností. Každý jezdec má svou barvu: Saturn
je černý a dává schopnost rozlišovat a logicky uvažovat, Jupiter je zelený, Mars a Merkur jsou ohnivě
červení, modrá je barvou Venuše a Luny. Zvláštní postavení má Slunce, jež je vypodobněno jako císař.
Slunci je věnován také krátký hymnus. Jezdci jsou mladí, krásní, odění do nádherných kostýmů, jsou
jakousi oslavou života.
Prostředníkem mezi světem lidí a nadzemskou sférou je Alexandr Makedonský. Tradice z něj učinila
nesmrtelného hrdinu, neporazitelného a zároveň největšího vojevůdce antiky.
Bellifortis je umnou kompilací známých děl vojenského inženýrství a techniky Kyeserovy doby. Některé
pasáže ale vycházejí i z praxe. Tak máme před sebou zbraně a stavby, jejichž zobrazení odpovídají
skutečnosti. Výjimečné ale nejsou ani autorovy fantaskní vynálezy, jež nám umožňují nahlédnout do
imaginárního světa středověkého vojenského umění.
Kyeserův autorský manuskript je rozdělen do deseti kapitol. V nich autor popisuje a zobrazuje válečné
vozy, dobývací stroje, hydraulická zařízení, jeřáby a různé typy palných zbraní. Popisuje zbraně útočné
i obranné, pomocná zařízená pro vojenské akce, a dokonce i potápěčské oděvy. V rukopise objevíme
ale také „zařízení“ vhodná pro každodenní život, kupř. lodě poháněné lopatkovými koly, mlýny, lázně
a dokonce pás cudnosti.
Rukopis neměl být určen odborníkům, ale čtenářům z vyšších společenských vrstev, hlavně císaři,
resp. králům a různým představitelům šlechty. i právě z tohoto důvodu byly jednotlivé exempláře
Bellifortis bohatě zdobeny.
na začátku díla jsou představeny a zobrazeny válečné vozy, u nichž dává autor instrukce, jak se mají
správně využívat. Dále následují dobývací zbraně, vrhací stroje, beranidla a různé štíty na ochranu
útočníků. Třetí kapitolu uvádí vodní anděl Salatiel. Ta je věnována pontonovým mostům, zařízením
na odčerpání vody a hlavně způsobům, jak vody překonávat. Nalezneme v ní také předchůdce žabích
mužů, potápěče ve vestách, a dokonce návod na otrávení vody ve studnách.
Ve čtvrté kapitole poučuje, jak stoupat na vysoké věže a opevnění, jak dobývat hrady a opevněná
města. Následující kapitola pojednává o balistice, tedy střelách. Šestá přibližuje opevňování táborů,
ale také např. uspávací prostředky a různé nástrahy.
Sedmá kapitola je zcela fantastická. Jsou v ní představeny různé látky, jež svítí např. v dešti, mlze
a větru. V následující části probírá Konrád Kyeser recepty na zápalné látky a střelný prach. Devátá
kapitola není věnována válečnictví, ale dává v ní návod, jak postavit dva druhy parních lázní. Radí
rovněž, jak postavit kuchyně a kamna. V poslední, desáté části pak probírá „zbylé“ drobnosti jako
vojenské nářadí, praky, podkovy, štíty, selské zbraně, mučicí nástroje a zmiňovaný pás cudnosti.
na konec svého díla zařadil Konrád Kyeser epideichon a epitafion, závěrečnou modlitbu v podobě

Velká blida (fol. 30r).

básně a zhodnocení vlastního života a díla. Hlavním tématem je myšlenka na smrt, která prostupovala
v Kyeserově době nejen literaturu, ale i výtvarné umění. Text je zakončen modlitbou a prosbou k Bohu.
Z rukopisu bylo vyříznuto minimálně dvanáct listů, u nichž nevíme, zda byly všechny malovány.
Velkou ztrátou je především vyříznutí folia s vyobrazením jezdce představujícího planetu Venuši.
Celkově je ale stav rukopisu velice dobrý.
Výzdoba autorského exempláře je bohatá. Jednotlivé ilustrace jsou doplněny vysvětlujícími texty
různé délky. na některých listech ale nacházíme i obrázky bez popisu. Vyobrazení obléhání zasazená
do krajiny můžeme dokonce považovat za rané „krajinomalby“. Je znát, že se na výzdobě podíleli
někteří malíři pracující v Praze pro Václava IV.
Z göttingenského exempláře se dozvídáme také nejvíce informací o samotném autorovi. Konrád Kyeser
z Eichstättu se narodil 26. srpna 1366 v Eichstättu ve Francích a zemřel pravděpodobně v roce 1405,
kdy dokončil svůj autorský exemplář Bellifortis, resp. o rok později. Byl velice vzdělaný, původně
se asi věnoval medicíně. Dále víme, že Kyeser strávil převážnou část svého života u dvora. Nejprve
u bavorského vévody Štěpána III., s nímž se dostal až do Padovy. Zdejší velice „vzdělané“ prostředí
jistě na Konráda Kyesera silně zapůsobilo. Je možné, že právě zde získal řadu vědomostí, jež později
uplatnil při sepisování svého životního díla Bellifortis.
V roce 1396 se ve svých třiceti letech zúčastnil aktivně po boku uherského krále Zikmunda
Lucemburského křížového tažení proti Turkům, jež skončilo krvavou porážkou křesťanských vojsk
u Nikopole. Tato prohra musela na Kyesera jako očitého svědka silně zapůsobit a byla i jedním
z hlavních podnětů, jež jej vedly k sepsání rukopisu Bellifortis. Nechtěl, aby se v budoucnu opakovalo
něco podobného. Od Nikopole si přivezl i averzi vůči Zikmundovi Lucemburskému, jehož považoval
za hlavního viníka drtivé porážky.
na konci 14. století pak přesídlil do Čech na dvůr českého a římského krále Václava IV. na jeho dvoře
působily osobnosti různých vědních oborů a prostředí bylo určitě srovnatelné se dvory, jež poznal
Kyeser při svém pobytu v Itálii.
Bellifortis psal kolem roku 1402, kdy byl stále ještě ve službách Václava IV., což zaznamenal ve svém
epitafu. Pravděpodobně ale nepatřil přímo mezi Václavovy dvořany. Je možné, že to bylo dáno částečně
i jeho podivínstvím. Králi však zůstal věrný a podporoval jej i v době, kdy byl zajat a uvězněn svým
nevlastním bratrem Zikmundem Lucemburským.
o Kyeserově loajálním vztahu k Václavovi IV. vypovídají konkrétně i některá zobrazení z göttingenského
exempláře, především vyobrazení královského stanu s některými typickými symboly Václava IV.
(točenice, písmeno W, jednohlavý říšský orel, i když již od roku 1400 nebyl Václav římským králem).
Jeho vztah k Václavu IV. se ale postupně změnil, a tak v předmluvě, kterou napsal v podhradí Žebráku
jako úplně poslední v roce 1405, píše o sobě jako o vyhnanci a psanci, čímž chtěl asi naznačit, že
musel často putovat od dvora ke dvoru a dlouho působil v zahraničí. Göttingenský rukopis nakonec
není dedikován českému králi Václavovi, ale jeho soupeři v Říši, novému římskému panovníkovi
Ruprechtu Falckému, k němuž se chtěl Kyeser dostat do služby. Co jej vedlo k rozchodu s Václavem
IV., se už asi nikdy nedozvíme. České země opustil nejpravděpodobněji v roce 1405. Krátce poté asi
zemřel.
Bellifortis Konráda Kyesera z Eichstättu je významným pramenem pro dějiny vojenského umění,
techniky a také astrologie, alchymie a dokonce medicíny. Především se ale jedná o cenné svědectví
o místě a době svého vzniku, zároveň jde také o hlubokou sondu do myšlenkového světa přelomu
14. a 15. století.

Pás cudnosti (fol. 130r).

Římský a český král Václav IV. jako Slunce (fol. 9r).
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Kniha úžasných putování
Jana z Mandevillu
Praha
1410-1420
16 pergamenových listů
22,5 x 18,1 cm
British Library, Londýn
Ms. add. 24.189

Rukopis se skládá z 28 celostránkových orámovaných knižních maleb na čtrnácti pergamenových
listech ze šestnácti a neobsahuje žádný text. Jedná se o fragment obrazového doprovodu, který se
váže pouze asi k desetině celého textu (do 13. kapitoly českého překladu). Spis „Cesty rytíře Johna
Mandevilla“ byl ve své době velice oblíbený, dokonce více než cestopis „Milión“ Marca Pola. Poprvé se
objevil v roce 1356 nebo 1357. Byl často opisován a překládán a do současnosti se dochovalo asi 250
exemplářů různé kvality.
Autor popisuje své cesty celou Asií, od Konstantinopole, přes Palestinu a Egypt až do Číny k velkému
chánovi. Ve skutečnosti se však jedná o kompilaci starších prací, které autor dobře znal. Přesto prokázal
velké znalosti starších pramenů, které použil při své práci, což ze spisu činí dílo vysokých literárních
kvalit.
Jan z Mandevillu se sám označuje za rytíře a měl se narodit v St. Albans v Anglii, kde měl být
i vychován. Svou cestu začal 29. září 1322 a cestoval prý celkem 34 let. Roku 1356 se pak usadil jako
lékař v Lutychu a sepsal své vzpomínky. Anglické prameny o osobnosti autora mlčí, lutyšské prameny
vypovídají mnohem více. Objevuje se v nich např. popis náhrobku, který patřil muži jménem Joannes
de Mandeville, rodem z Anglie, jenž proputoval celý svět a zemřel roku 1372. v jiném prameni se praví,
že jakýsi Jean de Bourgogne sdělil na smrtelném loži kronikáři Jeanu ďOutremeuse (1338-1399), že
se ve skutečnosti jmenuje Jean de Mandeville. v mládí se v Anglii provinil vraždou, a proto opustil
rodnou zemi a hodně cestoval, až se usadil v Lutychu, kde pracoval jako lékař.
Autorem knihy byl pravděpodobně rytířský dobrodruh, znalec drahých kamenů a bludný léčitel
Jan z Mandevillu. v novověku několik pozitivistických historiků rozpoutalo vzrušené diskuse kolem
problému, zda taková osoba vůbec existovala. Polemiky vzbuzuje dodnes. Autor spisu uvedl, že dílo
napsal latinsky a sám jej přeložil do francouzštiny a angličtiny. Originál byl ale napsán francouzsky,
až poté vznikly překlady do angličtiny, latiny a němčiny.

Francouzský král s relikvií Kristovy trnové koruny (fol. 14r).

Do češtiny přeložil dílo někdy kolem roku 1400 pro dvůr Václava IV. Vavřinec z Březové (asi 1370-1437).
Vycházel z druhého německého překladu, jehož autorem byl kanovník v Metách Otto z Diemeringenu.
Vavřinec nejprve přeložil pro krále Snář, pak pravděpodobně v jeho době tolik populárního Mandevilla.
v úvodu překladu se označuje za služebníka českého a římského krále Václava IV. Vavřincův překlad je
jiný než verze francouzské a anglické, má celkem 121 kapitol, tzv. rozdielů. Řadu věcí vynechal a také
zkreslil, např. místní názvy a některá osobní jména. Je jisté, že malíř vycházel z Vavřincova překladu.
Malíř „rukopisu“ je označován jako Mistr Mandevillova cestopisu a byl ovlivněn francouzskou
a severoitalskou malbou. Autorsky se podílel na dalších významných rukopisech, kupř. Martyrologiu
z Gerony (po roce 1410).

Použitá technika

Každý pergamenový list byl natřen štětcem světle zeleným podkladem. Tento postup není znám
ze žádného dochovaného receptáře středověkých iluminátorů, ale byl znám malířům deskových
a nástěnných obrazů. Zelený podklad se hodil pro plastické modelování kresby. Kresba však nemohla
být opravována, protože podklad to nedovoloval. k iluminacím bylo použito pero se stříbrným hrotem.
Základem všech iluminací je kresba, barva se více uplatňuje pouze na pozadích, hlavně v modrých
odstínech. Kostýmy zůstávají nebarevné, částečně jsou oživeny zlatou barvou ozdob. Barva se nejvíce
uplatňuje na rostlinách a stromech, což je patrné např. na čtyřech dřevech Kristova kříže. Největší
pestrosti je pak dosaženo u vyobrazení ráje.

Císař Karel IV.(?) a ukazování relikvií (fol. 11r).
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Kniha zemského,
městského a jiného práva
Praha
1413-1419
268 pergamenových listů
35 x 25 cm
Archiv hlavního města Prahy
1864
Rukopis zvaný Kniha zemského práva, městského práva a dalších práv je velmi rozsáhlou příručkou
středověkého zákonodárství užívaného v Čechách na počátku 15. století. na celkem dvou stech
šedesáti osmi listech představuje nejúplnější sbírku právních textů předhusitské doby ve staročeštině.
Obsahuje širokou paletu různých řádů, nařízení a právních výroků nejen původem českých, ale také
zahraničních.
Úvodní část knihy je věnována zemskému právu – Práva zemská Ondřeje z Dubé, Kniha Rožmberská,
obě verze Řádu práva zemského. Následují manská práva, český překlad části tzv. Švábského zrcadla
(Sachsenspiegel). Nejrozsáhlejší část textu je věnována otázkám městského práva. Obsahuje Jihlavská
práva, Brněnská práva včetně nálezů tamější městské rady, Brikcího z Licska, českou verzi Švábského
zrcadla. Dále soupisy daní, poplatků a pokut odváděných králi a jeho úředníkům. Stejně tak jsou zde
přiloženy opisy význačných královských listin a dekretů - například židovské výsady, viniční řády
apod.
Rukopis vznikl nejpravděpodobněji mezi léty 1413-1419 na popud městské rady Starého města
pražského a v jejím vlastnictví zůstal až do dnešních dnů. na okraji textů jsou četné poznámky, což
svědčí o tom, že rukopis byl často používán.
o vzniku rukopisu mnoho nevíme. Ve středověku se v českých městech uplatňovaly dva právní systémy
- tzv. magdeburské a norimberské právo, přičemž města v Čechách se mohla kdykoliv odvolat právě do
Norimberka nebo Magdeburku. Král Václav IV. toto ale zakázal a v roce 1381 za nejvyšší instanci pro
magdeburské (severoněmecké) právo ustanovil Litoměřice a pro norimberské (jihoněmecké) právo
pak Staré město pražské. Asi jako reakce na tuto velkou změnu vznikl i tento rukopis, který obsahoval
tehdy používané světské zákony.
Manuskript je výjimečný svým obsahem. Žádné obdobné knihy z přelomu 14. a 15. věku dochované
v Čechách a na Moravě neobsahují tak pestrou paletu různých právních textů. Ve větší míře se rukopisy
podobného obsahu začaly objevovat až po husitských válkách, zejména pak v druhé polovině 15. století.
Práva zemská Ondřeje z Dubé, zemského sudího Karla IV. a Václava IV., byla sepsána ve třech fázích,
z nichž poslední končí pravděpodobně jeho smrtí v období mezi červencem 1412 a březnem 1413.
V této době muselo být jeho dílo již hotovo. Protože rukopis tímto textem začíná, je datum počátku
vzniku rukopisu jasně dáno. Texty nebyly zapsány později než v roce 1419, protože po vypuknutí
husitské revoluce mělo Staré Město zcela jiné starosti, než si nechat sepsat soupis dobového práva.
Manuskript sloužil jako právní příručka během soudních pří. Byl používán zejména pro účely
městského soudnictví, o čemž mimo jiné svědčí četné glosy v části, kterou tvoří sbírka nálezů města
Brna z konce 14. století.
Rukopis obsahuje bohatě zdobené zlaté iniciály. Některé jsou i víceřádkové a přesahují přes polovinu
folia. Listy jsou dále zdobeny barevnými bordurami.
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Hrady Václava IV.

Římský a český král Václav IV. je známý především svou láskou k lovu a k bohatě iluminovaným
rukopisům. Ve své době vlastnil jednu z největších soukromých knihoven ve střední Evropě, bohužel
máme o její podobě málo informací. Pouze několik dochovaných manuskriptů, které se dnes nacházejí
v zahraničí, je dnes důkazem, jak výjimečná musela být.
Václav IV. se ale nezajímal jen o rukopisy, ale věnoval svou pozornost i hradní architektuře, na jejíž
výslednou podobu měl panovník z rodu Lucemburků bezpochyby určitý vliv. Právě za jeho vlády
vzniklo několik výjimečných hradů, z nichž některé patřily samotnému králi, jiné pak jeho dvořanům
a „milcům“. Navíc se v prostředí královských hradů uplatnily i nejodvážnější myšlenky Petra Parléře,
jehož stavební huť pracovala na prestižních zakázkách zejména v Praze.
Hrady Václava IV. můžeme považovat za vyvrcholení vývoje hradní architektury 14. století. Většina
staveb vznikla v posledních dvou dekádách 14. věku, po roce 1400, kdy byl Václav sesazen z římského
trůnu, ztratil panovník zájem o nové stavby, výjimkou je dokončení Točníku a novostavba Nového
hradu u Kunratic.
Václavovy hrady musíme vnímat v kontextu hradní architektury 14. století. Především hrady Karla
IV. (např. Karlštejn, Kašperk, Radyně) byl Václav ovlivněn a staly se pro něj jakýmsi výchozím bodem.
Dlouhá léta se diskutuje o tzv. dvorské huti Václava IV. Ve skutečnosti se jednalo o několik samostatně
organizovaných hutí a také řadu relativně samostatně působících kameníků, kteří pracovali
na králových zakázkách. Svůj podíl na výsledné podobě dvorského umění měl bezpochyby také Petr
Parléř a částečně i svatovítská huť.
na stavební aktivity Karla IV. navázal Václav IV. pouze na Pražském hradě. na počátku své vlády si

vybudoval několik nových honosných sídel. V Praze tak na Starém Městě vznikl Králův dvůr a na
Novém Městě Hrádek na Zderaze. V Kutné Hoře nechal přestavět Vlašský dvůr, jehož součástí se stal
královský palác a reprezentativní kaple.
Přestavby se dočkaly i starší hrady (Loket, Křivoklát a Žebrák). Především Žebrák se stal luxusním
hradem, na němž král často pobýval. V 90. letech 14. století došlo během přestavby k požáru
a pravděpodobně proto založil král nedaleko Žebráku hrad Točník. Posledním hradem, který si Václav
IV. nechal postavit v letech 1411-1412, byl Nový hrad u Kunratic.
Opomenout nesmíme ani hrady dvorského okruhu Václava IV., hrady dvořanů a milců římského
a českého krále. Většinou se jednalo o příslušníky nižší šlechty, kteří získali od krále významnou funkci
a výstavbou, resp. přestavbou svých hradů se chtěli vyrovnat vysoké šlechtě. Nejreprezentativnější
stavbou je hrad Krakovec, který si nechal vystavět přední králův milec Jíra z Roztok. Tento hrad se
svou velikostí vyrovná obdobným stavbám vysoké šlechty a po stránce architektonické a výtvarné je
dokonce překonává.
Velkou proměnou prošla na přelomu 14. a 15. století také úroveň bydlení. Pozornost se zaměřovala
především na obytné a reprezentativní části hradu, především palác, který se stavěl často blízko
vstupu do hradního areálu. Do středu zájmu se dostal kupř. reprezentativní věžový palác s dvěma
velkými sály nad sebou. Hlavní funkce hradů již nebyla obranná, ale stavba měla sloužit hlavně
k pohodlnému bydlení. Tento proces je i proto označován jako cesta „od hradu k zámku“.
Hrady Václava IV. a hrady spjaté s jeho dvorským okruhem byly ve své době výjimečnými stavbami,
kterými dávali jejich majitelé najevo nejen své postavení a moc.

Pohled na hrad Točník.

Pohled na hrad Žebrák.
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Hrady Žebrák a Točník

Pohled na hrad Žebrák.

Žebrák

Hrad Žebrák je pojmenován po skalním žebru, na jehož konci stojí, a založil jej Oldřich Zajíc († 1304)
ze žebrácké větve Buziců. Hřeben byl velice dlouhý a jen pár metrů široký. na tomto neobyčejně
úzkém a protáhlém staveništi byl postaven vnitřní hrad, jehož nejdůležitější část, okrouhlá věž, měla
v průměru více než 11 metrů. Těsně za ní stál palác, který byl na nejširším místě za věží včetně zdí asi
10 metrů široký a přes 30 metrů dlouhý.
k hornímu hradu se připojovalo předhradí, z něhož však zbyla jen severní a západní část. Jižní část,
založená na úbočí křemencového valu téměř zmizela. k ochraně brány byla po pravé straně do
pravoúhlého nároží vestavěna druhá okrouhlá věž. na rozdíl od velké věže vnitřního hradu byla slabší
a menší. Horní věž bývala spojena v prvním patře padacím můstkem přímo se sousedním palácem.
Hrad získal význam od roku 1346, kdy byl Karel IV. zvolen římským králem. Ležel totiž poblíž hlavní
cesty, která spojovala Prahu s Norimberkem a odtud přes Würzburg s Porýním. To byl též jeden
z důvodů, proč už v roce 1336 získal pro sebe Jan Lucemburský. v roce 1341 koupil hrad i s panstvím
Karlův bratr Jan Jindřich, který hrad opravil a také rozšířil. Postavil zde novou kapli ke cti sv. Apolináře
a sv. Markéty. Po odchodu Jana Jindřicha na Moravu připadl Žebrák králi a sloužil jako přestupní
stanice a místo noclehu při Karlových cestách do Říše. Roku 1351 onemocněl na Žebráku Karlův
prvorozený syn Václav a 30. prosince zde zemřel. Karel na hrad zanevřel a ukázal se zde již jednou
v roce 1360.
Význam hradu stoupl od roku 1353, kdy byla spolu s Laufem za Karla IV. přikoupena celá Horní Falc
a část Horních Frank.
V době Václava IV. byl hrad přestavěn. Král na něm často pobýval, zejména v letech 1383-1396.
Přestavba se týkala především starého hradního paláce, postaveného na křemencovém valu těsně
za velkou okrouhlou věží, s níž byl spojen už od svého založení v prvním patře padacím můstkem.
o přestavbě si můžeme dnes udělat představu pouze podle zbytku severní zdi se čtyřmi velkými
obdélníky oken. Kamenné venýře oken dostaly v průčelí široké rámy z bílého štuku, stejně jako ve
východním průčelí královského paláce na Točníku. Palác byl prodloužen a zcela přestavěn. v patře byl
velký sál, klenutá místnost spojená s přízemím šnekovým schodištěm. Stará velká věž byla zvýšena
o nástavbu pravděpodobně obytného charakteru.
Starý hrad nestačil potřebám krále, ani početné družině a četným hostům, kteří sem za králem
přicházeli. Proto dal král postavit ještě jednu obytnou budovu v předhradí, kde byl příhodnější terén.
Hlavní obytné křídlo mělo dvě patra s trámovými stropy, uplatnila se i roubená komora. na severu
přiléhal k budově užší přístavek se zbytky točitého schodiště. Současně bylo k hornímu hradu
přihrazeno na jihu podhradí, uzavřené dvěma branami.
Žebrák svým způsobem zasáhl i do života římského a českého krále Václava IV. Cesta ze Žebráka do
Prahy se mu 8. května 1394 stala osudnou, protože byl v Králově Dvoře před Berounem zajat z popudu
svého nevlastního bratra Zikmunda a bratrance Jošta českými pány a vsazen do věže na Pražském
hradě a poté odvezen do Rakous. Dne 30. května 1395 pak uzavřel na Žebráku s českými pány mír.
v květnu 1425 byl hrad několik dní obléhán vojsky táboritů a sirotků, kteří neuspěli, a tak alespoň
vypálili městečko Žebrák a táhli směrem na Plzeň. v roce 1460 nechal tehdejší majitel panství Hanuš
z Kolowrat opravit hradní kapli, což byla poslední větší stavba na Žebráku. Hrad poté začal chátrat.

Horní věžový palác hradu Točník, pohled od severozápadu.

Točník

Bezprostřední příčinou ke stavbě hradu Točníka byl požár, který poškodil Žebrák v roce 1395. Král
začal stavět honosnější a pohodlnější sídlo na vyvýšenějším místě.
Bylo nutné, aby středověký hrad reagoval na nebezpečí ohrožující jeho existenci. Královský palác
zahajuje novou stavební i fortifikační epochu a je dispozičně i výtvarně naplněn rozporností dobové
atmosféry.
Rozsáhlý hrad nebyl postaven jen pro osobní lovecké potěšení krále. Svědčí o tom existence dvou
rozdílných paláců. Sálová stavba byla určena především reprezentaci, byli zde přijímáni oficiální hosté.
Velký sál 2. patra dokonce převyšoval svými rozměry 34 x 15 m do té doby největší reprezentativní
síně. Vnitřní obytné jádro mělo být vyhrazeno jedině soukromým potřebám krále a jeho nejbližší
družiny, mělo být i jeho posledním útočištěm. Královský palác byl oddělen od ostatního hradního
provozu, posunutý až na samý okraj příkopu, spojený s vnějškem několika výpadními brankami.
Po upálení mistra Jana Husa se Václav IV. na hradě již nezdržoval tak často jako dříve. Nechal si
postavit Nový Hrádek u Kunratic a jeho poslední návštěva na Točníceku je zaznamenána v září roku
1415. Po jeho smrti přešel hrad na jeho bratra Zikmunda Lucemburského. Ten odvezl po čtyřech dnech
většinu vybavení. Roku 1421 nechal Zikmund zastavit hrad Erkingerovi ze Seinsheimu, předkovi
Schwarzenberků, ale to je již jiná historie...
Točník byl stavbou, která měla plnit především reprezentační úkoly, což dokládá heraldický vlys,
který dal Jan z Vartemberka přenést v roce 1524 z původní první brány nad nově otevřený západní
vjezd. Vlys tvoří celkem deset štítů, které byly obdobou heraldické výzdoby Staroměstské mostecké
věže v Praze. ke štítům jsou navíc po stranách připojeny dvě širší obdélné desky s reliéfy točenice
s ledňáčkem uprostřed, osobního znaku římského a českého krále Václava IV. Vlys nese erb císaře
římského, krále českého, markraběte moravského, štít se znakem hraběte lucemburského, další orlici
knížete svídnického, znak knížete zhořeleckého, erb knížete vratislavského, erb knížete budyšínského,
znak knížete niského a erb markraběte dolnolužického.
Hrad Točník bývá často považován za poslední hrad a zároveň za první zámek v Čechách.

Horní věžový palác hradu Točník, pohled od severozápadu.

Zřícenina Žebráku.

Točník s příčkou z 16. století a dolním palácem.

Točník, horní věžový palác.

36

Nový hrad u Kunratic
(Wenzelstein)

Nový hrad u Kunratic nechal postavit římský a český král Václav IV. Stavba byla zahájena na podzim
roku 1411 a o rok později na něm panovník již vydal první listinu. Německy se hradu říkalo „Newenhus“,
latinsky „Novum Castrum“, což mu dalo i dnešní název.
Ředitelem stavby byl novoměstský měšťan Hertvin, kterému byl pořízen písař Blažej. Stavební práce
prováděla stavební huť pod vedením mistra Kříže, který se mimo jiné podílel i na stavbě Novoměstské
radnice. Písemně máme doloženy i jednotlivé řemeslníky a dodavatele stavby. Obranyschopnost hradu
měl zlepšit rybník v údolí, který vznikl v roce 1412.
Nový hrad byl zbudován na ostrohu nedaleko vesnice Kunratice. Vstup do hradu se nacházel
na východní straně, odkud do něj vedla cesta. Areál hradu byl pětiboký a od zbytku ostrohu ho
odděloval do skály vylámaný příkop, který byl dvacet metrů široký a asi šest metrů hluboký. Přes
příkop vedl dřevěný most, který ústil do brány opevněného parkánu.
Prostor parkánu umožňoval chráněný pohyb všem, kteří přes něj pokračovali na hradní nádvoří
s palácem. Podsklepený palác o rozměrech asi 23 x 8,5 metru byl původně největší stavbou hradu.
Vcházelo se do něj z vnitřního nádvoří po širokém schodišti. Vzhled jednotlivých místností bohužel
nejsme schopni rekonstruovat.
V čele hradu stála masivní stavba lichoběžníkového tvaru spojená na západní straně s palácem.
K příchozímu byla natočena břitem. Pravděpodobně se jednalo o věž s krytým ochozem. Budovy
v západní části hradního areálu zcela zanikly, proto nejsme schopni určit celkovou podobu hradu.
Hrad se od svého vzniku stal oblíbeným místem, kde trávil hodně času a plnil své vladařské povinnosti.

Výhodou hradu byla bezpochyby jeho malá vzdálenost od Prahy. na hradě přijímal také zahraniční
návštěvy, kupř. poselstvo francouzského krále Karla VI. nebo diplomaty brabantského vévody
Antonína.
ke konci svého života nechal Václav IV. přenést na Nový hrad u Kunratic svou jedinečnou knihovnu,
která patřila ve své době k největším ve střední Evropě. Nechal ji umístit v klenuté místnosti, kde zůstala
až do jeho smrti. Poté byly nejvzácnější manuskripty odvezeny jeho nevlastním bratrem Zikmundem
Lucemburským, zbytek byl rozchvácen na počátku husitských válek.
V době první pražské defenestrace (30. července 1419) pobýval Václav IV. na Novém hradě, kde ho
zastihly také zprávy o událostech v Praze. Informace jej zasáhla, ale ještě byl schopen potvrdit novou
situaci na Novém Městě pražském. Po několika dnech se ale zhoršil jeho zdravotní stav. Římský a český
král Václav IV. zemřel na Novém hradě u Kunratic v podvečer 16. srpna 1419.
V roce 1420 pobýval na hradě několikrát Václavův bratr, římský a pozdější český král Zikmund
Lucemburský. Po nezdařených operacích v Praze během roku 1420 zanechal Zikmund na hradě svou
posádku, která měla kontrolovat zemskou stezku vedoucí nedaleko hradu. Dne 31 prosince 1420 se
vydalo k hradu vojsko Pražanů a oblehlo jej. Pražané vytvořili před hradem impozantní obléhací
tábor o velikosti 3,5 hektaru. Chráněni za zemním valem, odstřelovali husité hrad ze tří obléhacích
praků a různých palných zbraní. Terénní pozůstatky opevnění jsou dodnes dobře viditelné.
Obléhání netrvalo dlouho a 25. ledna 1421 se posádka hradu vzdala. Hrad byl vyrabován, zapálen
a jeho opevnění bylo zbořeno. Nový hrad u Kunratic zůstal v troskách a již nikdy nebyl obnoven.

Nový hrad u Kunratic, současný stav.

Nový hrad u Kunratic, současný stav.
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Jošt Moravský
(asi říjen 1354 - 18. 1. 1411)

Císař Karel IV. (uprostřed), římský a český král Václav IV. (vlevo) a Jošt Moravský v Olomoucké městské knize
písaře Václava z Jihlavy (fol. 1r).

Prvorozený syn markraběte moravského Jana Jindřicha a jeho druhé manželky Markéty Opavské se
narodil asi v roce 1354, někdy se uvádí i rok 1351, nejpravděpodobněji v Brně. O jeho dětství máme
málo informací. V roce 1356 byl zaslíben neteři uherského krále Ludvíka I. Velikého, ale po vypuknutí
otevřeného nepřátelství mezi Lucemburky a uherským králem z budoucího sňatku sešlo.
Od roku 1372, kdy Joštův otec Jan Jindřich vydal poslední testament, začal užívat titulu moravského
markraběte. Dlouhou dobu byl společně se svými bratry dědicem svého strýce Karla IV. Vše se ale
změnilo v roce 1361, kdy se narodil Václav (IV.). o smrti svého otce se dozvěděl na cestě do severního
Německa, kam doprovázel Karla IV. Joštova pozice v rámci lucemburského rodu se upevnila. Byl
starší než budoucí král Václav IV., na rozdíl od svých příbuzných v Čechách disponoval často velkými
sumami peněz v hotovosti a navíc byl schopným finančníkem. Rovněž vlastnil rozsáhlý pozemkový
majetek.
Největším Joštovým problémem, ale i jeho mladších bratrů, byly ambice. Jošt se honosil titulem „starší
markrabě“, jeho mladší bratři Jan Soběslav a Prokop pak měli titul „mladší markrabě“. Z počátku měl
Jošt největší problémy s Janem Soběslavem, které se zklidnily až poté, co se stal církevním hodnostářem.
v roce 1378 získal do zástavy Kladsko, patrně jako kompenzaci za finance, které Karlovi poskytl Jan
Jindřich. Kladsko držel až do roku 1388, kdy ho směnil s Václavem IV. za zástavu Lucemburska.
V letech 1383-1385 se stal Jošt generálním vikářem římského krále pro Itálii a začal působit v zahraničí.
Král Václav IV. v té době rezignoval na zisk císařské koruny a Jošt se rozhodl, že dané situace využije.
Navíc spolupracoval s bratrancem Zikmundem, kterému i s Prokopem dopomohli k zisku uherské
koruny. Za pomoc získali v roce 1388 do zástavy na pět let Braniborsko, kde se ale nakonec prosadil
pouze Jošt.

V první polovině 90. let se naplno rozhořel Joštův spor s mladším bratrem Prokopem o nadvládu
v markrabství. Navíc se Prokop sblížil s králem Václavem IV., což se Joštovi nelíbilo. Do sporu aktivně
zasáhl Zikmund a byl dojednán první landfrýd, kterého se ještě zúčastnil i nejmladší syn Karla IV.,
Jan Zhořelecký.
V roce 1397 udělil Václav IV. slavnostně Joštovi Braniborsko do trvalé držby, což znamenalo i zisk
kurfiřtského hlasu a hodnosti arcikomorníka Svaté říše římské. Mimo to držel ještě Lucembursko
a navíc obdržel od krále obojí Lužici.
V roce 1400 byl Václav IV. sesazen z římského trůnu. V té době Jošt opět bojoval s Prokopem, potřeboval
peníze, a proto prodal Lucembursko Ludvíku Orleánskému. Jošt byl nejprve na straně králových
odpůrců, v letech 1402 až 1405 jej ale nalézáme po králově boku, kdy spolu stáli proti Zikmundovi.
Bylo to dáno bezpochyby i tím, že Zikmund začal ohrožovat Joštovy pozice. Příklonem k Václavu IV.
stabilizoval své mocenské postavení.
Roku 1405 zemřel Prokop a z celého lucemburského rodu zůstali poslední tři mužští členové: Jošt,
Václav IV. a Zikmund. Nastalo období klidu, zklidnila se především situace na Moravě.
V roce 1410 zemřel římský král Ruprecht Falcký a Václav IV. nedával najevo, že by chtěl získat titul
zpátky. Volba se tak omezila na dva kandidáty: Jošta a Zikmunda. V prvním kole získal Zikmund tři
hlasy, ale nebyla to potřebná většina. o pár dní později se konalo druhé kolo, v němž získal Jošt pět
hlasů. Jošt byl ale pasivní a nakonec neměl čas svého nového postavení naplno využít, ani se nevydal
do Cách na královskou korunovaci.
Jošt Moravský, jeden z nejschopnějších Lucemburků, zemřel náhle 18. ledna 1411 na brněnském
Špilberku. Pohřben byl v Brně v kostele sv. Tomáše v bývalém konventu obutých augustiniánů. Zemřel
bezdětný, takže s ním vymřela moravská větev Lucemburků.
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Meluzína
mýtická zakladatelka rodu Lucemburků

V roce 1393 dokončil pařížský knihař Jan z Arrasu svou „pravdivou historii“ o víle Meluzíně. Rozsáhlé
dílo dedikoval třem vnoučatům českého krále Jana Lucemburského: vévodovi Janovi z Berry, jeho
sestře Marii z Baru a jejich bratranci, moravskému markraběti, který byl identifikován jako Jošt
Lucemburský, bratranec českého a římského krále Václava IV. V díle samotném najdeme hned několik
pasáží, které odkazují na těsné vazby Arrasova díla s rodem Lucemburků.
Víla Meluzína se měla každou sobotu proměňovat od pasu dolů v hada. Vysvobozena měla být pouze
v případě, že si ji za ženu vezme nějaký muž, který ji nikdy nespatří v sobotu a zároveň nikomu
neprozradí její tajemství. Pokud manžel slib poruší, zůstane Meluzína hadem (drakem) a bude se
muset zjevovat tři dny před změnou majitele rodového hradu nebo tři dny před smrtí některého
z jejich potomků.
Mladý rytíř Raimondin zabil při lovu na zázračného kance nešťastnou náhodou svého strýce a zároveň
lenního pána. Zoufalý ze svého činu bloudil lesem a u začarované studánky potkal nádhernou dívku,
která mu nabídla svoji ruku a také velké bohatství a prosperitu. Rytíř ale musel slíbit, že ji nebude chtít
nikdy vidět v sobotu. Onou dívkou byla Meluzína. Raimondin její nabídku přijal.
Raimondin získal nejen krásnou manželku, ale i rozsáhlá panství, na nichž Meluzína postavila rodový
hrad Lusignan a založila mnoho měst a klášterů. Svému muži pak porodila celkem deset synů, kteří
byli fyzicky poznamenáni nadpřirozeným původem. Většinu z nich ale čekala skvělá budoucnost,
kupř. Antoine se stal lucemburským vévodou a Renaud českým králem.
Raimondin s Meluzínou žili šťastně až do chvíle, kdy žárlivý Raimondin porušil slib a mečem vyvrtal
dírku do dveří místnosti, kde jeho manželka trávila pravidelně soboty. Spatřil ji v lázni. Od pasu
nahoru byla krásnou ženou, od pasu dolů ale měla tlustý a dlouhý hadí ocas. Nejprve o svém poznání
mlčel, ale později Meluzínino tajemství vyzradil. Víla se proměnila v draka, vyletěla oknem, zakroužila
nad jednou z věží hradu Lusignan a odletěla. Raimondin svého činu litoval a stal se z něj poustevník.
Meluzína se později v dračí podobě objevila nad Lusignanem tři dny před jeho smrtí tak, jak bylo
určeno.
Meluzínin hadí ocas byl pruhovaný, střídaly se modré a stříbrné pruhy, které se dostaly až do
lucemburského znaku.
Meluzína byla v iluminovaných rukopisech a později i na ilustracích tištěných vydání jejího příběhu
vypodobňována většinou v souladu s textem. Časem se její podoba změnila a byla zaměnitelná se
sirénami.
Všechny rody, které považují za svoji zakladatelku vílu Meluzínu, měly kdysi opravdu společného
předka (kupř. Lusignanové, Lucemburkové, flanderská hrabata).

Měsíc březen z Přebohatých hodinek vévody z Berry, detail hradu Lusignan (fol. 3v).
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Zikmund Lucemburský
(15. 2. 1368 - 9. 12. 1437)

Portrét Zikmunda Lucemburského, 20. léta 15. století,
Vídeň, Uměleckohistorické muzeum.

Zikmund se narodil 14. února 1368 v Praze. Jeho otec Karel IV. u této radostné události nebyl a novinu
se dozvěděl v Norimberku. Jméno obdržel podle sv. Zikmunda, burgundského panovníka a mučedníka
z 6. století, jehož kult začal Karel propagovat po své korunovaci arelatským králem v červenci 1365.
na Zikmundovi lpěla jeho matka Alžběta Pomořanská, která se jej snažila prosadit na úkor Karlova
prvorozeného syna a následníka Václava.
Počátkem roku 1372 dosáhl císař dohody s uherským panovníkem Ludvíkem z Anjou o tom, že se
Zikmund zasnoubí s jednou ze dvou uherských princezen, Kateřinou nebo Marií. Zikmund se tak měl
stát polským nebo uherským králem. Jeho ženou se nakonec měla stát Marie. V létě 1373 začal Karel
IV. po zisku Braniborska usilovat o zisk polské koruny. Polská šlechta však Mariiny nároky odmítla.
Poprvé se dostal do popředí velkých dějin v červenci 1376, kdy jako braniborský kurfiřt nesl při cášské
korunovaci svého nevlastního bratra Václava IV. říšský meč.
na jaře 1379 se v Trnavě konaly zásnuby Zikmunda s o dva roky mladší Marií Uherskou, která se měla
stát uherskou královnou. Jedenáctiletý princ poté zůstal v Uhrách, aby se naučil řeč a přivykl novému
prostředí. Uherskou korunu si ale musel vybojovat.
Po smrti uherského krále Ludvíka v roce 1382 byla Marie korunována ve Stoličném Bělehradě uherskou
královnou. Královna, vdova Alžběta Bosenská, chtěla svou dceru provdat za Ludvíka Orleánského.
Zikmund za nastalé situace odjel do Čech, kde s podporou bratra Václava a moravských bratranců Jošta
a Prokopa začal připravovat vpád do Uherského království. V roce 1385 si pak se zbraní v ruce vynutil
sňatek s uherskou královnou Marií. Marii ale stále měla ve své moci královna-vdova. Zikmundovi se
nakonec podařilo uskutečnit královskou korunovaci, k níž došlo na Květnou neděli 31. března 1387.
V červnu se pak konečně setkal se svou manželkou Marií. V květnu 1395 zemřela tragicky po pádu
z koně i s předčasně narozeným dítětem.
Svým uherským přívržencům musel pomoc kompenzovat zástavami královského majetku. Jako
uherský král musel řešit problémy, z nichž nejvážnější bylo turecké nebezpečí. K prvnímu Zikmundovu
protitureckému tažení došlo již v roce 1392, ale jeho úspěchy neměly dlouhého trvání.
Papež vyhlásil proti Turkům křížovou výpravu, které se zúčastnil mimo jiné výkvět francouzských
a burgundských rytířů. Právě tito rytíři pojali tažení jako dobrodružství ve stylu rytířských románů,
což nakonec vedlo k drtivé porážce křesťanské armády v bitvě u Nikopole v roce 1396. Ukázalo se, že
Zikmund Lucemburský není velkým vojevůdcem.
Mezitím se zhoršilo Zikmundovo postavení v Uhrách. Opozice mu v dubnu 1401 vytkla preferování
cizinců a porušování korunovační kapitulace. Vadilo jim, že samotný král je cizinec. Zikmund byl
dokonce uvězněn. Opět mu pomohli jeho příbuzní, bratranci Jošt a Prokop, a také nevlastní bratr
Václav IV., který nabídl za bratrovo propuštění peníze. na svobodu se dostal v říjnu 1401.
Zikmund čím dál tím častěji zasahoval do mimouherských záležitostí. V březnu 1402 se s podporou
části české vysoké šlechty chopil moci v Čechách místo Václava IV., kterého internoval ve Vídni.
Krátce poté zajal i svého bratrance, moravského markraběte Prokopa.
Musel řešit také otázku nástupnictví. na podzim 1402 uzavřel v Prešpurku smlouvu s vévodou
Albrechtem IV. Habsburským o habsburském nástupnictví v případě, že by zemřel bez potomků.
V roce 1405 se Zikmund podruhé oženil, jeho chotí se stala třináctiletá Barbora Celská, dcera původně
Zikmundova odpůrce Hermanna Celského. Sňatkem vzniklo mezi panovníkem a předáky vysoké
šlechty blízké příbuzenské pouto.
V prosinci 1408 založil spolu se svou manželkou proslulý Dračí řád. Jeho dalšími členy bylo dvacet
dva uherských baronů. Řád byl namířen především proti Turkům a zároveň byl instrumentem
Zikmundových diplomatických aktivit, protože emblém řádu uděloval předním zahraničním
panovníkům a šlechticům.
V květnu 1410 zemřel římský král Ruprecht Falcký, čímž se otevřela Lucemburkům cesta k římskému

trůnu. Do boje o římskou královskou korunu se dali Zikmund a jeho bratranec Jošt. První volba
proběhla před kostelem sv. Bartoloměje ve Frankfurtu nad Mohanem v září 1410. Uspěl Zikmund,
ale podle ustanovení Zlaté buly Karla IV. byla tato volba neplatná. Prvního října se pak konalo ve
frankfurtském dómu druhé kolo, v němž obdržel většinu moravský markrabě Jošt. Než se však
stačil naplno ujmout vlády, zemřel. V červnu 1411 pak kurfiřti jednomyslně zvolili římským králem
Zikmunda.
Z manželství s Barborou Celskou se narodila pouze jediná dcera Alžběta, kterou v jejích dvou letech
zasnoubil se čtrnáctiletým rakouským vévodou Albrechtem V., kterého dokonce prohlásil svým
„adoptivním“ synem. Albrecht se měl v případě, že Zikmund zemře bez mužského potomka, stát
dědicem uherského trůnu.
Zikmund se jako římský král rozhodl rázně vyřešit otázku papežského schizmatu, kdy v čele církve
stáli hned tři papežové. Po předběžné dohodě s jedním z nich, s Janem XXIII., svolal církevní koncil do
města Kostnice. Cílem koncilu byla obnova církevní jednoty, což znamenalo dohodnout se na jednom
papeži a uzavřít dohodu s východní církví, dále provést důkladnou reformu církve a vyřešit věroučné
problémy. Koncil začal v listopadu 1414, ale Zikmund na zahájení chyběl, protože byl 8. listopadu
v Cáchách korunován římským králem. Do Kostnice dorazil až na Štědrý den 1414.
S kostnickým koncilem si většinou spojujeme kauzu Jana Husa. Zikmund vystavil Husovi proslulý
ochranný list (glejt), kterým mu však poskytoval pouze ochranu pro pobyt na říšském území. Více
poskytnout nemohl. Hus byl nakonec odsouzen a jako kacíř upálen. Ve skutečnosti si jeho smrt nepřál
ani Zikmund Lucemburský a ani koncil. Jan Hus si pevně stál za svými názory a sám se rozhodl pro
ně i zemřít. Ale Pro Husovy přívržence byl Zikmund jedním z hlavních iniciátorů jeho smrti.
Kostnický koncil nakonec splnil svůj hlavní cíl. Byli sesazeni všichni tři papežové a v listopadu 1417 byl
zvolen jediný, Martin V. Největší zásluhu na tomto úspěchu mělo Zikmundovo diplomatické umění.
Koncil skončil v dubnu 1418. Král Zikmund byl oslavován, protože vrátil církvi jednotu a nalezl
východisko z momentální krize. Nepobýval celou dobu v Kostnici, ale v době jeho konání objel velkou
část Evropy. V roce 1415 se vzdal kupř. vlády v Braniborsku, které převedl jako říšské léno Fridrichu
Hohenzollernskému.
V létě 1419 po první pražské defenestraci a smrti nevlastního bratra, krále Václava IV., se musel
vyrovnávat s husitským hnutím, s nímž dokonce sympatizoval. Jako světská hlava křesťanstva však
musel respektovat rozhodnutí koncilu. Zikmund byl právoplatným dědicem českého trůnu a rozhodl
se vojensky donutit husity ke kapitulaci. Tímto aktem si proti sobě poštval i původně loajální kališníky.
Praha se s pomocí Tábora a dalších měst křížové výpravě ubránila. Jediným Zikmundovým úspěchem
byla korunovace českým králem ve Svatovítské katedrále (28. července 1420). Husité však odmítli
jeho korunovaci uznat. V roce 1422 se římský král ještě jednou postavil do čela křížové výpravy proti
husitům, ale ani na druhý pokus neuspěl. Dalších kruciát se již neúčastnil.
Velké naděje vkládal do basilejského koncilu zahájeného v roce 1431, protože jedním z bodů byla
diskuze s husity o programu čtyř pražských artikulů. V době koncilu stihl podniknout konečně
římskou jízdu. Nejprve získal železnou korunu lombardského krále (1431) a 31. května 1433 byl pak
ozdoben císařskou korunou. Basilejský koncil skončil v létě 1436 slavnostním vyhlášením kompaktát,
dohodou mezi koncilem a husity o uznání čtyř pražských artikulů v oslabené formě pro husitské
obyvatelstvo Čech a Moravy. Zikmund Lucemburský byl většinou husitských předáků uznán českým
králem. Souhlasil s výsledky husitské revoluce i s majetkovými změnami, které nastaly. Ne všichni
husité jej však chtěli za krále.
V listopadu 1437 se vydal těžce nemocný Zikmund na svou poslední cestu do Uher a 9. prosince
1437 zemřel ve Znojmě. Pohřben byl podle svého přání ve Velkém Varadíně. Jeho smrtí vymřeli
Lucemburkové po meči.
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Manželky Zikmunda
Lucemburského

Marie Uherská

(1371 – 17. 5. 1395)
První manželka Zikmunda Lucemburského, dcera uherského krále Ludvíka I. Velikého z Anjou a jeho
druhé manželky Alžběty Bosenské. Již v roce 1372 se podařilo Karlu IV. dojednat budoucí sňatek svého
syna Zikmunda s jednou z dcer svého rivala, uherského krále Ludvíka I. Velikého. Detaily sňatku byly
dojednány roku 1375 a rozhodlo se, že se Zikmund ožení s Marií a spolu budou vládnout v Polsku.
o čtyři roky později byl Zikmund „odevzdán“ uherské straně na vychování.
Roku 1382 zemřel Ludvík I. Veliký a královna vdova Alžběta nechala uherskou královnou korunovat
Marii, kterou se rozhodla provdat za syna francouzského krále Karla V. Moudrého, Ludvíka
Orleánského. S finanční pomocí bratrance Jošta podnikl Zikmund vojenské tažení do Uher a nakonec
se roku 1385 s Marií oženil. Vlády v Uhrách se mezitím ale ujal neapolský král Karel III. Malý, který
byl ale záhy zabit. Zikmund s výraznou pomocí svých příbuzných vpadl do Uher a postupně se mu
podařilo ovládnout situaci. Královna vdova se však s Marií dostaly do zajetí neapolské strany a Alžběta
byla před zraky vlastní dcery uškrcena. Zikmund ji nakonec vysvobodil. Marie s ním pravděpodobně
nebyla šťastná.
Marie Uherská zemřela 17. května 1395 po pádu z koně a předčasném porodu. Pohřbena byla ve
Velkém Varadíně. Manželství zůstalo bezdětné.

Barbora Celská

(asi 1392 – 11. 7. 1451)
Druhá manželka Zikmunda Lucemburského pocházela z rodu hrabat Celských, kteří byli proti tomu,
aby se uherskými králi stávali členové západoevropských panovnických rodů. Zikmund pochopil,
že by je sňatkovou politikou mohl získat na svou stranu. na druhou stranu byl k sňatku donucen
politickou situací. Zásnuby proběhly v roce 1401, svatba se pak konala v prosinci 1405. Ve stejném
roce byla Barbora korunována uherskou královnou.
V říjnu 1409 se manželům narodila jediná dcera Alžběta, kterou brzy provdali za Albrechta
Habsburského. Je zajímavé, že se Barbora nezúčastnila osobně Zikmundovy korunovace českým králem
(1420) a ani jeho císařské korunovace (1433). na středověk byla velice emancipovanou a ambiciózní
ženou. Několik let svého života dokonce strávila bez Zikmunda a vládla místo něho, jelikož on byl
zaneprázdněn jinými vladařskými povinnostmi.
Barbora byla ve své době nejbohatší ženou v Uhersku. Četnými majetky (hrady a městy) ji bohatě
obdarovával její manžel. Právě její bohatství a z něj plynoucí moc byla trnem v oku mnoha jejích
současníků.
Již za svého života se stala terčem cílených pomluv, které ji měly očernit i v očích jejího manžela.
Významnou roli v tom sehrál její zeť a Zikmundův následník v Uhrách i Čechách, Albrecht Habsburský,
který se královny obával.
Zikmund ji prý pár dní před svou smrtí v prosinci 1437 nechal zatknout a uvěznit. Ve skutečnosti
však byla zatčena až po jeho smrti zetěm Albrechtem. na svobodu byla propuštěna až po půl roce
a musela se vzdát především věnných zástav v Uherském království. V roce 1441 se vrátila do Čech
jako královna vdova a usadila se na Mělníku, kde zemřela 11. července 1451 na mor. Pohřbena byla
v katedrále sv. Víta.

Zikmund Lucemburský s manželkami,
Marií Uherskou a Barborou Celskou. Dřevoryt z konce 15. stol.
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Dvorské řády

V období 14. a 15. století byly v Evropě ve velkém zakládány dvorské rytířské řády. Panovníci z rodu
Lucemburků nezůstali pozadu. V čele řádu byl vždy jeho zakladatel – král nebo vévoda, po jeho smrti
se do čela postavil jeho následník.
Jednalo se o laická společenství inspirovaná duchovními rytířskými řády, která měla podporovat
panovníkovy snahy v boji proti nevěřícím a kacířům. Nejvyšším cílem bylo většinou osvobození
Božího hrobu.
Řády měly velký politický vliv. Panovník prostřednictvím řádu posiloval svou moc, zajišťoval si věrnost
a oddanost jednotlivých členů. Samotné přijetí do řádu bylo často považováno za prestižní záležitost.
Přijetí mohlo být i odměnou za prokázané služby.
Každý řád měl svá statuta, která stanovovala nejen práva a povinnosti svých členů, ale určovala mimo
jiné podobu a způsob nošení řádové oděvu a také odznaku. Členové se měli účastnit též pohřbů
a zádušních mší, takže řád byl i nástrojem spásy.
Jako první z Lucemburků založil svůj řád římský a český král Václav IV. Bohužel se nám nedochovala
jeho statuta, ale je doložitelný jinými prameny. Víme, že členem řádu byl uherský šlechtic Mikuláš
z Gary, který se stal členem za pomoc při osvobozování Václavova nevlastního bratra Zikmunda ze
zajetí. Jak vypadal jeho odznak, víme z vyobrazení v erbovní listině stejného uherského šlechtice.
V roce 1416 ji vydal římský a uherský král Zikmund, který Mikulášovi obnovil a rozšířil starý rodový
znak. Mezi erbovními štíty vyobrazenými na listině najdeme zobrazeny dva spojené řádové odznaky,
Václavovu stříbrnou točenici a draka řádu, který založil Zikmund.
Odznakem Václavova řádu, který ale nebyl klasickým monarchickým společenstvím, byla tedy stříbrná
točenice, do kruhu stočený kus látky svázaný v uzel, konce látky pak padají dolů. Jedná se o jeden
z typických Václavových symbolů, který se objevuje také v rukopisech jeho knihovny, na některých
stavbách (Točník, Staroměstská mostecká věž) a také na mincích (dukát).
Použití symbolu točenice na dalších památkách je považováno za důkaz členství ve Václavově řádu.
Mezi členy najdeme kupř. nejvyššího mincmistra Konráda z Vechty, Václava Králíka z Buřenic nebo
Jana Železného. Členem byli také Giangaleazzo Visconti nebo burgundský vévoda Jan Nebojácný.
Točenice pravděpodobně symbolizuje pouto spásy, o němž se píše v Bibli. Jde o Boží zákon, který
na jedné straně spoutává moudrého panovníka jako závazek, na straně druhé je jeho ozdobou.
Mnohem více informací máme o dvorském řádu založeném Zikmundem Lucemburským a jeho
manželkou Barborou Celskou v roce 1408. Ze zakládací listiny vyplývá, že dvaadvacet předních
šlechticů získává podíl na moci a Zikmund navíc šlechtickou podporu. Jedním z hlavních cílů bylo
společně bojovat proti tureckému nebezpečí.
Odznak „dračího“ řádu měl podobu zraněného draka stočeného do kruhu, který má svůj ocas omotán
kolem vlastního krku. na zádech pak měl většinou vyobrazen kříž. Časem byl znak doplněn ještě
o plamenný kříž, na jehož ramenou bylo napsáno heslo: o QUAM MISERICORS EST DEUS, IUSTUS
ET CLEMENS (O jak milosrdný je Bůh, jak spravedlivý a milostivý).
Členy řádu byli např. Čeněk z Vartenberka, Vilém Zajíc z Házmburka, Oldřich z Rožmberka a také
výše zmíněný uherský palatin Mikuláš z Gary.
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Kostnický koncil

V listopadu 2014 uplynulo šest set let od zahájení kostnického koncilu (5. listopadu 1414), jedné
nejvýznamnějších událostí 15. století. Hlavním cílem koncilu, který skončil až v roce 1418 (22. dubna),
bylo vyřešit velké papežské schizma, jež trvalo od roku 1378. V roce zahájení koncilu, tedy v roce 1414,
nebyli u moci „pouze“ dva papežové, jeden se sídlem v Římě a druhý v Avignonu, nýbrž hned tři:
Řehoř XII., Benedikt XIII. a Jan XXIII. V Kostnici byl tak zahájen „boj“ o znovusjednocení katolické
církve. Jedním z dalších bodů, které se měly na koncilu postupně projednávat, bylo i učení mistra
Jana Husa, který byl do Kostnice pozván.
Kostnice ležící u Bodamského jezera měla v době konání koncilu maximálně osm tisíc obyvatel.
V letech 1414 až 1418 se pak stala jakýmsi hlavním městem Evropy, v němž se postupně vystřídalo
kolem 70 000 hostů, dorazilo dokonce i malé poselstvo až z Etiopie. Koncilu se zúčastnili téměř všichni
nejvýznamnější představitelé církevní i světské moci.
na konání koncilu se v roce 1413 domluvili římský král Zikmund Lucemburský a pisánský papež Jan
XXIII. Především pro Zikmunda Lucemburského mělo konání koncilu velký význam, ještě větší pak
jeho výsledek.
Samotný kostnický koncil byl zahájen 16. listopadu 1414 slavnostní bohoslužbou. Koncil rozhodl,
aby všichni tři papežové abdikovali a byl zvolen nový papež. Jan XXIII. reagoval útěkem, ale byl
dostižen a skončil ve stejném vězení jako před ním Jan Hus. Řehoř XII. abdikoval, Jan XXIII. byl

sesazen. Avignonský papež Benedikt XIII. se stále považoval za papeže. V roce 1417 byl sesazen, ale
on stále prohlašoval, že je papežem. Téměř nikdo jej však již neuznával. Papežské schizma se nakonec
podařilo odstranit a jediným papežem byl zvolen Martin V., rovněž byl posílen význam samotných
koncilů, které se měly konat pravidelně, alespoň jednou za deset let. Většina důležitých otázek, na něž
měl koncil najít odpovědi, však zůstala nezodpovězena.
na koncilu se řešila též kausa Jana Husa, jehož učení bylo považováno za kacířské. Jan Hus byl ochoten
pro své učení zemřít. Byl koncilem odsouzen a upálen 6. července 1415 na hranici. Pro zastávání
Husova učení byl pak ještě odsouzen a 30. května 1416 upálen Jeroným Pražský.
Nejvýznamnější a po skončení koncilu nejoslavovanější osobností byl Zikmund Lucemburský, římský
a uherský král, jenž se stal určující postavou celého koncilu. Byl to on, který svou autoritou, diplomacií
a velkou energií dotáhl celé setkání ke konečnému úspěchu. Když hrozilo, že koncil skončí ještě dříve,
než pořádně začal, byl to Zikmund, kdo dokázal natolik upoutat pozornost účastníků, že Kostnici
nakonec neopustili.

Upálení mistra Jana Husa v Kostnici. Kostnický exemplář Kroniky kostnického koncilu Ulricha Richentala (fol. 58v – 59r).

Obchodníci s rybami. Kostnický exemplář Kroniky kostnického koncilu Ulricha Richentala.
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Svatováclavská
koruna I.

Čelní strana.

Týlová strana.

Svatováclavská koruna je nejvýznamnější a nejstarší součástí českých korunovačních klenotů.
Vzácné drahokamy shromáždil a nezaměnitelnou ideu koruně vtiskl Karel IV., který ji nechal zhotovit
a byl jí jako první dne 2. září 1347 korunován na českého krále. Koruna je poprvé zmíněna v bule
papeže Klimenta VI. z roku 1346, která zapovídá její zcizení, zastavení nebo dokonce prodání pod
nejtěžším trestem vyobcování z církve.
Důležitá je liturgická a státnická symbolika klenotu. Koruna je zasvěcena sv. Václavu, kterého Karel IV.
chápal jako hlavního českého světce, a přímo s ním spojoval ideu českého království. Péče o korunu
byla svěřena svatovítské kapitule. Kdo se měl stát českým králem, musel jí být korunován a za zapůjčení
ke korunovaci zaplatit tři sta kop grošů ve prospěch kostela a kapituly. Ještě ve stejný den ji pak musel
vrátit.
Otcovo přání ovšem porušili už jeho synové. Zřejmě již Václav IV. nechal na počátku 15. století
korunu převézt na Karlštejn a Zikmund Lucemburský ji na počátku husitských válek dokonce odvezl
za hranice království a do země ji navrátil až v roce 1436, kdy se stal českým králem. i v dalších
stoletích odrážely osudy korunovačních klenotů hlavní děje v zemích Koruny české. Roku 1619 se
Svatováclavská koruna vrátila z Karlštejna do Prahy, za třicetileté války se ocitla ve Vídni a do Prahy
se vozila jen na korunovace. Do Čech Svatováclavskou korunu i novověké žezlo a královské jablko
vrátil až císař Leopold II. v roce 1791.
Posledním panovníkem, který si Svatováclavskou korunu nasadil, byl Ferdinand V. v roce 1836. v roce
1868 byly drahocenné insignie uloženy do Korunní komory nad jižní bránou Svatovítské katedrály,
kde se nacházejí dodnes.
Koruna má výšku i šířku 19 cm, váží 2358,3 g a je zhotovena ze zlata o ryzosti 21 až 22 karátů. Čelenka
se skládá ze čtyř částí, ze kterých vybíhají lilie. Zlatá leštěná plocha je osazena množstvím vzácných
kamenů s vyváženou barevnou kompozicí.
Uvnitř je koruna překřížena dvěma oblouky s křížkem vztyčeným na vrcholu, celková výška koruny
je rovněž 19 cm. Středobodem koruny je vrcholový křížek, do nějž je zasazena safírová kamej se
zpodobněním Ukřižovaného. Safírový křížek je byzantská práce a původně byl závěsný. Je vysoký
5,2 cm a široký 4,5 cm. Nápis na jeho lemu informuje: HIC EST SPINA DE CORONA DOMINI. Je
možné, že skutečně v něm byl umístěn trn z Kristovy trnové koruny, dnes však je nezvěstný.
Koruna je tvarována ze zlatého plátu silného 0,6–0,8 mm, ke kterému je uchyceno celkem 96 drahých
kamenů (safíry, spinely, rubelit, smaragdy) a 20 velkých perel. Již samotné kameny a perly činí z Karlovy
koruny unikátní klenot středověkého zlatnictví.
Působivé je uspořádání drahokamů, uchycených tak, aby se jakoby vznášely v prostoru kolem koruny.
Kompozice je uspořádána podle symbolických významů pozdního středověku a podle přání samotného
Karla IV.
Nejvzácnější kameny zdobí čelní stranu koruny, která je nejnápadnější. Tvoří ji červené kameny
(spinely a jeden rubelit), pouze dole uprostřed se pro zachování rytmu střídajících se barev spodní
řady kamenů na čelence nachází obrovský safír.
Vzhledem k celkové kompozici se zadní strana koruny barevně shoduje s přední částí. Zajímavé je, že
obsahuje největší počet kamenů. Ve spodní řadě jsou spinely komponovány ve skupinkách, aby celky
objemově korespondovaly s ostatními kameny.
Červenou předozadní osu koruny křižuje modrá osa v pravolevém směru, levý a pravý díl koruny.
Modré drahokamy jsou především safíry.
Oblouky spojující křížem čtyři části čelenky se nazývají kamary. Je na nich osazeno dvanáct
obdélníkových a čtvercových článků s drahými kameny v červeno-zelené kombinaci a perlami.
Zřeknutí se zdobných prvků a jistá tvarová konzervativnost koruny je výsledkem ztvárnění idejí
státoprávních a liturgických, ale i estetických. Karel IV. dal na sklonku svého života korunu upravit:
byla barevně zvýrazněna, sjednocena a osazena dalšími kameny obrovské hodnoty. Výsledná vyvážená
barevná a objemová kompozice svědčí o tom, že muselo dojít k celkovému přerovnání všech drahokamů
na konstrukci koruny. Zdá se být jisté, že k dalším zásahům již nedošlo.
Ze sedmi kamenů přední části je jeden safír, jeden rubelit a pět spinelů. v rámci barevného rozvržení
jsou zde osazeny červené kameny, pouze v dolní řadě uprostřed je pro zachování rytmu barev na čelence
umístěn modrý safír. Nejvýraznějším kamenem je středový rubelit.
Čelence vprostřed dominuje obrovský safír, největší kámen na koruně. Po stranách tohoto safíru se
nacházejí dva spinely. v listech lilie jsou umístěny tři spinely. Horní list lilie zdobí nejkrásnější vínově
červený spinel srdčitého tvaru.

Kamary.

Boční strana.

Boční strana.

Zadní strana koruny obsahuje největší počet kamenů. Jako u čelní strany převažuje červená barva:
z celkového počtu šestnácti kamenů je třináct červených spinelů. Barevnou výjimkou je obrovský
chrpově modrý safír, umístěný ve spodní řadě kamenů uprostřed čelenky. Kámen byl čtyřikrát křížově
provrtán zpředu dozadu a můžeme tedy usuzovat, že byl původně připevněn jako ozdoba k jinému
předmětu.
Po stranách tohoto safíru se nalézají dvě skupiny kamenů; pravou i levou skupinu tvoří vždy pětice
drobnějších kamenů sestavených do tvaru kříže. Ve středu lilie je zasazen dokonale průhledný sytě
růžový spinel.
Levá část koruny je osazena kameny shodně s pravou částí, obsahuje sedm safírů a jeden spinel.
Uprostřed čelenky vyniká vínově červený spinel. Napravo od něj se nachází podlouhlý safír. Má
krásnou šmolkově modrou barvu. v čelence vlevo je zasazen safír nápadný velikostí, jeden z největších
kamenů na koruně. u paty lilie nad spinelem je zasazen provrtaný safír chrpově modré barvy.
Pravá strana společně s levou tvoří modrou osu koruny, která křižuje červenou linii přední a zadní
strany. Je zdobena sedmi safíry a jedním spinelem, který se nachází uprostřed čelenky. Kámen
na vrcholu lilie je akvamarín.
ke ztvárnění nejvýznamnějšího symbolu království Karel IV. přistoupil se znalostí mnoha královských
korun a korunovačních ceremoniálů. Její řešení je založeno na poznání, že silné vyznění ideje a symbolu
koruny, účinné v podmínkách korunovačního obřadu, lze docílit jednoduchým, přesto ale vizuálně
výrazným tvarem. a nejen to, tento symbol bylo třeba dále využít na pečetích, mincích, ilustracích či
na sochařských dílech, kde je nezbytná stylizace.
Vizuální efekt koruny byl cílený i na větší dálku. Korunu tak můžeme vnímat jako dobře zpracovaný
sochařský celek využívající výrazných, jednoduchých tvarů, celek s čitelnou ideou i kresbou.
Monumentální, vznešeně strohé řešení umožňuje působivé efekty, které jsou docíleny důmyslnými
proporcemi koruny. Kameny se díky uchycení jakoby vznášejí nad zlatou plochou, ve které se odráží
hra barev kamenů a odlesků, celkový efekt je obohacen odlesky vnějšího světla. Vedle této důmyslné
optiky je pochopitelně nutné neztratit ze zřetele nezbytné reprezentační vlastnosti koruny – jde
o požadavek využití nejvzácnějších materiálů, které jsou adekvátně dávány na odiv.
Lilie vystupující z čelenky jsou osazeny pěticemi kamenů, pouze na lilii předního dílu jsou, vzhledem
k umístění velikého středového rubelitu, kameny jen čtyři. Protilehlé dvojice lilií sjednocují kameny
stejné barevnosti: červené na straně čelní a zadní, modré na bočních liliích. Koruna tak působí
výrazně a vyváženě, což by méně promyšlený barevný shluk kamenů neumožňoval. na samotné linii
čelenky koruny se kameny obou barev pravidelně střídají a rytmus je ještě umocněn střídáním větších
a menších kamenů.
Při uspořádání kamenů Svatováclavské koruny byl symbolický význam nepochybně na prvním místě.
Českou korunu nelze vnímat pouze jako osobní královskou korunu – je vlastně relikviářem, v němž
byl uložen ostatek trnové koruny. Byla věnována sv. Václavu, českému světci a patronu země.
Celá Svatováclavská koruna je svým způsobem důmyslnou stavebnicí. Jednotlivé díly jsou spojeny
stěžejkami a po vyjmutí závlaček je lze snadno rozpojit. Základní díly tvoří čtyři části: čelní, pravá,
levá a zadní. Kamary jsou tvořeny dvěma zkříženými zlatými pásy a k základním dílům jsou též
uchyceny stěžejkami. Poslední samostatný díl je křížek uchycený závlačkou.
Nejpůsobivějšími zlatnickými detaily jsou osazny s uchycenými kameny. z podstavečků ve tvaru
nízkých pyramid s většinou čtvercovými základnami vyrůstají kalichovitá lůžka. Kameny jsou tímto
způsobem vyzdviženy nad základní plochu čelenky.
Dva oblouky, které křížem spojují protilehlé lilie, jsou tvořeny zlatými pásy, na nichž jsou uchyceny
jemné zlatnické prvky tvaru obdélníku (8 kusů) a čtverce (4 kusy). Díly byly původně částmi zdobného
pásu zhotoveného v Paříži, který obdržela jako svatební dar Blanka z Valois. na obdélníkových článcích
je vždy uprostřed osazen větší kámen, který po stranách lemují dvojice menších kamenů. Barevná
kombinace je opět vyvážená: pokud je středový kámen červený, je lemován zelenými drahokamy
a obráceně. Čtvercový článek tvoří středový kámen a perly v rozích.
na Svatováclavské koruně jsou umístěny krásné a nesmírně vzácné drahokamy. Pocházejí z různých
nalezišť a z různých dob a většinou mají starší historii. Zatímco zlato šperků se často přetavovalo do
jiných klenotů, velmi vzácné kameny putují historií obvykle nezměněny, protože další úpravou by
přicházely o svoji největší hodnotu.

Křížek na křížení kamar, původně s trnem z Kristovy trnové koruny.
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Svatováclavská
koruna II.
Dnešní výklad symboliky svatováclavské koruny
je stále nejasný. Je tvořena ze čtyř dílů čelenky
ve tvaru lilií. na nich jsou kameny harmonicky
rozrovnány do křížových kompozic. Čtyři lilie
jsou spojeny klenutím čtyř kamár. na vrcholu
stojí křížek s kamejí. Jaký odkaz do ní Karel IV.
vložil nevíme. Z dochovaných dokumentů lze
říci pouze to, že koruna je věnována sv. Václavovi
a má navěky spočívat na jeho lebce. Pro obřady
korunovací se jen půjčovala, Karel IV. měl ideu
vytvořit z Prahy centrum Svaté říše římské –
„Nový Jerusalém“.
Lze se tedy dívat na korunu i jako na symbol
„nebeského Jerusaléma“? Koruna nebyla jenom
symbolem moci panovníka, ale nesla i významný
duchovní odkaz, v jehož smyslu měl panovník
také jednat.
Je svatováclavská koruna nebeským Jerusalémem
a pomyslnou Golgotou přenesenou na lebku sv. Václava s žehnajícím Kristem panovníkovi?
Safír – největší na koruně – symbolizuje
neposkvrněnost, pravdu, lásku.
Lilie byly považovány za symbol matky Boží.
Osa vedoucí od safíru nahoru přes lilii a velký
kříž, který tvoří 5 rudých spinelů ke křížku se
safírovou kamejí s vyobrazeným Ježíšem Kristem
na vrcholu zkřížených oblouků (kamar) klenoucích
se nad lebkou, může připomínat zrození spasitele
z neposkvrněné matky Boží a jeho ukřižování
na skále podobné lebce, zvané Golgota. Kristus má
na byzantské kameji z dvanáctého století vodorovně
řezané ruce, tedy žehnající.
Po stranách této osy jsou dva menší kříže též
z červených kamenů. Dotvářejí tak scenérii
na Golgotě, kde byl Ježíš ukřižován mezi dvěma
odsouzenci.
Koruna sama znázorňuje nebeský Jerusalém a jeho čtyři vstupní brány.
Poznámka autora repliky - Jiřího Urbana: „Při práci na kopii či replice svatováclavské koruny
a pročítání možných výkladů a hledání křesťanské symboliky uplatňované v podobných objektech,
mi tento pohled na symboliku vloženou do koruny připadá celkem přirozený. Přesto se jedná jen
o spekulativní, nepodložený pohled. Překvapivou zajímavostí zjištěnou ze starších výkladů ovšem
je, že dnes zadní strana koruny byla dle starších vyobrazení (Jos. Scheiwl) považována za čelní, tedy
přední stranu.“
Safírová byzantská kamej (7-12 stol.) zobrazuje Krista na podnožce„stojícího
na kříži, žehnaje“. Při rukou jsou vyobrazeny tváře andělů, symbolizující
alegorii měsíce a slunce při zatmění. Třetí anděl truchlící (plangens) se
vznáší nad hlavou.
Na ramenou křížku je nápis: „ spasitel Ježíš Kristus“.

Křížek na vrcholu koruny slouží také jako relikviář. Jak hlásá nápis na jeho
boku – Hic est spina de coro Domini – Zde je trn z koruny Páně, měl by do
něho být vložen ostatkový trn z Koruny Krista. Nelze ho ovšem spatřit.

Ve schématu čelní konfigurace kamenů lze spatřovat „Boží oko“ a kříž na lilii. Vědomý záměr ale
nelze doložit.
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Říšská koruna I.

Německo,
10. až 12. století
3,5 kg, zlato, smalt, drahokamy, perly
osmiúhelník: střední vzdálenost 22 cm,
výška čelní desky 15,6 cm,
výška kříže 9,9 cm
Říšská koruna je součástí korunovačních klenotů Svaté říše římské, kterými byli korunováni císaři
Svaté říše římské. Vedle koruny k nim patří korunovační kříž, svaté kopí, ceremoniální meč, říšské
jablko, žezlo, Korunovační evangeliář, korunovační oděv (plášť, dalmatika, alba, cingulum, štóla,
punčochy, střevíce a rukavice) a tzv. Svatoštěpánská burza. Dnes jsou říšské insignie rozděleny
do dvou částí a uchovávány ve dvou pokladnicích: v dómské pokladnici v Cáchách a v pokladnici
Uměleckohistorického muzea ve Vídni. Ve Vídni se také nachází říšská koruna.
Traduje se, že prý ji nechal zhotovit Karel Veliký. Pravděpodobněji ale vznikla až za vlády Oty I.
Velikého v polovině 10. století. Do její podoby pak výrazně zasáhli i jeho nástupci.
Koruna je tvořena osmi deskami zdobenými filigránem, smalty, více než tisícovkou perel a kameny
nevyčíslitelné hodnoty. Čelní a týlovou desku spojuje oblouk zdobený perlami. Dominantou celé
koruny je pak zlatý kříž zdobený safíry, smaragdy, ametystem a dalšími drahokamy.
Jednotlivé kameny jsou ojedinělé svou velikostí i tvarem. Některé z nich byly dříve, než se dostaly
na císařskou korunu, umístěny na jiných předmětech. na koruně najdeme celkem 169 drahokamů,
které se vážou k symbolice Starého a Nového zákona, symbolizují biblické krále a proroky.
V průběhu staletí se řada kamenů a perel ztratila, proto již asi nikdy nezjistíme, jak koruna původně

vypadala. Použité kameny jsou různého původu (Indie, Ceylon, Egypt, Ural).
Karel IV. získal císařské korunovační klenoty do svého držení v roce 1350 a přivezl je z Mnichova, kam
je dal uložit jeho předchůdce, císař Ludvík Bavor. Klenoty byly uchovávány nejprve v chrámu sv. Víta
na Pražském hradě, po císařské korunovaci v roce 1355 dal vystavět Karel IV. pro jejich uložení hrad
Karlštejn. Císař šířil kult říšských klenotů jako svátostin. ke koruně získal další insignie a relikvie:
Svaté Longinovo kopí, řetězy z okovů sv. Petra, třísku z Kristových jesliček, ostatek z paže sv. Anny,
jeden zub a tkaninu z pláště sv. Jana Křtitele.
Z Karlovy iniciativy se začala pravidelně konat pouť s „ukazováním svatých ostatků“ věřícím z lešení
při kapli Božího těla, která byla zbudována na Dobytčím trhu na Novém Městě pražském. Pro tuto
příležitost nechával Karel IV. svátostiny přivážet každoročně ze svých pokladnic ve Svatovítském
chrámu na Pražském hradě a z hradu Karlštejna. Pouť se konala vždy první neděli po Velikonocích.
Praha tak byla hlavním městem Říše.
Karlštejn opustily říšské klenoty na příkaz Zikmunda Lucemburského roku 1421, kdy je odvezl nejprve
do Uher a v roce 1424 je dlouhodobě uložil v Norimberku.

Čelní strana.

Pravá spánková deska a kamara.

Pohled na levou spánkovou desku.

Zadní strana čelní desky s křížem.
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Říšská koruna II.

Deska apoštolská

Deska je tvořena dvanácti kameny jako symbol dvanácti apoštolů.
Načervenalé kameny tvoří tvar písmene „X“ (Krista, příchod nového zákona – božího království),
na safírovém kříži.
Zelené smaragdy v trojúhelníku symbolizují „Boží oko“.
Modrý safír ve vrcholu desky nahrazuje ztracený kámen. Dle tvaru se mu říká „Kristovo srdce“.

Největší kameny jsou umístěny na čelní a zadní, týlové desce, kde vytvářejí obraz kříže, nejdůležitějšího
symbolu křesťanství, symbolu vítězství nad smrtí a pozemskostí.
Dominantou čelní desky je safír ve tvaru Kristova srdce, umocňující duchovní sílu a čistotu. Fialové
ametysty spolu s růžovým turmalínem jsou kladeny do tvaru X, což je symbol ukřižovaného. Jím pak
prostupují zelené smaragdy tvořící tvar trojúhelníku se špičkou, což je symbol oka Boží prozřetelnosti.
Tvar koruny vznikl propojením dvou čtverců, dvou svatých měst, Jeruzalému a Říma. Postranní
(spánkové) desky jsou zdobeny především perlami, které umocňují i celkový umělecký dojem z koruny.
Smaragdy uprostřed obou desek symbolizují Šalamounův chrám a čtyři pyroalmandiny v jejich rozích
pak čtyři brány jeruzalemské. Perla tvoří paprsky svatozáře vycházející z Chrámové hory. Trojice
spojených perel v bezprostřední blízkosti smaragdů pak tvoří rozložený obraz Davidovy hvězdy, který
dalším proplétáním vede k obrazu Kristovy trnové koruny.
Dvakrát dvanáct drahokamů na temenních deskách odkazuje na dvanáct apoštolů a dvanáct kmenů
izraelských. Safíry představují duchovní sílu, smaragdy pozemskou moc panovníka.
Symbolika týlové desky vypráví starodávný Jákobův příběh, první zjevení Boha a Zvěstování lidu
Izraele očekávajícího Mesiáše. Smaragdy do tvaru čtverce ohraničují hradby Jeruzaléma. Trojice
kamenů pak ukazuje na vyvoleného ve vrcholu desky.
Čelní deska je zdobena malým křížem, jehož přední strana je zdobena drahými kameny. na zadní
straně je zobrazen Kristus na kříži. Nad ním je nápis: „IHC NAZARENVS REX IVDEORVM“ (Ježíš
nazaretský, král Židů). Kříž vznikl pravděpodobně za vlády císaře Jindřicha II. (1002-1024).
Čelní deska je s deskou týlovou propojena malými perlami, rubíny a smaragdy zdobeným obloukem,
který symbolizuje biblické spojení Starého a Nového zákona. Jeho horní část je tvořena osmi menšími
oblouky ze zlatého plechu. Malé perly tvoří po obou stranách latinský nápis: „CHVONRADVS DEI
GRATIA / ROMANORV (M) IMPERAOR AVG (VSTVS)“ (Konrád z Boží milosti císař Římanů
a Augustus). Nápis je spjat se sálským císařem Konrádem II. (1024-1039) nebo Konrádem III. z rodu
Štaufů (1139-1152).

Deska Jákobova

Jákob, zvaný Izrael („Bůh zápasí“), byl první, komu se zjevil Bůh.
Dvanáct kamenů symbolizuje dvanáct synů Jákoba, ze kterých vzešlo dvanáct kmenů Izraele.
Čtyři smaragdy tvoří čtvercovou desku, pomyslný sv. Grál – moudrost, nesmrtelnost, moc. Smaragd
je kámen andělů.
Tři načervenalé kameny tvoří trojúhelník, ukazující na bohem vyvoleného.
Modré safíry tvoří kříž (neposkvrněnost, pravda, láska). Ve středu kříže a smaragdového čtverce je
umístěn kámen červený, jako krev Krista zachycená smaragdovým sv. Grálem. Symbolizuje budoucí
duchovní vývoj Izraele.
Čtyři krásné smalty na rohových deskách koruny s biblickými postavami králů a proroků symbolizují
panovnické ctnosti. Král David spravedlnost. Šalamoun moudrost a pokoru před Bohem, Izaiáš
s Ezechiášem důvěru v Boha. na čtvrtém smaltu je vyobrazen Ježíš na trůnu a dva andělé s nápisem
„PER ME REGES REGNANT“ -skrze mne vládnou králové.

Boční desky plné perel symbolizují nebeský Jerusalém a Šalamounův chrám s Davidovou hvězdou.
Zelený smaragd představuje chrám ve středu desky a čtyři kameny na rozích jsou čtyři brány Jerusaléma.
Dvě trojice perel nad a pod smaragdem jsou spojeny do dvou trojúhelníků tvořících Davidovu hvězdu
rozloženou na dva principy, a to princip světský a duchovní. Překrytím obou trojúhelníků vznikne
hvězda Davidova.

Každá z obrazových desek je tvořena zlatým plechem s obrazem uprostřed. Obraz je vždy ohraničen
deseti safíry a čtrnácti perlami. Tři ze čtyř smaltů nesou starozákonní zobrazení, čtvrtý ukazuje Krista
s anděly (cherubíny). na pravé straně najdeme oba proslulé krále, Davida a jeho syna Šalamouna.
Král David vpravo vzadu drží nápisovou pásku s nápisem: „HONOR REGIS IUDICIVM DILIGIT“.
u krále Šalamouna vpravo vpředu je na pásce napsáno: „TIME DOMINVM ET RECEDE a MALO“.
na levé straně koruny je destička s prorokem Izajášem „ISAIAS PROPHETA“ a králem Ezechiášem
„EZECHIAS REX“. Prorok Izajáš zprostředkovává mluvící páskou pověření Boha králi Ezechiášovi:
„ECCE ADICIAM SVPER DIES TVOS XV ANNOS“. Vpředu vlevo je na destičce Ježíš s anděly a citát:
„PER ME REGES REGNANT“ (Skrz mě vládnou králové). Všechny texty popisují nejdůležitější ctnosti
dobrého panovníka. David spravedlnost, Šalamoun moudrost a pokoru, Ezechiáš pak důvěru v Boha.
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Středověký jeřáb

Na miniatuře Václavovy bible k příběhu o stavbě babylonské věže je vyobrazen středověký jeřáb.
V prvním desetiletí 21. století pak byla vyrobena jeho replika. Hlavním důvodem vzniku funkční
repliky jeřábu na lidský pohon podle vyobrazení z Václavovy bible, dochovaných historických
šlapacích bubnových kol a finálního projektu Víta Mlázovského a Petra Růžičky byla nutnost dopravy
materiálu pro opravu krovu Královského paláce hradu Točník. Moderní jeřáb se nejen kvůli terénu,
ale i stísněnosti hradních nádvoří do hradu nedostane.
Zdvihací stroje přelomu 14. a 15. věku byly poháněny lidskou silou. Základem takových strojů jsou
hnací kola, uvnitř kterých chodí jedna či více osob. Jde o vrátky umístěné na zemi nebo přímo o jeřáby
instalované během stavby a postupně stěhované směrem nahoru.
Iluminace stavby babylonské věže z Václavovy bible vyobrazuje jeřáb klecové konstrukce, který
je umístěn přímo na zdi na mohutných dřevěných konzolách. Jeho stavba i demontáž by byla pro
stavebníky nevýhodná.
Prvotní statická podoba jeřábu sloužila ke zvedání zvonu do věže kláštera Sázava, k opravě karlštejnské
Velké věže, k osazení soch českých patronů na fasádu Staroměstské mostecké věže na Karlově mostě.
Dne 29. září 2008 začal po fasádě Točníku šplhat ke konzolám pod korunou Královského paláce jeřáb
poháněný lidským pohonem ve vlastních šlapacích kolech. o den později bylo na jeřábu vztyčeno
otočné rameno, které zvládne zvednout břemeno o hmotnosti tří tun. Jeřáb sloužil k opravě těžko
přístupného krovu. v prostorách Velkého paláce hradu zůstal jeřáb instalován i po skončení opravy
jako funkční exponát Národního technického muzea.
Celá stavba repliky jeřábu byla provedena středověkými technologiemi s použitím replik historických
nástrojů. Všechny trámy konstrukce jsou ručně tesané, fošny a prkna řezaná ruční rámovou tažnou
pilou. k výrobě otočných částí stroje bylo použito dubové dřevo. Ostatní části konstrukce jsou vyrobeny
ze dřeva smrkového a jedlového. Individuálně vybrané stromy byly pokáceny u Hluboké nad Vltavou.
Ložiska stožáru a hřídele kol jsou dřevěná, kladky byly vyrobeny ručně z habrového dřeva. Převážná
část spojovacích prostředků je rovněž dřevěná. Kovové spojovací prostředky, tedy třmeny ramen
a rámu kol, osy kladek a hřebíky bednění, jsou kované, kluzná pouzdra čepů kladek a ramen jsou
odlita z bronzu. Jednotlivé prvky konstrukce jsou vzájemně vázány historickými tesařskými spoji.
k nejzajímavějším technickým parametrům patří možnost otáčení stožáru o 360 stupňů, možnost
změny vyložení ramene, možnost zavěšení klece na fasádu včetně jejího posunu spolu s růstem stavby.
Půdorys klece je 3,74 x 3,74 m, její výška pak 5,5 m. Výška otočného stožáru je téměř 10 metrů.
Hmotnost jeřábu nepřevyšuje 3 tuny.

Stavba Babylonské věže v Bibli Václava IV., detail stavby s jeřábem,
1. svazek (fol. 10v).

Funkční replika středověkého jeřábu na zdi Královského paláce na Točníku.
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