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Václav Hájek

z Libočan vydává

svou kroniku

50 + 100 OSOBNOSTÍ ČESKÝCH DĚJIN



sv. Metoděj
813/5 – 885

ź významný byzantský právník, státník, teolog a jeden z nejvýznamnějších učenců 9. století
ź narodil se v řeckém městě Soluň a jeho původní jméno bylo Michael
ź profesní kariéru začal jako vysoký státní úředník (archón – správce provincie) na území Byzantské říše obývaném Slovany
ź později se, i kvůli nesouhlasu s politikou Byzantské říše, úřadu vzdal a uchýlil se do kláštera, kde přijal jméno Metoděj
ź kolem r. 860 absolvoval se svým bratrem Konstantinem-Cyrilem diplomatickou a evangelizační misi ke kmenu Chazarů, 

obývajícím území mezi Černým a Kaspickým mořem
ź r. 863 byl, opět se svým bratrem, vyslán na Moravu (na pozvání velkomoravského knížete Rostislava), aby zde vytvořil 

samostatnou církevní organizaci
ź mše vedl ve staroslověnštině – jazyku, kterému obyvatelé Moravy rozuměli (nikoli, jak bylo tehdy obvyklé, v latině nebo 

řečtině)
ź rovněž vedl misii v Panonii (dnešním Maďarsku)
ź r. 869 byl papežem vysvěcen na biskupa a následně byl postaven do čela moravsko-panonské arcidiecéze
ź téměř celou dobu svého působení na Moravě byl ve sporu s německými kněžími (zejména knězem a biskupem Wichingem), 

kteří nesouhlasili se staroslověnskou liturgií, a následně také s knížetem Svatoplukem
ź po Metodějově smrti byli jeho žáci, praktikující staroslověnskou liturgii, vyhnáni z Velkomoravské říše

r. 500 r. 1500r. 1000

813/5-885

Víte, že: Podle legend přijal z rukou Metoděje křest první historicky doložený český kníže Bořivoj a jeho
žena Ludmila? Není ale zcela jisté, kdy to bylo – uvádí se rozsah let 869-883.

duchovní

světec



sv. Cyril
826/7 – 869

ź významný byzantský teolog, filozof, filolog, diplomat a jeden z nejvýznamnějších učenců 9. století
ź narodil se v řeckém městě Soluň a jeho původní jméno bylo Konstantin
ź po dokončení studií a odmítnutí místa ve státní správě byl vysvěcen na kněze a stal se knihovníkem, archivářem a 

tajemníkem konstantinopolského patriarchy
ź později se stal vyučujícím filozofie na vysoké škole v Konstantinopoli
ź kolem r. 860 absolvoval se svým bratrem Michaelem-Metodějem diplomatickou a evangelizační misi ke kmenu Chazarů, 

obývajícím území mezi Černým a Kaspickým mořem
ź r. 863 byl, opět se svým bratrem, vyslán na Moravu (na pozvání velkomoravského knížete Rostislava) – zde začal sloužit mše 

ve slovanském jazyce, staroslověnštině
ź pro zápis slovanského jazyka vytvořil nejstarší slovanské písmo – hlaholici
ź r. 866 se s bratrem (a několika žáky) vydal na cestu přes Panonii (Maďarsko) a Benátky do Říma – mj. za účelem vysvěcení 

jejich slovanských učedníků na kněze
ź do Říma se dostali na přelomu let 867-868 a přinesli s sebou ostatky sv. Klimenta (mučedníka a 4. římského papeže z 1. 

století n. l.), jehož hrob Konstantin objevil při misii u Chazarů na poloostrově Krym
ź v Římě vstoupil Konstantin do kláštera (neboť cítil, že je smrtelně nemocný) a přijal jméno Kyrillos (Cyril) – zemřel v únoru 

869 a pochován byl nakonec v římském kostele sv. Klimenta

r. 500 r. 1500r. 1000

826/7-869

Víte, že: Sv. Cyril bývá považován za autora nejstaršího staroslověnsky psaného civilního zákoníku
zvaného Zákon sudnyj ljudem? Se sv. Metodějem je též hlavním patronem Moravy a oba se stali i
spolupatrony Evropy.

filozof

světec

?? ?



sv. Ludmila
asi 860 – 921

ź manželka prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje I., matka knížat Spytihněva I. a Vratislava I., 
babička knížat sv. Václava a Boleslava I.

ź o jejím původu kolují dvě verze: byla buď dcerou pšovského (mělnického) knížete Slavibora, nebo pocházela z kmene 
polabských Slovanů

ź ke sňatku s Bořivojem došlo asi r. 875
ź zřejmě na počátku 80. let 9. století byla spolu s Bořivojem pokřtěna na Moravě arcibiskupem Metodějem
ź vychovávala svého vnuka Václava v duchu křesťanství
ź přežila svého manžela i oba syny, po smrti Vratislava I. se dělila o moc s jeho manželkou Drahomírou
ź Ludmila (starající se o výchovu budoucího knížete) a Drahomíra (vládnoucí jako zástupkyně Václava do jeho zletilosti) se 

dostaly do sporu, zřejmě ohledně zahraniční politiky
ź Drahomíra nakonec nechala r. 921 Ludmilu zavraždit v jejím sídle na hradě Tetín: podle legend se vrahy stali vikingští 

válečníci, kteří Ludmilu uškrtili jejím vlastním šátkem
ź po nástupu k moci nechal kníže Václav převést ostatky Ludmily z Tetína do kostela sv. Jiří v Praze
ź Ludmila se stala chronologicky první českou světicí

r. 500 r. 1500r. 1000

asi 860 – 921

kněžna

světice

Víte, že: Ohledně smrti sv. Ludmily existuje několik legend? Byla prý uškrcena závojem proto, aby nebyla
prolita její krev a tím se nestala mučednicí a světicí. Drahomíra také nechala vystavět na místě úmrtí
Ludmily kostel zasvěcený sv. Michalovi – důvodem prý bylo, aby se zázraky, které se na tomto místě děly,
připisovaly tomuto světci a nikoliv Ludmile. S odstupem 1 100 let lze říci, že ani jeden z výše zmíněných
plánů nevyšel.



Drahomíra
ze Stodor

mezi 877/890 – po 935

ź manželka knížete Vratislava I., matka knížat Václava a Boleslava I., regentka
ź pocházela z kmene Stodoranů (kmene Polabských Slovanů, kteří žili na území dnešního Saska a Braniborska v Německu)
ź za Vratislava I. se provdala asi r. 906
ź po jeho smrti r. 921 se stala regentkou svého nezletilého syna Václava
ź zřejmě kvůli zahraniční politice Českého knížectví se dostala do sporu se svou tchyní Ludmilou, kterou následně nechala 

zavraždit
ź r. 925 se vlády ujal kníže Václav, který na nějaký čas vyhnal Drahomíru z knížecího dvora
ź Drahomíra se později na knížecí dvůr vrátila, ale již neměla žádný podíl na politické moci
ź po vraždě knížete Václava opustila Čechy a patrně odešla do zahraničí – jiné zprávy o konci jejího života neexistují

r. 500 r. 1500r. 1000

mezi 877/890 – po 935

kněžna

intrikánka

Víte, že: Podle legend měla být Drahomíra v době atentátu na jejího syna Václava přítomna ve (Staré)
Boleslavi, tedy v místě vraždy? Když se o tomto činu dozvěděla, dostavila se na místo, kde ještě leželo
tělo jejího syna, a plačíc jej ihned připravovala na pohřeb. Václavovi vrahové prý usilovali o život i jí, a
proto odešla z přemyslovského území, patrně někam na dnešní česko-polsko-německé pomezí.



Dětmar
? – 982

ź první pražský biskup v letech 976-982
ź pocházel ze Saska (jeho jméno je německy psáno Thietmar nebo Dietmar), datum ani místo jeho narození není známo
ź původně to byl benediktinský mnich v klášteře sv. Jana Křtitele v německém Magdeburku
ź později se stal kaplanem na českém knížecím dvoře, naučil se česky a spřátelil se s knížetem Boleslavem II.
ź když bylo r. 973 v Praze založeno biskupství, byl Dětmar z rozhodnutí knížete ustanoven biskupem (kvůli složité politické 

situaci v Říši se však svého úřadu ujal až r. 976)
ź byl vysvěcen mohučským arcibiskupem Willigisem (na obrázku vpravo)
ź podle pramenů se jednalo o moudrého, mírného a vzdělaného muže
ź položil správní základy diecéze (např. vybírání desátků), zakládal nové kostely a podílel se na vzniku kláštera sv. Jiří v Praze

r. 500 r. 1500r. 1000

?-982

duchovní

vzdělanec

Víte, že: Biskup Dětmar byl také charakterizován jako pobožný člověk? Na smrtelné posteli jej prý
sužovaly myšlenky na to, že prováhal mnoho příležitostí ke konání dobra a že se ne vždy choval jako
správný křesťan. Rovněž byl prý nespokojen s tím, že nedokázal ze života Čechů odstranit pohanské
rituály – některé se udržely ještě 100 let po Dětmarově smrti.



Mlada
930/5 – 994

ź dcera českého knížete Boleslava I., sestra knížete Boleslava II., kněze Strachkvase/Kristiána a Doubravky Přemyslovny 
(manželky prvního historicky doloženého polského knížete Měška I.)

ź byla předurčena pro církevní dráhu a získala na svou dobu výjimečné vzdělání
ź asi mezi lety 974-976 měla vykonat cestu do Říma a podle některých zdrojů zde od papeže získala insignii – hůl abatyše
ź dle jiných autorů byla abatyší jmenována až po návratu pražským biskupem v nově založeném klášteře benediktinek 

(nejstarší klášter na území Čech, založen r. 976) u sv. Jiří v Praze
ź jako abatyše přijala jméno Marie
ź do 17. století byla Mlada uctívána pouze v klášteře sv. Jiří, až v období baroka se stala spolupatronkou Čech, byla 

blahoslavena a uctívána i v jiných českých benediktinských klášterech

r. 500 r. 1500r. 1000

930/5-994

duchovní

princezna

Víte, že: Vzhledem k tomu, že z takto dávných historických dob máme pouze několik málo psaných
dokumentů, je velice těžké zrekonstruovat osudy jednotlivých osobností? To je i případ Mlady – cesta do
Říma je u ní téměř jistá, není však úplně jasné, kdy proběhla. Pravděpodobně, jak je zmíněno výše, se
v Římě zdržovala v 70. letech 10. století. Existuje však i tvrzení, že navštívila Řím již o desetiletí dříve a
její pobyt tam přímo souvisel se založením pražského biskupství (vzniklo r. 973) – tato teorie však není
příliš pravděpodobná.



Doubravka
Přemyslovna

933/6 – 977

ź dcera českého knížete Boleslava I., sestra knížete Boleslava II., kněze Strachkvase/Kristiána a abatyše Mlady/Marie
ź byla svěřena do výchovy sester v klášteře v německém Řezně
ź r. 965 se provdala za prvního historicky doloženého polského knížete Měška I. z rodu Piastovců
ź prokazatelně spolu měli jednoho syna – pozdějšího českého knížete a polského krále Boleslava Chrabrého
ź podle některých zdrojů mohli mít ještě dvě děti – dalšího pozdějšího českého „knížete” Vladivoje a budoucí švédskou a 

dánskou královnu Svatoslavu/Sigrid (u těchto osob je však rodičovství Doubravky a Měška předmětem dohadů – pokud 
vůbec existovaly)

ź Doubravka se zasloužila o to, že Měšek přijal křest a že se křesťanství rozšířilo v celém Polsku
ź po dobu života Doubravky se česko-polské vztahy držely na vysoké úrovni, po její smrti r. 977 velmi ochladly

r. 500 r. 1500r. 1000

933/6-977

princezna

Víte, že: Podle některých teorií byl členem doprovodu princezny Doubravky do Polska jistý
(benediktinský) mnich jménem Jordan – pozdější první polský biskup? Znamenalo by to, že se tento
člověk zdržoval nějakou dobu u českého knížecího dvora, ovšem místo jeho narození je nejisté. Mluví se
o Itálii, Lotrinsku, Francii, Flandrech či Německu.

kněžna



Strachkvas/
Kristián

935/960 – 996

ź syn českého knížete Boleslava I., bratr knížete Boleslava II., polské kněžny Doubravky a abatyše Mlady/Marie
ź jméno Strachkvas získal prý proto, že se narodil r. 935 během hostiny – „strašného kvasu” – večer před dnem zavraždění sv. 

Václava
ź pravděpodobněji se však narodil až okolo r. 960
ź podle tradice byl svým otcem, který chtěl učinit pokání za bratrovraždu, poslán na studia do benediktinského kláštera 

v Řezně a stal se mnichem
ź je mu připisováno autorství tzv. Kristiánovi legendy (Život a umučení svatého Václava a svaté Ludmily, báby jeho – obrázky 

nahoře z pozdějších opisů legendy) – jednoho z nejstarších českých textů, i když je psán latinsky (autor se představuje jako 
benediktinský mnich a příbuzný sv. Vojtěcha)

ź měl se stát nástupcem sv. Vojtěcha na pozici pražského biskupa, ale při svěcení v Mohuči jej prý popadl epileptický záchvat, 
při kterém zemřel (nebo nezemřel, ale záchvat byl interpretován jako posedlost démonem a proto se nemohl postavit do 
čela biskupství)

r. 500 r. 1500r. 1000

935/960-996

princ

Víte, že: Kristiánova legenda je neustále předmětem bádání a sporů? Někteří historikové podporují její
pravost, jiní tvrdí, že je to falzum z 12.-14. století, případně připisují autorství jinému Kristiánovi žijícímu
v tomto období.

duchovní



sv. Vojtěch
asi 957 – 997

ź druhý pražský biskup, údajně syn Slavníka (zakladatele rodu Slavníkovců) a jeho ženy Střezislavy
ź r. 962 byl v Libici nad Cidlinou (sídle Slavníkovců) biřmován magdeburským arcibiskupem Adalbertem – pod tímto jménem je 

znám i sv. Vojtěch
ź v 70. letech 10. století studoval teologii v Magdeburku
ź po návratu do Čech byl vysvěcen na podjáhna a stal se pomocníkem pražského biskupa Dětmara (po Dětmarově smrti r. 982 

byl Vojtěch zvolen jeho nástupcem na pozici pražského biskupa)
ź jako biskup se snažil v ještě převážně pohanském Českém knížectví šířit křesťanskou víru (připisuje se mu i autorství písně 

Hospodine, pomiluj ny), jeho přístup však narazil na nepochopení části velmožů a kněžstva
ź r. 988 odešel do Říma a vstoupil zde do benediktinského kláštera
ź r. 992 se na naléhání knížete Boleslava II. vrátil do Prahy se skupinou italských mnichů, pro které založil Břevnovský klášter 

(nejstarší mužský klášter v Čechách)
ź situace v Čechách se však příliš nezlepšila, a proto Vojtěch odešel r. 994 do zahraničí podruhé (vyvraždění Slavníkovců o rok 

později způsobilo, že se Vojtěch do Čech již nevrátil, i když ještě probíhala jednání o jeho návratu)
ź znovu se odebral do Říma a r. 997 dorazil do Pobaltí, kde plánoval misii u tehdy pohanských Prusů – tam byl 23. dubna 997 

rituálně zavražděn

r. 500 r. 1500r. 1000

asi 957 – 997

Víte, že: Biskup Vojtěch byl již r. 999 svatořečen jako mučedník? Jeho ostatky prý od Prusů odkoupil
(vyvážil zlatem) polský kníže Boleslav Chrabrý a nechal je uložit v katedrále v Hnězdně (sídle polského
arcibiskupa). R. 1039 podnikl český kníže Břetislav I. výpravu do Polska a přivezl ostatky sv. Vojtěcha
i jeho bratra Radima (prvního hnězdenského arcibiskupa) do Prahy. Vojtěch se později stal jedním ze
zemských patronů Čech.

duchovní

světec



sv. Prokop
asi po 970 – 1053

ź kněz, poustevník, spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera
ź pravděpodobně pocházel ze šlechtického rodu a získal značné vzdělání
ź zřejmě začínal jako kněz, ale od přelomu 10. a 11. století již žil jako poustevník (od r. 1009 v lesích kolem řeky Sázavy, kde 

s několika mnichy vybudoval malou osadu)
ź s podporou knížete Oldřicha založil r. 1032 benediktinský Sázavský klášter, jehož se stal prvním opatem a pěstovala se zde 

staroslověnská vzdělanost a liturgie
ź již za svého života byl uctíván jako svatý muž, zemřel r. 1053
ź r. 1204 byl prohlášen za svatého a stal se jedním z českých zemských patronů

r. 500 r. 1500r. 1000

asi po 970 – 1053

Víte, že: Podle legendy Prokop zkrotil ďábla? Jako mladík jel prý Prokop jednou s potahem pro dřevo
a cestou zpět narazil na čerta, kterému se podařilo rozbít jedno kolo vozu. Prokop pomocí modliteb a 
rázných činů přinutil ďábla nést plný vůz domů. Při další příležitosti Prokop zapřáhl čerta do pluhu a
vyoral s ním „Čertovu brázdu” – 21 km dlouhou terénní linii vedoucí ze Sázavy do Chotouně (rodné
Prokopovy obce).

duchovní

světec



Kosmas
asi 1045 – 1125

ź první známý český kronikář (autor latinsky psané Kroniky Čechů – obrázek vpravo) a děkan svatovítské kapituly (sboru 
duchovních)

ź téměř všechny informace o jeho životě pocházejí z této kroniky, ve které se o sobě několikrát zmiňuje
ź tyto informace jsou však neúplné a mnohdy se rozcházejí (to bylo zaviněno několikerým opisováním textu a jeho různými 

interpretacemi)
ź není tak jistý rok jeho narození, spory se vedou i o jeho původu (snad měl mít některé předky z Polska) i o věku, kterého se 

dožil
ź naopak je poměrně jisté, že studoval v belgickém Lutychu v 70. a 80. letech 11. století
ź na počátku 90. let 11. století se vrátil do Čech a stal se členem pražské kapituly u sv. Víta
ź v r. 1119 začal psát svou kroniku, která se nakonec rozrostla na tři knihy
ź byl ženatý s Božetěchou, se kterou měl syna Jindřicha (celibát kněží ještě nebyl v té době v Čechách povinný)

r. 500 r. 1500r. 1000

asi 1045 – 1125

Víte, že: Podle zmínky v kronice se dlouho myslelo, že Kosmas byl otcem olomouckého biskupa Jindřicha
Zdíka? Dnešní badatelé však přepokládají, že biskup Jindřich a Kosmův syn Jindřich byly dvě různé osoby.

duchovní

kronikář



Jindřich Zdík
asi 1083 – 1150

ź olomoucký biskup a diplomat
ź byl to pravděpodobně syn člena pražské kapituly (možná kronikáře Kosmy – to však není příliš pravděpodobné), 

nepravděpodobné je také to, že by pocházel z přemyslovského rodu
ź byl strýcem 13. pražského biskupa Daniela I.
ź vzdělání získal zřejmě v cizině
ź r. 1126 byl jmenován olomouckým biskupem, čímž se stal nejvyšším církevním představitelem na Moravě (reformoval církev 

na Moravě a v Olomouci nechal dostavět nebo založit několik staveb – chrám sv. Václava nebo biskupský palác; spoluzaložil 
také pražský Strahovský klášter – nejstarší české sídlo premonstrátů)

ź stál na straně českého knížete při jeho sporech s údělnými moravskými knížaty
ź dvakrát navštívil Jeruzalém, r. 1147 se účastnil křížové výpravy proti polabským Slovanům

r. 500 r. 1500r. 1000

asi 1083 – 1150

Víte, že: Jindřich Zdík má spojitost i s okolím Humpolce? Zasloužil se o uvedení premonstrátského řádu
do Želivského kláštera a podle kronikářů Vincencia a Jarlocha trávil vánoční svátky r. 1149 ve (Větrném)
Jeníkově – biskupova podobizna je umístěna vedle oltáře zdejšího kostela.

duchovní

diplomat



Vincentius
okolo 1130 – 1167

ź kronikář, notář a kanovník kostela sv. Víta, byl zřejmě českého původu
ź byl kaplanem pražského biskupa Daniela, vykonal několik diplomatických cest do Itálie a Uher
ź r. 1158 se účastnil vojenské výpravy knížete Vladislava II. na podporu císaře Fridricha Barbarossy proti italským městům
ź je autorem Letopisu Vincenciova (obrázek vpravo) – latinsky psané kroniky, která popisuje události let 1140-1167 (smrt 

knížete Soběslava I., druhou křížovou výpravu, jíž se zúčastnil i český kníže Vladislav II. atd.)
ź je řazen mezi „pokračovatele Kosmovy” a na jeho text navázal kronikář Jarloch

r. 500 r. 1500r. 1000

okolo 1130 – 1167

Víte, že: Výpravy Vincentia do Itálie inicioval pražský biskup Daniel, pro kterého zde měl získávat vzácné
církevní knihy? Do Itálie cestoval i r. 1158, kdy byl osobně přítomen porážce Milána císařským vojskem,
a poté zůstal na nějakou dobu ve službách císaře Fridricha Barbarossy.

duchovní

kronikář



Jarloch
1165 – 1228

ź kronikář a první opat premonstrátského kláštera v Milevsku
ź narodil se v Německu (německy zní jeho jméno Gerlach) a vzdělání získal ve Würzburgu
ź r. 1177 přišel do Želivského kláštera, kde se ho ujal tehdejší opat Gotšalk
ź r. 1187 byl jmenován prvním opatem v Milevském klášteře (obrázek vpravo), na jehož založení se podílel
ź je autorem Letopisu Jarlochova, ve kterém navazuje na zápisy kanovníka Vincentia a popisuje v něm události let 1167-1198 – 

předpokládá se, že zaznamenal i dění dalších let, tato část se však nedochovala (součástí spisu, na němž začal pracovat asi r. 
1215, jsou i legendy o životech světců)

r. 500 r. 1500r. 1000

1165-1228

Víte, že: Datum úmrtí opata Jarlocha není jisté? Podle kroniky Václava Hájka z Libočan k němu došlo r.
1228 a opat byl pochován v Milevském klášteře. Když v r. 1420 klášter přepadli husité, byly Jarlochovy
ostatky přeneseny na hrad Zvíkov a tam uloženy neznámo kde.

duchovní

kronikář



sv. Anežka
Přemyslovna

1205/11 – 1282

ź nejmladší dcera krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské, sestra krále Václava I., abatyše, světice – známá 
rovněž pod označením Anežka Česká

ź získala značné vzdělání, byla vychovávána v klášterech ve slezské Třebnici a Doksanech u Litoměřic
ź byla několikrát zasnoubena s členy významným evropských rodů, nakonec se však neprovdala a oddala se řeholnímu životu
ź na počátku 30. let 13. století založila spolu se svým bratrem, králem Václavem I., v Praze špitál (na Malé Straně) a ženský i 

mužský klášter (Na Františku) – ženskému řádu klarisek se zde stala matkou představenou
ź založila rovněž jediný český rytířský církevní řád – Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
ź dopisovala si se sv. Klárou i papeži Řehořem IX. a Inocencem IV.
ź byla též výraznou osobností politického, kulturního a společenského života (urovnávala např. vztahy mezi králem Václavem I. 

a jeho synem, pozdějším králem Přemyslem Otakarem II.)
ź již ve 14. století se objevily snahy o kanonizaci Anežky Přemyslovny – až r. 1874 byla blahoslavena a v r. 1989 svatořečena

r. 500 r. 1500r. 1000

1205/11-1282

Víte, že: Mezi lety 1993 až 2011 se, v přeneseném smyslu slova, nacházela sv. Anežka Česká téměř
v každé domácnosti? Její podobizna byla totiž vyobrazena na aversu padesátikorunové bankovky.

duchovní

princezna



Záviš
z Falkenštejna

asi 1250 – 1290

ź český šlechtic pocházející z rodu Vítkovců (pánů z Krumlova), přídomek získal podle hradu, který vlastnila rodina jeho matky
ź po smrti otce se stal pánem rozsáhlého území na jihu Čech
ź počátkem 70. let 13. století stoupala nespokojenost pánů z Krumlova a dalších příbuzných rodů s vládou krále Přemysla 

Otakara II. (zejména kvůli Přemyslovým zakladatelským počinům, které Vítkovci vnímali jako zásah do jejich území – např. 
město České Budějovice nebo klášter Zlatá koruna)

ź v letech 1276-77 vedli Vítkovci vzpouru proti králi Přemyslovi, ten ji však porazil a Záviš se ukryl na hradě Falkenštejn
ź po smrti Přemysla v bitvě na Moravském poli r. 1278 se Záviš vrátil do Čech, dostal se však do sporů s braniborskými správci 

Českého království
ź Záviš se proto odebral na dvůr královny-vdovy Kunhuty Uherské v Hradci nad Moravicí (u Opavy), kde se stal jejím 

milencem, později manželem (stal se tedy nevlastním otcem krále Václava II.) a narodil se jim syn Jan
ź po návratu Václava II. z braniborského zajetí r. 1283 se k němu připojila jeho matka s novou rodinou, pro kterou získala 

významné posty (Záviš se stal rádcem krále a faktickým vládcem království)
ź po smrti Kunhuty a příjezdu Václavovy manželky Guty Habsburské začal Závišův vliv upadat
ź r. 1289 byl Záviš zajat a obviněn ze zrady a přípravy královraždy (roli zde zřejmě sehrála i Václavova snaha o zisk Závišova 

majetku, který mu však předtím sám daroval) a v létě 1290 před hradem Hluboká sťat

r. 500 r. 1500r. 1000

asi 1250 – 1290

Víte, že: Král Václav II. využil Záviše k získání některých tvrzí Vítkovců do královského majetku? Václavův
nevlastní bratr Mikuláš Opavský se svou družinou vedli Záviše od hradu k hradu a pod výhružkou
Závišovy popravy, pokud obránci tvrz nevydají, takto získávali jednotlivé hrady. Až u hradu Hluboká,
který bránil Závišův starší bratr Vítek z Krumlova, tato taktika nezabrala – Vítek se nevzdal, a tak byl
Záviš na louce před Hlubokou popraven stětím.

šlechtic

králův otčím



Petr Žitavský
1260/70 – asi 1339

ź vzdělanec, diplomat, letopisec a politik, cisterciácký řeholník a opat Zbraslavského kláštera německého původu
ź narodil se ve městě Žitava v Horní Lužici, která tedy patřila k Českému království
ź do Prahy přišel zřejmě okolo r. 1297, nejpozději r. 1305 vstoupil do Zbraslavského kláštera (obrázek vpravo)
ź r. 1316 byl zvolen opatem a stal se tak v pořadí třetím představeným kláštera
ź navázal důležité mezinárodní kontakty a měl blízko i ke královskému dvoru (zejména ke královně Elišce Přemyslovně a 

později mladému Karlu IV.)
ź znám je především jako spoluautor latinsky psané Zbraslavské kroniky (obrázek vlevo) – navázal na zápisy opata Oty 

Durynského, psal mezi lety 1314-1338
ź Petrova část kroniky je historiky dodnes hodnocena velice pozitivně – zaznamenal a revidoval události od období vlády krále 

Přemysla Otakara II. po r. 1338 (část období vlády krále Jana Lucemburského), psal nezvykle objektivně (to nebylo pro 
tehdejší kroniky běžné) a díky svým konexím je doplnil o unikátní informace a dokumenty (nejen z českého prostředí), jeho 
jazyk je na vysoké úrovni a kronika sama je nejdůležitějším vyprávěcím pramenem pro české dějiny první poloviny 14. století

r. 500 r. 1500r. 1000

1260/70 – asi 1339

Víte, že: Navzdory objektivitě zápisů Petra Žitavského ve Zbraslavské kronice v ní lze vyčíst i některé
autorovy vlastní názory? Stojí např. neustále na straně Elišky Přemyslovny jako pokračovatelky
přemyslovského rodu, vyzdvihuje osobnost mladého Karla IV. jako naději národa a po počátečních
sympatiích nakonec odsuzuje Jana Lucemburského jako „krále cizince” – tento pohled na osobu krále
Jana se v české historiografii udržel velmi dlouho, neboť další autoři (nejen v tomto případě) z Žitavského
zápisů vycházeli.

duchovní

kronikář



Dalimil
před 1270 – asi po 1314

ź anonymní autor první česky psané veršované kroniky (obrázky nahoře)
ź byl to vzdělaný člověk, patrně šlo o šlechtice nebo níže postaveného duchovního, pravděpodobně byl českého původu
ź barokní dějepisectví jej ztotožnilo s postavou jakéhosi Dalimila Meziříčského – proto se dodnes jeho kronika označuje jako 

„Dalimilova”
ź v textu kroniky zastával značně konzervativní názory (stavěl se kriticky ke všem novotám) a útočil na měšťany a Němce – 

proto se usuzuje, že byl šlechtického původu
ź tak řečený Dalimil pracoval na své kronice zřejmě mezi lety 1308-1314 a pravděpodobně zemřel r. 1314, neboť tímto rokem 

zápisy končí (resp. záznamy s dodatky končí r. 1325 – předpokládá se však, že ty již zapsal jiný autor)

r. 500 r. 1500r. 1000

před 1270 – asi po 1314

Víte, že: Osoba kronikáře Dalimila je stále neznámá? Podle různých zmínek v textu byl autor kroniky
ztotožňován např. s členy některých šlechtických rodů, členy rytířského řádu johanitů nebo duchovními.
Spolehlivá a jednoznačná odpověď však dosud nebyla nalezena, a proto se stále užívá vžité označení 
jeho textu – Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila.

kronikář

šlechtic



Jindřich z Lipé
1275 – 1329

ź šlechtic pocházející z rodu Ronovců (pánů z Lipé)
ź působil na dvoře králů Václava II. a Václava III. a za vlády Jana Lucemburského se stal jedním z nejvýznamnějších českých 

pánů
ź po vymření Přemyslovců Jindřich podporoval nejprve Rudolfa Habsburského, poté Jindřicha Korutanského, až se nakonec 

přidal na stranu Jana Lucemburského
ź navázal také milostný poměr s dvojnásobnou královnou-vdovou Eliškou Rejčkou, i když byl již ženatý
ź přes počáteční spory jmenoval Jan Lucemburský Jindřicha do významných úřadů – stal se moravským zemským hejtmanem 

a říšským maršálkem
ź Jindřich s Eliškou si zřídili dvůr v Brně, který se prý v mnohém vyrovnal tomu královskému
ź král Jan Lucemburský udržoval, přes občasné neshody, s Jindřichem z Lipé a Eliškou Rejčkou dobré vztahy
ź Jindřich byl pohřben v brněnském kostele Nanebevstoupení Panny Marie, později byla po jeho boku pochována i Eliška 

Rejčka

r. 500 r. 1500r. 1000

1275-1329

Víte, že: Jindřich z Lipé držel některé statky na Vysočině? R. 1319 získal dnešní Havlíčkův Brod a hrad a
panství Lipnice nad Sázavou, r. 1325 Humpolec a o dva roky později panství Polná. Rod pánů z Lipé však
pravděpodobně pochází ze severních Čech a je pojmenován podle města Česká Lípa.

šlechtic

diplomat



Matyáš
z Arrasu

1290 – 1352

ź architekt, stavitel a kameník francouzského původu
ź působil na papežském dvoře v Avignonu, kde se s ním seznámil Karel IV.
ź na Karlovu žádost přišel Matyáš do Prahy, aby postavil katedrálu sv. Víta (vytvořil plány podle několika francouzských 

katedrál a r. 1344 položil základní kámen)
ź vystavěl devět pilířů arkád chórového závěru a jim odpovídající přízemní část ochozu s kaplemi včetně kleneb (obrázek 

vpravo) – po jeho smrti převzal stavbu Petr Parléř
ź na Hradčanech založil vlastní stavební huť a spolupracoval i na dalších stavbách – v Praze (např. Karlův most, Nové Město 

pražské, kostel Panny Marie před Týnem) i mimo Prahu (např. pravděpodobně Karlštejn, Sázava, Ojvín, Klášterní Skalice)

r. 500 r. 1500r. 1000

1290-1352

Víte, že: Stavba svatovítské katedrály začala zhruba půl roku po povýšení pražského biskupství na
arcibiskupství? Při pokládání základního kamene 21. listopadu 1344 byli přítomni mj. král Jan
Lucemburský, jeho synové Karel IV. a Jan Jindřich či pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

architekt

stavitel



Eliška
Přemyslovna

1292 – 1330

ź dcera krále Václava II. a jeho ženy Guty Habsburské, sestra krále Václava III.
ź původně byla vychovávána v klášteře sv. Jiří a měla se pravděpodobně stát řeholnicí, historické události však její osud 

změnily
ź po smrti svého bratra Václava III. se stala důležitým článkem v bojích o český trůn
ź r. 1310 se jako osmnáctiletá provdala za čtrnáctiletého Jana Lucemburského, syna římskoněmeckého císaře Jindřicha VII.
ź Jan i díky Eliščině pomoci dobyl r. 1310 Prahu a Čechy na Jindřichu Korutanském (Eliščině švagrovi)
ź Eliška a Jan spolu měli sedm potomků, třetím dítětem v pořadí a nejstarším synem byl pozdější císař a král Karel IV.
ź postupem času docházelo k neshodám mezi Eliškou a Janem (zejména kvůli jeho přístupu k domácí politice) a šlechtickou 

opozicí, která se považovala za ochránce českých zájmů víc než král, který trávil více času v cizině než v Čechách
ź kolem r. 1319 se manželství Elišky a Jana rozpadlo, Eliška se uchýlila na hrad Loket (odsud jí pak byly odebrány děti, které 

zde vychovávala) a poté do Mělníka
ź nakonec, i kvůli nedostatku prostředků, odešla na dvůr své dcery Markéty do Bavorska
ź do Čech se vrátila r. 1325 již nemocná tuberkulózou, na kterou o pět let později zemřela – před smrtí se věnovala sbírání 

ostatků, podpoře Zbraslavského kláštera a snažila se o svatořečení Anežky České (od politického vlivu však byla odstavena)

r. 500 r. 1500r. 1000

1292-1330

Víte, že: Se jménem Elišky je spojena událost nazývaná „válka královen” či „válka dvou Elišek”? Jednalo
se o střet mezi Eliškou Přemyslovnou a její nevlastní matkou, královnou-vdovou Eliškou Rejčkou. Eliška
Přemyslovna stála na straně krále Jana, kdežto Eliška Rejčka na straně šlechtické opozice, vedené jejím
milencem Jindřichem z Lipé. Výsledkem bylo uhájení Janovy královské koruny za cenu významných
ústupků šlechtě. Tato situace výrazně přispěla k rozpadu manželství Elišky Přemyslovny a krále Jana.

princezna

královna



Arnošt
z Pardubic

1297 – 1364

ź poslední pražský biskup a první arcibiskup a metropolita český
ź pocházel z rodu pánů z Pardubic, dětství prožil v Kladsku (jeho otec byl purkrabím na zdejším královském hradě) a získal zde 

základní vzdělání
ź poté studoval v klášterní škole v Broumově, v pražské katedrální škole a na univerzitách v Boloně a Padově (studoval právo) 

– pobýval také na papežském dvoře v Avignonu
ź po návratu do Čech učinil rychlou církevní kariéru zakončenou ziskem biskupského úřadu r. 1343
ź v té době již patřil do okruhu blízkých rádců a diplomatů Karla IV., se kterým se zapojil do procesu povýšení pražského 

biskupství na arcibiskupství – r. 1344 se stal prvním pražským arcibiskupem a vysvětil základní kámen svatovítské katedrály
ź r. 1348 se stal rovněž kancléřem nově založené pražské univerzity
ź r. 1349 vydal tzv. provinciální statuta – soupis církevního práva a kompetencí biskupských soudů v pražské arcidiecézi
ź byl významným donátorem umění, nechal vytvořit několik soch s náboženskými motivy či iluminovaných rukopisů (zasloužil 

se též o překlad Bible do češtiny a vznik latinsko-české encyklopedie)

r. 500 r. 1500r. 1000

1297-1364

Víte, že: Arnošt z Pardubic jako první pražský arcibiskup mohl provést korunovaci českého krále a
královny? Do té doby měli právo korunovat české vládce arcibiskupové z Mohuče. Královským párem,
korunovaným Arnoštem, byl dne 2. září 1347 Karel IV. a jeho první žena Blanka z Valois.

šlechtic

duchovní



Přibík Pulkava
z Radenína

? – 1378/80

ź spisovatel, kronikář a církevní hodnostář
ź pocházel z Radenína u Tábora, byl členem rodu nižší šlechty
ź byl mistrem svobodných umění, mezi lety 1373-1378 působil jako rektor školy u sv. Jiljí v Praze a nedlouho před smrtí jako 

farář v Chudenicích
ź z podnětu Karla IV. se ve 2. polovině 14. století podílel na sepsání latinsky psané Kroniky české (obrázky nahoře) zachycující 

dějiny světa a Čech od babylonského zmatení jazyků do r. 1330 (rok úmrtí Karlovy matky Elišky Přemyslovny) – kronika je 
kompilací starších textů a její hodnotu snižuje množství nepřesností

ź Přibík Pulkava tuto kroniku patrně sám přeložil do češtiny, stejně jako životopis Karla IV. Vita Caroli

r. 500 r. 1500r. 1000

?-1378/80

Víte, že: Se uvádí, že Pulkavova kronika byla ve své době nejpopulárnějším textem svého typu? Měla pro
to ty nejlepší podmínky – do koncepce kroniky zasahoval sám Karel IV. a autor měl přístup k některým
(dnes neznámým) originálním dokumentů. Dnes se však Pulkavův text nepovažuje za zcela spolehlivý,
neboť obsahuje (podobně jako jiné soudobé kroniky) mnoho nepřesností.

duchovní

kronikář



Jan Očko
z Vlašimi

? – 1380

ź olomoucký biskup, druhý pražský arcibiskup a první český kardinál, rádce a důvěrník Karla IV., donátor umění
ź pocházel z panského rodu Jankovských z Vlašimi
ź ve 40. letech 14. století se dostal do služeb tehdejšího moravského markraběte Karla IV.
ź r. 1351 byl zvolen olomouckým biskupem a r. 1355 cestoval s Karlem IV. do Itálie při jeho císařské korunovační cestě
ź r. 1364 byl jmenován druhým pražským arcibiskupem po zemřelém Arnoštovi z Pardubic, o rok později jej papež jmenoval 

papežským legátem (vyslancem) pro české země a přilehlé německé diecéze
ź stal se vychovatelem syna Karla IV. – pozdějšího krále Václava IV.
ź r. 1378 jej papež Urban VI. jmenoval jako prvního Čecha v historii kardinálem (volitelem papežem)
ź prováděl administrativní reformy arcidiecéze a podporoval obrodu náboženského života v českých zemích
ź 15. prosince 1378 sloužil mši na pohřbu Karla IV.

r. 500 r. 1500r. 1000

?-1380

Víte, že: Arcibiskup Jan Očko byl objednavatelem jedné z nejvýznamnějších maleb té doby – Votivního
obrazu Jana Očka z Vlašimi? Vybavil jí kapli arcibiskupského hradu v Roudnici nad Labem. Na obraze
je zobrazen klečící arcibiskup před Pannou Marií se čtyřmi českými patrony, císařem Karlem IV., jeho
patronem sv. Karlem Velikým, jeho synem Václavem IV. a sv. Václavem (dnes je obraz vystaven v Národní
galerii v Praze).

šlechtic

duchovní



Beneš Krabice
z Veitmile

? – 1375

ź český spisovatel, kronikář a pražský kanovník
ź pocházel ze severních Čech z rodu nižší šlechty, jehož předkové sem přišli nejspíše z Durynska
ź od 40. let 14. století se pohyboval na dvoře Karla IV. a jeho bratra Jana Jindřicha
ź od r. 1355 vedl práce na stavbě katedrály sv. Víta v Praze
ź v letech 1373-1374 přenesl do katedrály ostatky českých panovníků a pražských biskupů
ź je autorem Kroniky kostela pražského skládající se ze čtyř knih, ve kterých dovedl zápisy až k r. 1374 (v prvních třech knihách 

vycházel zejména ze starších kronik, ve čtvrté knize popsal dobu vlády Karla IV. mezi lety 1346-1374)

r. 500 r. 1500r. 1000

?-1380

Víte, že: Busta Beneše Krabice z Veitmile se nachází v katedrále sv. Víta? Byla sem umístěna proto, že
Beneš byl jedním z ředitelů prací na katedrále a je tak ve společnosti dalších stavitelů a donátorů 
(panovníků a arcibiskupů) katedrály. Deska se jménem Beneše Krabice je též, mezi dalšími 71, připevněna
na fasádě budovy Národního muzea.

duchovní

kronikář



Mistr
Theodorik
před 1328 – před 1381

ź malíř deskových obrazů a nástěnných maleb v období vrcholné české gotiky, jeden z nejvýznamnějších dvorních malířů 
císaře Karla IV.

ź pocházel zřejmě z Itálie a do Prahy přišel z Porýní – koncem 50. let 14. století vlastnil na Hradčanech dům
ź mezi lety 1359-1367 působil na dvoře Karla IV., kde dokončoval výzdobu kaple sv. Kříže na Karlštejně
ź byl to pravděpodobně on, kdo navrhl koncept obložení stěn deskovými obrazy, které maloval Theodorik i členové jeho 

malířské dílny (většina maleb by měla být přímo Theodorikovým dílem – obrázky nahoře)
ź je považován za hlavního představitele gotického slohu označovaného jako „měkký nebo krásný styl“ (idealizovaně 

provedené spojení smyslové obrazové stránky s duchovní)
ź za výzdobu kaple sv. Kříže mu Karel IV. věnoval dvůr v Mořině u Berouna, který byl osvobozen od všech daní a poplatků
ź Theodorik byl rovněž zvolen do čela pražského malířského bratrstva

r. 500 r. 1500r. 1000

před 1328 – před 1381

Víte, že: Theodorikovy obrazy svatých v kapli sv. Kříže na Karlštejně jsou malovány olejem na bukové
desky? Je pravděpodobné, že na jednotlivých obrazem pracovali i jiní umělci vytvářející složitý systém
ozdob. Mezi svatými je zobrazen sv. Mořic – předpokládá se, že jde o první vyobrazení člověka tmavé
pleti v českém umění.

měšťan

malíř



Petr Parléř
1332/33 – 1399

ź německo-český architekt, stavitel, kameník, sochař a řezbář, nejvýznamnější představitel rodiny Parléřů
ź řadí se mezi nejvýraznější umělce evropské vrcholné gotiky
ź narodil se v Německu, ale působil převážně v českých zemích
ź vzdělaní získal u svého otce, též stavitele, a podílel se na stavbách katedrál ve Švábském Gmündu, Norimberku či Štrasburku
ź r. 1353 při stavbě katedrály ve Švábském Gmündu se pravděpodobně setkal s Karlem IV.
ź po smrti Matyáše z Arrasu se r. 1356 stal stavbyvedoucím na katedrále sv. Víta v Praze (přepracoval původní Matyášovy 

plány, vystavěl chór katedrály, který překlenul síťovou klenbou, kapli sv. Václava, sakristii a věž)
ź v Praze se podílel mj. i na stavbě Kamenného (Karlova) mostu, Staroměstské mostecké věže a kaple Všech svatých na 

Pražském hradě; mimo Prahu na stavbách kostelů sv. Bartoloměje v Kolíně a sv. Barbory v Kutné Hoře (parléřovská huť také 
vytvořila několik kamenných soch a dřevořezeb)

ź Petr Parléř s rodinou se usadil v Praze na Hradčanech, stal se mistrem a vedoucím významné císařské stavební hutě 
(založené Matyášem z Arrasu) a váženým měšťanem (na Hradčanech a na Starém městě pražském byl zvolen konšelem – 
městským radním)

r. 500 r. 1500r. 1000

1332/33-1399

Víte, že: Petr Parléř pocházel ze stavitelského rodu? Petrův otec Jindřich byl stavitelem několika katedrál
v Německu, Petrovi bratři Jan a Michael a synovec Jindřich již působili v Čechách. Petrův syn Jan převzal
po otci pražskou huť a pokračoval v jeho práci, druhý syn Václav působil, po vyučení u otce, jako vedoucí
stavby Svatoštěpánského dómu ve Vídni.

architekt

stavitel



Tomáš Štítný
ze Štítného

kolem 1333 – 1401/9

ź šlechtic, spisovatel, kazatel, překladatel a jedna z předních osobností rané české reformace
ź pocházel ze zchudlé šlechtické rodiny (patrně větve rodu Benešoviců) sídlící ve Štítném u Žirovnice
ź studoval na pražské univerzitě, ale nezískal žádnou univerzitní hodnost
ź v 50. letech 14. století se s manželkou vrátil do Štítného, po její smrti r. 1381 se definitivně usadil v Praze
ź pod vlivem reformních kazatelů (zejména Milíče z Kroměříže) začal svou spisovatelskou a překladatelskou činnost
ź psal česky (v tom tkví jeho největší význam) o náboženských otázkách, ve svých kázáních a dílech se obracel především na 

nižší šlechtu, která by měla působit na lid
ź překládal z latiny, ale jeho překlady jsou spíše vlastními adaptacemi
ź přisuzuje se mu založení vědy etiky (morálky) v českém prostředí
ź řadí se mezi předchůdce Jana Husa a bývá označován jako zakladatel české odborné prózy

r. 500 r. 1500r. 1000

kolem 1333 – 1401/9

Víte, že: Od r. 1901 má Tomáš Štítný ve Štítném pomník? Stojí na místě bývalé rodové tvrze a připomíná
tohoto významného rodáka. Pomník Tomáše Štítného stojí také v Olomouci, jeho busta je umístěna
v panteonu Národního muzea a tabulka se jménem se nachází na fasádě NM.

spisovatel

šlechtic



sv. Jan z Pomuka
(Jan Nepomucký)

po 1340 – 1393

ź církevní hodnostář a právník
ź pocházel ze západních Čech, vyšší vzdělání získal na pražské a později padovské univerzitě
ź v letech 1373-1383 zastával pozici notáře pražské konzistoře (poradního sboru arcibiskupa), po italské univerzitní anabázi se 

vrátil do Prahy a stal se generálním vikářem (zástupcem) arcibiskupa Jana z Jenštejna
ź během sporů mezi králem Václavem IV. a Janem z Jenštejna stál Jan z Pomuka na straně arcibiskupa
ź r. 1393 potvrdil Jan z Pomuka volbu nového opata kladrubského kláštera, kterou provedl Jan z Jenštejna bez vědomí krále – 

tím byla zmařena Václavova snaha o zřízení kladrubského biskupství (s jemu věrným biskupem) a o oslabení moci pražského 
arcibiskupa

ź v březnu r. 1393 byl zatčen, mučen (přitom zřejmě zemřel) a jeho tělo bylo poté vhozeno do Vltavy
ź kult mučedníka Jana Nepomuckého (jehož život a smrt byly pro potřeby uctívání zřejmě poněkud poupraveny) se začal 

výrazněji prosazovat od 2. poloviny 17. století – Jan byl prohlášen jedním ze zemských patronů, r. 1721 blahořečen a o osm 
let později svatořečen

ź r. 2019 byla podle jeho lebky zrekonstruována plastika (obrázek vlevo), která ukázala, že se pravá podoba Jana z Pomuka 
značně lišila od jeho klasického barokního zobrazení (obrázek vpravo)

r. 500 r. 1500r. 1000

po 1340 – 1393

Víte, že: Kronikář Václav Hájek z Libočan, zřejmě chybným čtením pramenů, psal o dvou Janech
Nepomuckých? Jedním byl historicky nedoložený zpovědník královny Žofie (manželky Václava IV.), který
byl umučen r. 1383, protože králi nechtěl vyzradit Žofiino zpovědní tajemství, a druhým zmiňovaný Jan,
historická osobnost, která zemřela r. 1393. Pozdější dějepisci Hájkův omyl zrevidovali a dnes je nade
vši pochybnost prokázáno, že existoval pouze jeden – historický – Jan z Pomuku, který ani nemohl být
(kvůli neshodám mezi králem a arcibiskupem) královniným zpovědníkem.

duchovní

světec



Jan z Jenštejna
1347/50 – 1400

ź šlechtic, duchovní, politik a umělec
ź získal velmi dobré vzdělání, studoval mj. v Praze, Boloně a Padově, později krátce působil na univerzitách v Montpellieru a 

Paříži – stal se znalcem kanonického (náboženského) práva
ź v 1. polovině 70. let 14. století se vrátil do Čech, mezi lety 1376-1379 zastával funkci míšeňského biskupa, r. 1378 se stal 

kancléřem krále Václava IV. a r. 1379 byl jmenován třetím pražským arcibiskupem
ź r. 1380 onemocněl, zřejmě morem, a po vyléčení se stal velmi asketickým člověkem
ź po r. 1380 (po změně arcibiskupova myšlení) se z přátel Jana z Jenštejna a Václava IV. stali soupeři – Jan mj. podporoval 

římského papeže během papežského schizmatu, zatímco Václav IV. (jako spojenec Francie) podporoval papeže v Avignonu
ź vrcholem nepřátelství mezi arcibiskupem a králem byl spor zřízení biskupství v Kladrubech r. 1393 a následné umučení Jana 

Nepomuckého
ź Jan se nakonec dostal do politické izolace, rezignoval na úřad arcibiskupa a odešel do Říma, kde také zemřel
ź věnoval se (zejména před r. 1380) také umění – psal náboženská a filozofická díla, básně a taneční a náboženské písně, 

nechával malovat své náboženské vize nebo investoval do přestaveb hradů

r. 500 r. 1500r. 1000

1347/50-1400

Víte, že: Jan z Jenštejna byl příbuzným svého předchůdce i nástupce ve funkci pražského arcibiskupa?
Druhý arcibiskup Jan Očko z Vlašimi byl jeho strýcem (bratr jeho otce), čtvrtý arcibiskup Olbram III. ze
Škvorce byl naopak Jenštejnovým synovcem (syn jeho sestry).

šlechtic

duchovní



Smil Flaška
z Pardubic

okolo 1350 – 1403

ź šlechtic, spisovatel a satirik
ź příslušník rodu pánů z Pardubic, synovec prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic
ź před r. 1367 získal bakalářskou hodnost na artistické fakultě (fakultě svobodných umění)
ź v poloviny 80. let 14. století se Flaškové z Pardubic dostali do sporů s králem Václavem IV. ohledně vlastnictví Pardubic, který 

se táhl několik let – i kvůli tomu se Smil v r. 1395 připojil k panské jednotě (skupině šlechticů, kteří byli v opozici vůči králi a 
jeho oblíbencům)

ź r. 1396 se stal nejvyšším zemským písařem a r. 1403 na krátkou dobu hejtmanem čáslavského kraje (do úřadů ho zřejmě 
dosadila panská jednota)

ź zemřel při vojenském tažení proti Kutné Hoře, která stála na králově straně během jeho druhého zajetí
ź je mu připisováno autorství několika textů, např. Rada otce synovi (obrázek vlevo), Svár vody s vínem, Podkoní a žák
ź průkazně složil alegorickou báseň o 2 116 osmislabičných verších Nová rada – v této skladbě, patřící do v té době v Evropě 

populárního literárního útvaru tzv. zvířecích sněmů, podávají jednotlivá zvířata králi lvovi svůj pohled na vládnutí (báseň 
odráží konkrétní události a osobnosti Václavova dvora a autor v ní, jako příslušník vyšší šlechty a člen panské jednoty, 
kritizuje v jinotajích zejména činnost rádců z řad nižší šlechty a měšťanstva)

r. 500 r. 1500r. 1000

okolo 1350 – 1403

Víte, že: Smil Flaška také vytvořil sbírku přísloví? Zapsal jich celkem 239 a tento text je patrně nejstarším
svého druhu ve slovanském světě.

spisovatel

šlechtic



Jošt Moravský
1351/4 – 1411

ź moravský markrabě z dynastie Lucemburků (synovec císaře a krále Karla IV.), braniborský kurfiřt a zvolený římský král
ź po smrti svého otce Jana Jindřicha (bratra Karla IV.) r. 1375 se stal starším moravským markrabětem (mladšími markrabaty 

byli jeho bratři Prokop a Jan Soběslav)
ź Jošt oba své bratry přežil, ale do doby jejich smrti (Jan Soběslav zemřel r. 1380 a Prokop r. 1405) trvaly mezi nimi války o moc
ź v r. 1383 jmenoval Karel IV. Jošta generálním říšským vikářem pro Itálii, čímž se stal zástupcem císaře pro tuto oblast (tím se 

Jošt dostal do vysoké politiky)
ź v Brně obnovil mincovnu a razil vlastní mince
ź r. 1387 finančně pomohla obě moravská markrabata svému bratranci Zikmundovi k zisku uherského trůnu, a protože ten 

nebyl schopen půjčku splatit, obdržel Jošt v polovině 90. let 14. století Braniborské markrabství (které Zikmund zastavil 
výměnou za finanční pomoc) a kurfiřtský hlas

ź r. 1388 se stal rovněž lucemburským vévodou
ź vedl ambiciózní politiku i v Českém království – v polovině 90. let 14. století se přidal na stranu panské jednoty proti králi 

Václavovi IV., r. 1402 stál opět proti Václavovi na straně Zikmunda
ź r. 1410 kandidoval proti Zikmundovi při volbě římského krále (Jošt byl zvolen v říjnu 1410, avšak zemřel již v lednu 1411)
ź patrně byl Jošt dvakrát ženat s členkami polské piastovské dynastie, obě manželství byla bezdětná

r. 500 r. 1500r. 1000

1351/4-1411

Víte, že: R. 2015 byl v Brně na Moravském náměstí odhalen pomník Jošta Moravského (Lucemburského)?
Je to 8 metrů vysoká bronzová jezdecká plastika od akademického sochaře Jaroslava Róny.

král

diplomat



Jan Žižka
z Trocnova

kolem 1360 – 1424

ź husitský vojevůdce a šlechtic
ź pocházel ze zchudlého zemanského rodu z jižních Čech, o jeho životě až do počátku 15. století není mnoho zpráv
ź od mládí se živil jako žoldnéř, v letech 1406-1409 byl členem lapkovské skupiny přepadávající majetky Rožmberků
ź v letech 1409-1411 se na polské straně účastnil bojů proti Řádu německých rytířů (r. 1410 patrně bojoval v bitvě 

u Grunwaldu)
ź r. 1412 se dal do služeb krále Václava IV., kde setrval až do r. 1419
ź r. 1419 se podílel na první pražské defenestraci a husitském převratu, brzy poté dobyl Plzeň (v jejím okolí vybojoval svá první 

vítězství) a r. 1420 se přesunul na Tábor, kde byl zvolen jedním z hejtmanů
ź v následujících letech úspěšně válčil proti katolickým vojskům křížových výprav (např. bitva na Vítkově), rovněž zasáhl proti 

táborským náboženským radikálům – pikartům
ź mezi lety 1422-1423 opustil kvůli názorovým rozepřím Tábor a odešel do východních Čech, kde založil vlastní husitský svaz
ź zemřel u Přibyslavi během vojenského tažení na Moravu v říjnu 1424 (po Žižkově smrti se jeho soukmenovci začali nazývat 

„sirotci”)

r. 500 r. 1500r. 1000

kolem 1360 – 1424

Víte, že: Existuje několik teorií o významu slova „žižka”? V případě Jana Žižky z Trocnova se nejedná
o příjmení (ta v té době ještě neexistovala), ale o přezdívku. Nejpravděpodobnější variantou tedy je, že
slovo „žižka” znamená „jednooký” (Jan prý přišel o jedno oko již v mládí).

vojevůdce

šlechtic



Jan Hus
kolem 1370 – 1415

ź římskokatolický kněz, náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel
ź pocházel z jižních Čech, narodil se v obci Husinec na Prachaticku
ź od r. 1390 studoval na pražské univerzitě, kde se r. 1396 stal mistrem svobodných umění – v letech 1401-1402 byl děkanem 

artistické fakulty a mezi lety 1409-1410 rektorem univerzity
ź r. 1400 byl vysvěcen na kněze a v letech 1402-1412 kázal v Betlémské kapli na Starém Městě pražském
ź seznámil se s texty anglického reformátora Johna Viklefa a sám kritizoval tehdejší poměry v církvi (navazoval i na práci 

předchozích českých reformátorů, např. Milíče z Kroměříže)
ź od r. 1408 se dostával do sporů s představiteli církve v Čechách, měl však podporu královského dvora Václava IV.
ź tu ztratil r. 1412, když kázal proti prodeji odpustků – byla na něj uvalena klatba a odešel kázat na venkov (Kozí Hrádek, 

Krakovec), kde pokračoval i ve své literární činnosti
ź od podzimu 1414 obhajoval své myšlenky na církevním koncilu v Kostnici, byl však označen za kacíře a 6. července 1415 

upálen

r. 500 r. 1500r. 1000

kolem 1370 – 1415

Víte, že: Jan Hus se rovněž zasloužil o zjednodušení českého pravopisu? Zavedl do češtiny diakritická
znaménka, která nahradila spřežky (zápis jedné hlásky více písmeny – dodnes se používá např.
v polštině). Toto prvenství mu připsal František Palacký, když nalezl opis anonymního díla z Husovy doby.
Nezpochybnitelně ale Hus přispěl k rozvoji českého jazyka svými česky psanými spisy a náboženskými
texty.

reformátor

duchovní



Vavřinec
z Březové

1370/71 – po 1437

ź kronikář, překladatel a básník
ź pocházel zřejmě z Březové u Kutné Hory, byl pravděpodobně členem nižší šlechty
ź i když nebyl knězem (měl nižší svěcení), od r. 1391 se staral o faru v Lounech – pobýval však trvale v Praze
ź r. 1394 získal titul mistra svobodných umění na pražské univerzitě, studoval i práva
ź působil u dvora krále Václava IV., kde se věnoval i překládání a psaní kroniky
ź jeho nejvýznamnější díla vznikla až v době husitské – latinsky psaná Husitská kronika (nejpodrobnější pramen k českým 

dějinám z let 1414-1421, obrázek vlevo) a latinsky psaná báseň Báseň vznešené Koruny české neboli Píseň o vítězství 
u Domažlic líčící husitské vítězství u tohoto západočeského města (obrázek vpravo)

r. 500 r. 1500r. 1000

1370/71 – po 1437

Víte, že: Vavřinec z Březové byl příznivcem husitství? Patřil ke střednímu proudu husitů a k odpůrcům
kandidáta na český trůn, litevského knížete Zikmunda Korybutoviče. Proto musel r. 1427 opustit Prahu.

kronikář

šlechtic



Jan Roháč
z Dubé
asi 1374 – 1437

ź čelní husitský hejtman a jeden z nejbližších spolupracovníků Jana Žižky
ź pocházel ze středočeské větve významného rodu pánů z Dubé (Benešoviců)
ź více informací o jeho životě se objevuje až od 20. let 15. století
ź r. 1420 se stal jedním z táborských hejtmanů
ź r. 1423 společně s Janem Žižkou založil tzv. Menší Tábor ve východních Čechách
ź po Žižkově smrti se Jan Roháč vrátil k táboritům, s nimiž se r. 1425 pokusil dobýt Prahu
ź r. 1427 se stal hejtmanem v Čáslavi
ź r. 1434 se účastnil bitvy u Lipan na straně husitských radikálů, kde byl zajat, ale záhy byl propuštěn
ź nesmířil se s nástupem Zikmunda Lucemburského na český trůn a r. 1436 proti němu zahájil odboj
ź r. 1437 byl Jan Roháč se svými spolubojovníky obležen královským vojskem (vedeným Hynkem Ptáčkem z Pirkštejna) na 

hradě Sion u Kutné Hory – po tříměsíčním obléhání byl Jan Roháč zajat a s 52 druhy oběšen na Šibeničním vrchu u Prahy

r. 500 r. 1500r. 1000

asi 1374 – 1437

Víte, že: Poprava Jana Roháče z Dubé byla velmi okázalá? Podle záznamů byla na Šibeničním vrchu (kde
se popravovali loupežníci a „škůdci země”) postavena třípatrová šibenice, v jejíž nejvyšším patře Roháče
oběsili. Roháč byl oblečen v červeném šatu, opásán zlatým řetězem a spoután zlatými řetězy. Všechny
tyto okolnosti vedly k prohloubení nepřátelství většiny kališníků vůči císaři Zikmundovi – podle nich tato
okázalost zesměšňovala husitské učení. Zikmund se v této atmosféře rozhodl opustit Prahu a odejít do
Uher – zemřel však ve Znojmě, tři měsíce po Roháčově popravě. Podle kališnické pověsti byl takto
Zikmund potrestán za Roháčovu smrt.

vojevůdce

šlechtic



Jeroným
Pražský

1378/80 – 1416

ź filozof, teolog a náboženský reformátor; současník, spolupracovník a přítel Jana Husa
ź studoval a působil na univerzitách v Praze, Kolíně, Heidelbergu, Paříži i Oxfordu (zde se seznámil s texty J. Viklefa, které 

r. 1401 přinesl do Prahy)
ź r. 1407 získal titul mistra svobodných umění na pražské univerzitě
ź r. 1412 patřil k vůdcům hnutí proti prodeji odpustků v Praze
ź mezi lety 1413-1414 podnikl cestu do Polska a Litvy, kde poznal pravoslavné bohoslužby (odsud zřejmě přinesl poznatky 

o přijímání pod obojí)
ź pro šíření Viklefova učení na něj byla uvržena církevní klatba, r. 1415 následoval J. Husa do Kostnice a 30. května 1416 zde 

byl rovněž upálen

r. 500 r. 1500r. 1000

1378/80-1416

Víte, že: Mistr Jeroným Pražský byl upálen na stejném místě jako Jan Hus, necelý rok po něm? Stejně
jako Husův popel byl i ten Jeronýmův vhozen do Rýna. Jeroným Pražský byl až do začátku 17. století
uctíván utrakvistickou církví jako mučedník (jeho svátek byl slaven 6. července – na den upálení Jana
Husa). Po bitvě na Bílé hoře byl však tento svátek zrušen. V současné době považuje Jeronýma Pražského
za mučedníka Církev československá husitská.

filozof

?? ?

reformátor



Petr Chelčický
1379/80 – 1450/60

ź filozof, spisovatel, překladatel a radikální teolog, náboženský a sociální myslitel, je považován za jednoho z nejvýznamnějších 
představitelů české reformace

ź pocházel patrně z jihočeského rodu nižší šlechty
ź byl ovlivněn učením J. Husa, J. Viklefa i T. Štítného
ź ve svých teologických a sociálních názorech byl radikální, kritizoval například feudalismus nebo klerikalizaci církve (vycházel 

z husitských požadavků nápravy církve a společnosti), byl proti náboženskému zdůvodňování války, vystupoval proti trestu 
smrti atd.

ź všechna svá díla psal česky
ź mezi jeho nejznámější díla patří např. O boji duchovním, O trojím lidu, Sieť viery pravé, Postilla – v nich zejména kritizuje 

světskost (církve) a obhajuje nenásilí (odsuzoval jakoukoliv formu násilí a podporoval pouze duchovní boj)
ź pro své myšlenky získal stoupence, kteří později založili Jednotu bratrskou

r. 500 r. 1500r. 1000

1379/80-1450/60

Víte, že: Se předpokládá, že jméno Petr Chelčický je jen jakýsi „pseudonym”? O jeho raném životě toho
není mnoho známo, někteří badatelé jej ztotožňují s osobou zemana Petra Záhorky ze Záhorčí
v sousedství Chelčic u Vodňan.

filozof

?? ?

reformátor



Prokop Holý
asi 1380 – 1434

ź husitský kněz, politik a vojevůdce; stal se duchovním správcem táborské obce a neformální hlavou husitských Čech
ź pocházel z pražské patricijské (obchodnické) rodiny, později byl vysvěcen a v Praze působil jako kněz
ź nejpozději r. 1420 se přidal k husitům (nejprve patřil k radikálům, později k umírněným) – působil jako duchovní i vojenský 

velitel
ź od poloviny 20. let 15. století vedl táborskou obec
ź velel spojeným husitským vojskům ve vítězných bitvách nad křižáky u Ústí nad Labem (r. 1426), Tachova (r. 1427) a Domažlic 

(r. 1431) i během válečných výprav (spanilých jízd – rejsů) do okolních zemí
ź na počátku r. 1433 vedl české husitské poselstvo na basilejském koncilu
ź 30. května 1434 velel táborským vojskům v bitvě u Lipan, kde padl

r. 500 r. 1500r. 1000

asi 1380 – 1434

Víte, že: Přízvisko Holý získal Prokop snad proto, že nenosil plnovous? Většina husitských kazatelů si prý
nechávala narůst dlouhé vousy, aby se podobala starozákonním prorokům. Prokop však – zřejmě díky
poměrům, ze kterých pocházel i kvůli osobnímu pohodlí – nosil pouze bradku a knír. Je to však pouze
jeden z možných výkladů.

vojevůdce

husitský kněz



Jan Želivský
asi po 1380 – 1422

ź radikální husitský kněz a kazatel, nejvýraznější postava českého chiliasmu (učení, které věří v návrat Krista a založení jeho 
tisícileté říše)

ź byl to premonstrátský mnich působící v Želivském klášteře
ź asi r. 1418 odešel do Prahy, v únoru 1419 se stal kazatelem v kostele Panny Marie Sněžné a mluvčím radikálních husitů
ź měl zásadní podíl na první pražské defenestraci (30. 7. 1419) a husitském převratu
ź mezi červnem 1421 a únorem 1422 ovládl Prahu, ale svým jednáním proti sobě popudil pražské obyvatelstvo i husitské 

vůdce
ź svá kázání připravoval v latině, ale pronášel je česky – i proto ho následovala velká část (zejména chudších) Pražanů
ź v březnu 1422 byl svými odpůrci vylákán na Staroměstskou radnici, kde byl spolu s devíti svými stoupenci popraven (další 

jeho stoupenci, kteří čekali na náměstí, prý uviděli vytékat krev z radnice, vtrhli dovnitř, rozplakali se, položili Želivského 
hlavu na talíř a nosili ji po městě)

ź smrtí Želivského skončilo v Praze období vlády radikálního husitství

r. 500 r. 1500r. 1000

asi po 1380 – 1422

Víte, že: Podle některých informací pocházel Jan Želivský přímo z Humpolce? Jde však spíše o domněnku.
Stejně tak nelze ztotožnit Jana Želivského s osobou želivského premonstráta Jana, který působil v letech
1416-1418 na faře v Jiřicích.

husitský kněz

spisovatel



Petr
z Mladoňovic

kolem 1390 – 1451

ź univerzitní mistr, kronikář, spisovatel a kazatel
ź o jeho dětství neexistují téměř žádné zprávy, pocházel z jihozápadní Moravy (obec Mladoňovice se nachází u Moravských 

Budějovic)
ź byl žákem Jana Husa na pražské univerzitě, r. 1409 získal titul bakaláře
ź stal se přívržencem husitského učení
ź byl členem pražského univerzitního poselstva v Kostnici a stal se svědkem výslechu, odsouzení a upálení Jana Husa i 

Jeronýma Pražského
ź jeho latinsky psané zprávy o osudech obou mistrů posloužily v Čechách k pochopení kostnických událostí
ź po návratu do Čech získal r. 1416 titul mistra svobodných umění a r. 1426 byl zvolen děkanem artistické fakulty pražské 

univerzity
ź jako umírněný husita byl po r. 1427 vypovězen z Prahy
ź v r. 1438 byl doložen v Batelově u Jihlavy, kde se věnoval psaní na téma církevního práva
ź ve 40. letech 15. století opět působil na pražské univerzitě

r. 500 r. 1500r. 1000

kolem 1390 – 1451

Víte, že: Petr z Mladoňovic se řadil mezi umírněné husity a vystupoval proti radikálům? V některých
otázkách nesouhlasil např. s radikálním kazatelem Václavem Korandou či utrakvistickým arcibiskupem
Janem Rokycanou, nepodporoval kandidaturu Zikmunda Korybutoviče na český trůn a vždy vystupoval
proti táboritům.

univerzitní mistr

kronikář



Jan Rokycana
asi 1396 – 1471

ź husitský teolog a kazatel, zvolený arcibiskup kališnické církve
ź pocházel z rodiny kováře, vzdělání získal v augustiniánském klášteře v Rokycanech
ź dále studoval na pražské univerzitě, kde r. 1415 získal hodnost bakaláře a r. 1430 mistra svobodných umění
ź již během studia se stal příznivcem Husova učení, zastával názory středového proudu – polemizoval s konzervativními i 

radikálními mistry
ź od r. 1425 kázal v Týnském chrámu
ź r. 1427 byl jedním z vůdců převratu v Praze, při kterém byli vyhnáni Zikmund Korybutovič a umírnění univerzitní mistři, kteří 

usilovali o sblížení s katolíky
ź r. 1429 byl zvolen administrátorem utrakvistické církve, r. 1435 arcibiskupem kališníků i katolíků (nezískal však papežské 

potvrzení)
ź kvůli sporům se Zikmundem Lucemburským a Albrechtem Habsburským musel opustit Prahu a ve 30. a 40. letech 15. století 

pobýval v Hradci Králové
ź za vlády Jiřího z Poděbrad se vrátil do Prahy a udržoval s ním korektní vztahy
ź napsal několik česky i latinsky psaných děl

r. 500 r. 1500r. 1000

asi 1396 – 1471

Víte, že: Jan Rokycana byl jedním z účastníků jednání o basilejských kompaktátech (kompromisu mezi
husity a katolíky)? Na koncilu v Basileji hájil jeden z pražských artikulů – přijímání pod obojí způsobou.

univerzitní mistr

husitský kněz



Jan Čapek
ze Sán

kolem 1400 – po 1445

ź husitský hejtman sirotčího vojska
ź byl posledním mužským členem zemanského rodu Čapků ze Sán (obec Sány se nachází nedaleko Poděbrad)
ź první zmínky o něm pocházejí z poloviny 20. let 15. století – tehdy již patrně velel sirotčímu vojsku po smrti Jana Žižky (byl 

považován za velmi schopného vojevůdce)
ź ve 2. polovině 20. let 15. století se spolu s dalšími husitskými vojsky zúčastnil spanilých jízd do zahraničí
ź r. 1431 vedl sirotčí spanilou jízdu do Uher, která byla při návratu drtivě poražena uherskými jednotkami
ź r. 1433 se dal se svým vojskem do služeb polského krále a bojoval proti Řádu německých rytířů (tehdy se husité dostali až na 

pobřeží Baltského moře)
ź po návratu do Čech se zapojil do neúspěšného obléhání Plzně a zúčastnil se i porážky husitských vojsk v bitvě u Lipan
ź poté uznal Zikmunda Lucemburského českým králem a získal četné majetky
ź od konce 30. let 15. století působil Jan Čapek v zahraničí – v Polsku a Uhrách (zde nejprve ve službách polského krále 

Vladislava III. a poté „uherského správce” Jana Jiskry z Brandýsa)

r. 500 r. 1500r. 1000

kolem 1400 – po 1445

Víte, že: Jan Čapek ze Sán byl po bitvě u Lipan považován některými přeživšími husity za zrádce? Po
prolomení vozové hradby totiž opustil bojiště. Zdá se však, že si pouze uvědomoval situaci a poznal, že
bitva je ztracená a nechtěl zbytečně obětovat životy svých vojáků.

vojevůdce

šlechtic



Mikuláš Trčka
z Lípy

? – 1453

ź husitský hejtman a později věřitel krále Zikmunda Lucemburského
ź byl prvním známým příslušníkem a zakladatelem rodu Trčků z Lípy
ź pocházel z tvrze Lípa u Hradce Králové
ź během husitských válek se přidal na stranu utrakvistů a při válečných výpravách (zejména do Slezska) získal značný majetek 

– byl významným členem sirotčího svazu
ź r. 1428 zakoupil dům v Kutné Hoře, kam se přestěhoval a začal se věnovat diplomacii a politice
ź po uznání Zikmunda Lucemburského českým králem r. 1436 získal koupěmi rozsáhlý (zejména zabavený církevní) majetek 

okolo řeky Sázavy, mj. hrad Lipnici nad Sázavou (obrázek vpravo – začal se titulovat jako „Mikuláš Trčka z Lípy a na Lipnici”)
ź během 40. let 15. století skupoval další statky (např. panství Vlašim) a v polovině století patřil k nejbohatším mužům 

království, zastával i funkci hejtmana Čáslavského kraje
ź o jeho postavení svědčí i to, že na svých panstvích hostil sněmy českých pánů – r. 1443 na Lipnici a o rok později 

v Pelhřimově
ź vrcholem jeho politické kariéry bylo získání postu v radě zemského správce Jiřího z Poděbrad (Mikuláš mj. vedl jednání mezi 

Poděbradskou (kališnickou) a Strakonickou (katolickou) jednotou a usiloval o vydání Ladislava Pohrobka do Čech)

r. 500 r. 1500r. 1000

?-1453

Víte, že: Po r. 1436 získal Mikuláš Trčka z Lípy rozsáhlý majetek v blízkosti Humpolce? Kromě zmíněné
Lipnice nad Sázavou (s Německým Brodem) a Pelhřimova to byl např. Herálec nebo Větrný Jeníkov a
některé vsi patřící dříve vyšehradské kapitule nebo klášteru v Sázavě – mj. Kaliště, Horní Rápotice či
Světlice. Samotný Humpolec se dostal do majetku Trčků z Lípy až téměř 50 let po Mikulášově smrti (od
pánů z Leskovce ho r. 1496 odkoupil Burian Trčka z Lípy a na Lipnici).

vojevůdce

šlechtic



Benedikt Ried/Rejt
(Beneš z Loun)

1454 – 1534

ź stavitel a architekt německého původu, představitel pozdní gotiky a rané renesance
ź do Čech přišel zřejmě na pozvání krále Vladislava Jagellonského ve 2. polovině 80. let 15. století, kdy je zde poprvé zmiňován
ź jeho nejdůležitější zakázkou byla přestavba Pražského hradu včetně opevnění
ź v letech 1490-1493 pravděpodobně spolupracoval na návrhu oratoře (modlitebny) v katedrále sv. Víta
ź mezi lety 1493-1502 vystavěl reprezentativní trůnní a korunovační (Vladislavský) sál – ve své době to byl nejrozsáhlejší 

zaklenutý prostor bez středních podpěr v Evropě (za své dílo byl povýšen do šlechtického stavu)
ź v letech 1505-1529 vedl kamenické bratrstvo na Hradčanech
ź podílel se i na stavebních pracích v Kutné Hoře (chrám sv. Barbory od r. 1512), Lounech a na různých hradech (např. Švihov, 

Rábí či Blatná)

r. 500 r. 1500r. 1000

1454-1534

Víte, že: V práci Benedikta Rieda jsou vidět inovativní architektonická řešení? Např. ve zmíněném
Vladislavském sále dokázal vypočítat a zaklenout stropní klenby tak, že nemusely být podepřeny sloupy
a zároveň se nezřítily. Typickým prvkem Riedovy tvorby bylo také používání stanových střech – těmi byl
původně zastřešen Vladislavský sál a dodnes tyto střechy dominují např. chrámu sv. Barbory v Kutné
Hoře.

architekt

stavitel



Albrecht Rendl
z Oušavy

? – 1522

ź šlechtic, politik a spisovatel
ź jeho rod pocházel ze západních Čech
ź od r. 1494 zastával úřad pražského místopurkrabího, r. 1496 byl jmenován královským prokurátorem
ź r. 1499 byl členem komise, která na základě různých privilegií a desk zemských sestavovala nový zákoník známý jako 

Vladislavské zřízení zemské (Zřízení zemská království českého – obrázek vpravo) – konečná podoba byla formována zejména 
Rendlovými redakčními zásahy

ź po vydání zákoníku se proti němu zvedla vlna nevole ze strany měšťanů, jejichž práva jím byla zkrácena
ź Albrecht Rendl patřil k nejaktivnějším stoupencům panského stavu, r. 1513 se však přidal na stranu měšťanů
ź r. 1515 byl jmenován podkomořím královských měst
ź r. 1518 však o tento úřad přišel a vrátil se zpět do tábora panstva

r. 500 r. 1500r. 1000

?-1522

Víte, že: Albrecht Rendl z Oušavy byl některými svými odpůrci zván posměšně „Rendl ze mlejna”? Bylo
to proto, že zdědil pouze mlýn nedaleko Vodňan, jenž byl zpočátku jedinou nemovitostí, kterou vlastnil.
Od jeho jména je odvozeno také slovo „zrendlovat”, které znamená svévolné ohýbání práva v něčí
prospěch. To odkazuje na zmíněné Vladislavské zřízení zemské, které bylo podle kritiků vytvořeno právě
takto – tedy ve prospěch panského stavu.

šlechtic

spisovatel



Viktorin Kornel
ze Všehrd

kolem 1460 – 1520

ź spisovatel, právník, univerzitní mistr
ź narodil se v Chrudimi, pocházel z měšťanské rodiny, r. 1492 byl povýšen do šlechtického stavu
ź studoval na pražské univerzitě, kde r. 1483 získal titul mistra a od r. 1484 vykonával funkci děkana
ź od r. 1487 působil u zemského soudu a od r. 1493 jako místopísař desk zemských
ź přátelil se s humanistou Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic a sám se zařadil mezi přední osobnosti českého humanismu 

(nového filozofického a kulturního směru) – z obou mužů se však později stali nepřátelé, což vedlo i k propuštění Kornela z 
místopísařského úřadu r. 1497 (i když hlavním důvodem tohoto kroku byly Kornelovy přípravné práce na zemském zákoníku, 
které se části šlechty nezamlouvaly)

ź z nashromážděného materiálu mohl Viktorin Kornel i po propuštění r. 1499 dokončit spis O práviech, o súdiech i o dskách 
země české knihy devatery, který byl jakýmsi protipólem Vladislavského zřízení zemského (Knihy devatery přiznávaly 
některá práva měšťanům, Zřízení zemské spíše stranilo šlechtě)

ź Viktorin Kornel byl rovněž překladatelem a spisovatelem

r. 500 r. 1500r. 1000

kolem 1460 – 1522

Víte, že: Viktorin Kornel ze Všehrd popsal v předmluvě k překladu latinského spisu Knihy o napravení
padlého práci českého humanisty? Podle něj měl takový člověk psát v češtině a přispívat tak k velikosti
české kultury. Psaním v jiném jazyce se český autor neměl vůbec zabývat.

právník

spisovatel



Bohuslav Hasištejnský
z Lobkovic
asi 1461 – 1510

ź hlavní představitel humanismu jagellonského období, cestovatel, podporovatel vědy a umění
ź pocházel z jednoho z významných českých šlechtických rodů, narodil se na hradě Hasištejn u Kadaně
ź od r. 1475 studoval v italské Boloni, od r. 1481 ve Ferraře, kde o rok později získal doktorát z kanonického (náboženského) 

práva
ź během italského pobytu navázal kontakty s významnými osobnostmi humanismu
ź r. 1483 nastoupil církevní kariéru (stal se proboštem vyšehradské kapituly), od r. 1487 pracoval jako sekretář v České 

královské kanceláři
ź byl kandidátem na funkci olomouckého i vratislavského biskupa, ani jednu však nezískal
ź mezi lety 1490-1491 podnikl cestu po Středomoří
ź po r. 1502 se stáhl do ústraní na hrad Hasištejn, kde vedl humanistickou školu a shromáždil rozsáhlou knihovnu, která čítala 

okolo 800 svazků
ź jako prozaik a básník napsal mnoho děl, psal výhradně latinsky (za což byl kritizován Viktorinem Kornelem ze Všehrd) – jeho 

spisy vyšly tiskem v pěti svazcích až více než 50 let po jeho smrti

r. 500 r. 1500r. 1000

asi 1461 – 1510

Víte, že: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic získal díky putování po Středomoří na počátku 90. let 15.
století přezdívku „Český Odysseus”? Stejně jako řecký hrdina procestoval mnoho míst spojených i
s antickým světem. Navštívil mj. italská města, Sicílii, Peloponés, Krétu, Kypr, Palestinu, Sýrii, Egypt či
Tunis.

spisovatel

šlechtic



Zdeněk Lev
z Rožmitálu

kolem 1470 – 1535

ź katolický aristokrat, stavovský politik, dvořan a donátor umění
ź pocházel z významného středočeského šlechtického rodu
ź Zdeněk postupně získal úřad karlštejnského purkrabího (mezi lety 1498-1504), nejvyššího sudího (v letech 1504-1507) a 

nejvyššího purkrabího pražského (od r. 1507)
ź za slabé vlády Vladislava II. Jagellonského se stal s několika členy panského stavu faktickým vládce Čech
ź během působení ve vysokých státních funkcích získal řadu odpůrců, kvůli nimž byl r. 1523 sesazen z funkce nejvyššího 

pražského purkrabího králem Ludvíkem Jagellonským
ź r. 1525 se však do úřadu vrátil a po smrti Ludvíka Jagellonského podporoval Ferdinanda Habsburského, který však r. 1530 

využil Zdeňkových finančních potíží a znovu ho sesadil
ź vynakládal finance na přestavbu vlastních nemovitostí, např. rezidenčního hradu v Blatné (který získal od rodu Bavorů ze 

Strakonic – obrázek vpravo), jež vedl Benedikt Ried
ź ještě za Zdeňkova života způsobil jeho nákladný život finanční potíže rodu, se kterými se jeho dědicové potýkali až do 17. 

století

r. 500 r. 1500r. 1000

kolem 1470 – 1535

Víte, že: Otcem Zdeňka Lva z Rožmitálu byl neméně významný šlechtic Jaroslav Lev z Rožmitálu? Jeho
nejslavnějším činem bylo vedení poselstva krále Jiřího z Poděbrad po panovnických dvorech západní
Evropy a jednání s monarchy o unii křesťanských vládců proti Osmanské říši a papeži. Sestrou Jaroslava
Lva byla Johana z Rožmitálu, druhá manželka krále Jiřího z Poděbrad.

šlechtic

diplomat



Václav Hájek
z Libočan

? – 1553

ź kronikář, spisovatel a kazatel
ź pocházel z rodu drobné šlechty ze severozápadních Čech
ź působil jako utrakvistický farář, r. 1520 přestoupil ke katolictví – během své církevní dráhy několikrát měnil působiště
ź ve 30. letech 16. století pracoval na svém stěžejním díle – Kronice české (obrázek vpravo), která vyšla tiskem r. 1541
ź pro práci na kronice využíval starší díla i, díky přízni šlechtických patronů, dostupné diplomatické spisy – některé zápisy jsou 

však výsledkem jeho fabulací
ź dílo vyniká vysokou literární úrovní, která, navzdory zmíněným smyšlenkám, dodávala kronice na věrohodnosti
ź vyprávění začíná r. 644 (příchodem Čechů na naše území) a končí r. 1526 (volbou Ferdinanda I. českým králem) – pokrývá 

tedy období středověku
ź kronika byla až do 18. století nejdůležitějším zdrojem vědomostí k poznání českého středověku a sloužila dalším autorům 

jako hlavní pramen pro jejich práce

r. 500 r. 1500r. 1000

?-1553

Víte, že: Pochybnosti o některých informacích v Kronice české vyslovili již Hájkovi současníci? Až ve 2.
polovině 18. století však kroniku podrobil kritice osvícenecký historik Gelasius Dobner, který nazval jejího
autora „sedmilhářem a nactiutrhačem”. Dobner tím však proti sobě popudili obrozence, kteří mu
vytýkali, že hanobí staročesky psané dílo velebící české dějiny.

duchovní

kronikář



100 DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
ČESKÉHO STŘEDOVĚKU

(období bájných českých knížat a Velkomoravské říše)

sv. Ivan (asi 800 – asi 851)
ź poustevník žijící v Českém krasu za časů knížete Neklana, původem snad syn chorvatského knížete, uctíván je jako český 

zemský patron

Pribina (asi 800 – asi 861)
ź nitranský kníže v letech 825-833, poté jej vyhnal velkomoravský kníže Mojmír I., později se stal knížetem Blatenska na 

západě dnešního Maďarska

sv. Gorazd (asi 840 – asi 900)
ź žák a později nástupce sv. Metoděje na pozici moravského biskupa, vedl staroslověnskou liturgii, r. 886 byl se svými 

spolupracovníky vypuzen do Bulharska, ve východních církvích je uctíván jako světec

Svatopluk II. (asi 884 – asi 906)
ź údělný nitranský kníže, syn velkomoravského knížete Svatopluka, bratr velkomoravského knížete Mojmíra II., po r. 900 

o něm nejsou žádné zprávy (patrně zemřel kolem r. 906 při bojích s Maďary)

Wiching (? – po 900)
ź pocházel zřejmě ze Švábska v dnešním Německu, r. 880 se stal nitranským biskupem podřízeným arcibiskupovi Metodějovi, 

byl odpůrcem slovanské liturgie, měl se stát Metodějovým nástupcem, zásahem knížete Svatopluka musel opustit 
Velkomoravskou říši, v letech 898-899 byl pasovským biskupem



100 DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
ČESKÉHO STŘEDOVĚKU
(období prvních přemyslovských knížat)

Ibráhím ibn Jákúb (asi 912 – po 966)
ź židovský arabsky hovořící vyslanec (obchodník, cestovatel, diplomat) córdobského chalífy, jenž podal první podrobnější 

zprávu o Praze, účel jeho cesty (v 60. letech 10. století) není znám – putoval však zřejmě na dvůr císaře Oty I.

Emma Regina (kolem 948/950 – 1006)
ź zřejmě třetí manželka českého knížete Boleslava II. pocházející z rodu italských králů, možná matka knížete Oldřicha, po 

Boleslavově smrti žila na Mělníku a razila vlastní mince, zadavatelka tzv. Wolfenbüttelského rukopisu Gumpoldovy legendy 
o životě sv. Václava (stala se šiřitelkou jeho kultu)

Vintíř (kolem 955 – 1046)
ź německy Günther, pocházel z durynského hraběcího rodu, později se stal benediktinským mnichem a poustevníkem (působil 

na Šumavě, zejména na Sušicku), zřejmě se přátelil s knížaty Oldřichem, Jaromírem i Břetislavem I.

sv. Radim (před 970 – asi 1011)
ź nevlastní bratr sv. Vojtěcha, doprovázel ho na cestě do Říma, kde vstoupil do benediktinského řádu a přijal jméno 

Gaudentius, spolu se sv. Vojtěchem odešel do Pruska, r. 1000 se stal arcibiskupem v Hnězdně, jeho ostatky byly r. 1039 
přeneseny do Prahy

Jitka ze Schweinfurtu (před 1003 – 1058)
ź pocházela ze šlechtického rodu Babenberků, vyrůstala v klášteře, odkud ji unesl budoucí český kníže Břetislav I., matka mj. 

prvního českého krále Vratislava I., příběh Břetislava I. a Jitky byl zpracován v Kosmově kronice



100 DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
ČESKÉHO STŘEDOVĚKU

(období přemyslovských knížat)

Ota II. Černý (1085 – 1126)
ź olomoucký a brněnský údělný kníže, r. 1109 byl částí velmožů zvolen českým knížetem, ale podlehl svému bratranci 

Vladislavovi I., později se snažil s podporou římského krále Lothara III. získal český stolec znovu, ale padl v bitvě u Chlumce

Kanovník vyšehradský (12. století)
ź anonymní kronikář – jeden z Kosmových pokračovatelů, byl pravděpodobně české národnosti a působil na dvoře knížete 

Soběslava I. (kronika líčí osudy Soběslava I. a končí jeho smrtí)

Mnich sázavský (12. století)
ź anonymní kronikář – jeden z Kosmových pokračovatelů, jeho kronika vznikla jako doplnění Kosmovy kroniky o léta 1126-

1162 a dějiny Sázavského kláštera

Daniel I. (? – 1167)
ź 13. pražský biskup (od r. 1148) a diplomat krále Vladislava I. a císaře Fridricha Barbarossy, studoval v Paříži, r. 1167 se 

účastnil dobytí Říma a na zpáteční cestě zemřel na mor

Vítek z Prčice (před 1120 – 1194)
ź zakladatel rodu Vítkovců, působil v královských i knížecích službách, podle legendy měl pět synů, mezi něž rozdělil své 

jihočeské panství a vzniklo tak pět větví rodu Vítkovců (páni z Krumlova, páni z Hradce, páni z Rožmberka, páni z Landštejna 
a Třeboně a páni z (Sezimova) Ústí



100 DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
ČESKÉHO STŘEDOVĚKU

(období králů Vladislava I. a Přemysla Otakara I.)

Judita Durynská (asi 1135 – 1174)
ź druhá manželka knížete a krále Vladislava, pocházela z durynského lantkraběcího rodu, matka mj. krále Přemysla Otakara I., 

iniciovala stavbu prvního pražského kamenného mostu (byl po ní pojmenován a stál až do povodní r. 1342)

Adléta Míšeňská (po 1160 – 1211)
ź česká kněžna a první manželka Přemysla Otakara I., pocházela z míšeňského markraběcího rodu Wettinů, Přemysl se později 

rozhodl Adlétu zapudit, což mu způsobilo značné diplomatické potíže (znepřátelil si rod Wettinů a papež ho uvrhl do klatby)

bl. Hroznata z Ovence (1160/1170 – 1217)
ź šlechtic uctívaný jako katolický mučedník, kolem r. 1193 založil premonstrátský klášter v Teplé u Karlových Varů a později 

ženský klášter v Chotěšově u Plzně, účastnil se křížové výpravy, r. 1217 byl zajat znepřátelenými rytíři z Chebska a na jejich 
hradě zemřel (odmítl zaplatit výkupné, a tak ho nepřátelé nechali vyhladovět), v r. 1897 byl blahoslaven

Markéta Přemyslovna / Dagmar Dánská (1186 – 1213)
ź dcera Přemysla Otakara I. a Adléty Míšeňské, r. 1205 se provdala za dánského krále Valdemara II. a přijala jméno Dagmar, 

pro svou dobrotu a trpělivost si během života získala velkou oblibu, dodnes patří mezi nejoblíbenější dánské královny

Ondřej z Gutenštejna (? – 1224)
ź kancléř krále Přemysla Otakara I. a od r. 1214 18. pražský biskup, usiloval o povýšení biskupství na arcibiskupství, pro svoji 

snahu o větší samostatnost církve na panovníkovi se dostal do sporů s Přemyslem a byl nucen opustit Čechy (r. 1222 došlo 
k dohodě mezi králem a duchovenstvem vydáním Velkého privilegia české církve), do Čech se již nevrátil a zemřel v jižní Itálii



100 DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
ČESKÉHO STŘEDOVĚKU

(období králů Přemysla Otakara I., Václava I. a Přemysla Otakara II.)

Konstancie Uherská (1180 – 1240)
ź druhá manželka krále Přemysla Otakara I. pocházející z uherského královského rodu Arpádovců, matka mj. krále Václava I. a 

sv. Anežky České, jako vdova ovlivňovala svého syna Václava I., založila klášter cisterciaček Porta Coeli v Předklášteří

Kunhuta Štaufská (1200 – 1248)
ź manželka krále Václava I., dcera římského krále Filipa Švábského a byzantské princezny Ireny, matka mj. Přemysla Otakara II., 

přinesla do Čech významné kulturní impulzy (rytířství, truvérskou kulturu), zemřela během odboje Přemysla proti svému otci

Bruno ze Schauenburka (asi 1205 – 1281)
ź olomoucký biskup pocházející ze Saska, získal si důvěru krále Václava I. a stal se osobním přítelem a rádcem Přemysla 

Otakara II. (zasloužil se o jejich smíření), v Olomouci nechal vybudovat novou katedrálu a vedl kolonizaci střední a severní 
Moravy, na sklonku života fakticky ovládl celou Moravu, byl též válečníkem a diplomatem

Boreš II. z Rýzmburka (1210/1215 – 1278)
ź šlechtic z rodu Hrabišiců, za pomoc Václavovi I. proti jeho synovi Přemyslovi získal titul komorníka, Přemyslem byl sesazen a 

zajat, později se usmířili a Boreš se účastnil křížové výpravy do Pruska a bojoval na straně Přemysla v bitvě u Kressenbrunnu, 
následně se spolu s Vítkovci spikl proti Přemyslovi a za to mu byl zabaven majetek, byl zajat a posléze zřejmě popraven

Smil z Lichtenburka (před 1220 – 1269)
ź významný šlechtic a zakladatel rodu pánů z Lichtenburka, diplomat a válečník ve službách krále Přemysla Otakara II., 

v Železných horách (hrad Lichnice) a Posázaví (Smilův – později Německý, dnes Havlíčkův Brod) vybudoval zejména díky 
těžbě stříbra rozsáhlé panství, podporoval cisterciácký klášter ve Žďáře nad Sázavou



100 DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
ČESKÉHO STŘEDOVĚKU

(období králů Přemysla Otakara II. a Václava II.)

sv. Zdislava z Lemberka (asi 1220 – 1252)
ź šlechtična pocházející z Křižanova u Žďáru nad Sázavou, provdala se za Havla z Lemberka (měl panství v severních Čechách), 

proslula zbožností, dobročinností, léčitelskými schopnosti, péčí o chudé a nemocné, spolu s manželem založila dominikánské 
kláštery v Jablonném v Podještědí a Turnově, r. 1907 byla blahořečena, r. 1995 svatořečena

Kunhuta Uherská (asi 1245 – 1285)
ź od r. 1261 druhá manželka krále Přemysla Otakara II. pocházející z rodu Rurikovců, matka mj. krále Václava II., po 

Přemyslově smrti udržovala vztah se Závišem z Falkenštejna

Tobiáš z Bechyně (? – 1296)
ź jeden z nejvýznamnějších šlechticů své doby z rodu Benešoviců a mezi lety 1278-1296 25. pražský biskup, diplomat a rádce 

krále Václava II., nechal vybudovat hrad a městské centrum v Týně nad Vltavou, město Horšovský Týn a asi i hrad Konopiště

Milota z Dědic (? – 1307)
ź přední moravský velmož z rodu Benešoviců, bratr biskupa Tobiáše z Bechyně, od 60. let 13. století byl ve službách krále 

Přemysla Otakara II. (štýrský zemský hejtman, moravský podkomoří, olomoucký purkrabí), po boku Přemysla se zúčastnil 
bitvy na Moravském poli, po níž byl považován za zrádce, kvůli kterému Přemysl prohrál a padl (není to však doložitelné)

Mikuláš I. Opavský (asi 1255 – 1318)
ź nemanželský syn Přemysla Otakara II. a Anežky z Kuenringu, r. 1260 ho papež legitimizoval (bez možnosti stát se králem), 

otec pro něj aspoň vyčlenil Opavsko, zastával i významný úřad hejtmana v Polsku (na území ovládaném jeho nevlastním 
bratrem Václavem II.), vedl královské vojsko při rebelii Vítkovců, kterou ukončil r. 1290 popravou Záviše z Falkenštejna



100 DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
ČESKÉHO STŘEDOVĚKU

(období přemyslovských a lucemburských králů)

Jan IV. z Dražic (kolem 1260 – 1343)
ź v letech 1301-1343 předposlední pražský biskup z rodu nižší šlechty, stoupenec Jana Lucemburského, mezi lety 1318-1329 

byl papežem suspendován a obviněn z ochrany kacířů, po návratu zveleboval biskupské město Roudnici nad Labem (založil 
zde i augustiniánský klášter) a podporoval umění (mj. tvorbu kronikáře Františka Pražského)

Jan I. z Michalovic (po 1260 – 1306)
ź šlechtic a zakladatel rodu pánů z Michalovic, zastával některé významné úřady, v letech 1293-1297 podnikl cestu do Porýní a 

Francie ke králi Filipu IV., kde se zúčastnil řady turnajů, které téměř všechny vyhrál (zmínka např. v Dalimilově kronice)

Kunhuta Přemyslovna (1265 – 1321)
ź dcera Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské, sestra Václava II., v mládí vstoupila do pražského kláštera klarisek, r. 1291 

byla provdána do Polska (sňatek byl později anulován), po návratu do Prahy se stala abatyší kláštera benediktinek u sv. Jiří, 
byla významnou osobnosti českých duchovních i kulturních dějin (zadavatelka mj. rukopisu Pasionálu abatyše Kunhuty)

Guta (Jitka) Habsburská (1271 – 1297)
ź dcera římského krále Rudolfa I., od r. 1285 první manželka Václava II., matka mj. krále Václava III. a královen Anny a Elišky, 

vystupovala proti regentské vládě svého „tchána” Záviše z Falkenštejna, u pražského dvora obhajovala habsburské zájmy

Eliška/Alžběta Rejčka (1288 – 1335)
ź v letech 1300-1305 druhá manželka Václava II. z polského královského rodu, mezi lety 1306-1307 manželka Rudolfa 

Habsburského, po ovdovění žila nejprve v Hradci Králové, později s milencem Jindřichem z Lipé v Brně, kde založila ženský 
cisterciácký klášter, zasloužila se o vznik několika iluminovaných rukopisů
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Vilém Zajíc z Valdeka (před 1289 – 1319)
ź šlechtic vystupující proti nárokům Rudolfa Habsburského na český trůn, podporoval Jindřicha Korutanského a později Jana 

Lucemburského, byl opatrovatelem mladého Karla IV. a zastával vysoké úřady, stal se jednou z nejvýznamnějších osobností 
své doby

Jan řečený Volek (okolo 1290 – 1351)
ź nemanželský syn krále Václava II., diplomat, vysoký úředník a církevní hodnostář, spolupracoval se svým synovcem Karlem 

IV., v r. 1334 se stal olomouckým biskupem, udržoval přátelské vztahy se svou nevlastní sestrou Eliškou Přemyslovnou

František Pražský (asi 1290 – 1362)
ź kněz a kronikář, jeden z tzv. pokračovatelů Kosmových, kaplan biskupa Jana IV. z Dražic, z jehož pověření pracoval na latinsky 

psané kronice (sepsal ji do 50. let 14. století a poté ji přepsal a věnoval Karlu IV. – později ji přepracoval Beneš Krabice)

Viola Těšínská (1290 – 1317)
ź česká královna pocházející z hornoslezské větve polského rodu Piastovců, manželka Václava III. v letech 1305-1306, po 

manželově smrti žila v klášteře a r. 1316 byla z iniciativy Jana Lucemburského provdána za šlechtice Petra I. z Rožmberka, 
obě její manželství zůstala bezdětná

Anna Přemyslovna (1290 – 1313)
ź dcera krále Václava II. a Guty Habsburské, od r. 1306 manželka vévody (a pozdějšího českého krále) Jindřicha Korutanského, 

v boji o nástupnictví stála proti své sestře Elišce, Anna a Jindřich museli nakonec uprchnout do Korutan, kde bezdětná Anna 
zemřela
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Petr I. z Rožmberka (? – 1347)
ź významná osobnost doby vlády Jana Lucemburského, pán rožmberského dominia, vysoký královský úředník, r. 1316 se 

oženil s královnou-vdovou Violou Těšínskou, s králem Janem udržoval víceméně korektní vztahy, podporoval cisterciácký 
klášter ve Vyšším Brodě, rozšířil rožmberské panství mj. o Choustník, Bavorov, Zbiroh či některé rakouské obce

Mistr vyšebrodského oltáře (13./14. století)
ź anonymní malíř vrcholné gotiky činný v Praze kolem r. 1345, zřejmě studoval v Itálii, položil základy české gotické deskové 

malby, pojmenován je podle svého nejvýznamnějšího díla (vytvořil devět deskových obratů pro klášter ve Vyšším Brodě)

Hynek Berka z Dubé (asi 1308 – 1348)
ź zakladatel rodu Berků z Dubé, jeden z nejvýznamnějších pánů na dvoře Jana Lucemburského, mezi lety 1319-1348 zastával 

úřad nejvyššího purkrabího (správce pražského hradu) a několikrát i úřad zemského hejtmana, díky jeho zásahu se 
z pražských Hradčan stalo poddanské město, centrum jeho panství se nacházelo v severních Čechách

Jan IX. ze Středy (kolem 1310 – 1380)
ź původem měšťan (z Vysokého Mýta nebo Slezské Středy), který získal vynikající vzdělání, od r. 1347 působil v kanceláři Karla 

IV., od r. 1353 byl biskupem v Litomyšli (kde založil klášter) a od r. 1364 v Olomouci, bývá počítán k představitelům raného 
humanismu (dopisoval si např. s Petrarcou), r. 1374 upadl v císařovu nemilost a byl zbaven úřadu biskupa, zvolen biskupem 
ve Vratislavi, ale než se ho stihl ujmout, zemřel

Blanka z Valois (1316 – 1348)
ź od r. 1323 první manželka Karla IV. pocházející z rodu francouzských králů, matka dcer Markéty a Kateřiny
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Vojtěch Raňkův z Ježova (asi 1320 – 1388)
ź teolog a filozof, studoval v Paříži, kde se r. 1348 stal mistrem svobodných umění a v letech 1355-1356 zde působil jako rektor 

(přednášel i na Oxfordu), jeden z nejvýznamnějších učenců své doby, rádce Karla IV. i Václava IV. v otázkách víry, při pohřbu 
Karla IV. jej nazval „Otcem vlasti”, své jmění odkázal na zřízení studijních stipendií pro Čechy na univerzitě v Paříži a Oxfordu

Milíč z Kroměříže (mezi 1320 až 1325 – 1374)
ź náboženský reformátor, jeden z významných českých reformátorů 14. století, původně vysoký královský úředník, po r. 1362 

se vzdal všech funkcí a věnoval se kázání o nápravě církve (jeho kázání měla velký ohlas mezi lidmi)

Těma VIII. z Koldic (asi po 1320 – 1383)
ź nejvýznamnější příslušník svého rodu, přední dvořan a diplomat ve službách Karla IV., od r. 1348 zastával úřad dvorního 

maršálka a komorníka, v 70. a 80. letech 14. století získal statky v Krušnohoří (v dnešní ČR i Německu)

Jan Jindřich Lucemburský (1322 – 1375)
ź druhorozený syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, mladší bratr Karla IV., v letech 1335-1341 byl korutanským a 

tyrolským vévodou a od r. 1341 markrabětem moravským, byl čtyřikrát ženat a založil lucemburskou moravskou 
sekundogenituru (otec markrabat Jošta, Prokopa a Jana Soběslava), podporoval politiku Karla IV.

Anna Falcká (1329 – 1353)
ź česká a římská královna, od r. 1349 druhá manželka Karla IV., dcera rýnského falckraběte a kurfiřta (volitele římského krále) 

Rudolfa II., narodil se jí jeden syn, který však po necelých dvou letech života zemřel
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Bušek mladší z Velhartic (asi 1330 – 1371)
ź šlechtic, rádce a úředník Karla IV., po svém otci Buškovi starším převzal některé úřady, sám byl v letech 1349-1360 mistrem 

královské komory (hospodářským úředníkem), od r. 1355 zastával úřad dvorského maršálka a v letech 1357-1362 hejtmana 
Horní Falce, poté purkrabího hraničního hradu Rothenburg, postava Nerudovy Romance o Karlu IV. a filmu Noc na Karlštejně

Anna Svídnická (1339 – 1362)
ź česká královna a římská císařovna, třetí manželka Karla IV. a matka mj. krále Václava IV., sňatkem s ní získal Karel IV. území 

Svídnicka a Javorska, zemřela během porodu třetího dítěte, byla považována za mimořádnou krasavici

Alžběta (Eliška) Pomořanská (asi 1346/47 – 1393)
ź česká královna a římská císařovna, od r. 1363 čtvrtá manželka Karla IV., matka mj. krále a císaře Zikmunda nebo anglické 

královny Anny, podle kronikářů oplývala ohromnou silou, svého manžela přežila o 15 let a dožila v Hradci Králové

Lacek z Kravař (asi 1348/50 – 1416)
ź významný moravský šlechtic, během sporů mezi markrabaty podporoval Jošta (který ho odměnil četnými statky) a vytvořil 

tak rozsáhlé panství, svou politickou dráhu zahájil na Moravě (jako zemský hejtman), r. 1407 získal úřad nejvyššího hofmistra 
i purkrabího v Praze, r. 1411 se vrátil na Moravu (opět jako zemský hejtman), byl předním moravským stoupencem husitství

Mistr třeboňského oltáře (14. století)
ź anonymní malíř vrcholné gotiky, podnikl studijní cestu do Francie, v Praze činný od 70. let 14. století, bývá označován podle 

svého nejvýznamnějšího díla – tří oboustranně malovaných desek z oltáře augustiniánského klášterního kostela sv. Jiljí 
v Třeboni asi z r. 1380, jsou mu připisována i další díla
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Prokop Lucemburský (1354/58 – 1405)
ź od r. 1375 moravský markrabě a zemský hejtman království, syn Jana Jindřicha Lucemburského (bratra Karla IV.) a Markéty 

Opavské (dcery Mikuláše Opavského), mezi ním a jeho bratrem Joštem probíhaly na Moravě tzv. markraběcí války, během 
nichž podporoval svého bratrance Václava IV. (za to byl mezi lety 1402-1404 vězněn Zikmundem Lucemburským v Prešpurku)

Diviš Bořek z Miletínka (cca 1360/70 – 1438)
ź šlechtic z východních Čech, původně radikální husita (orebita), od r. 1422 podporoval Zikmunda Korybutoviče, který ho 

jmenoval hejtmanem v Hradci Králové, později se odvrátil od radikálů a přešel na stranu umírněných husitů, r. 1434 velel 
vojskům katolíků a umírněných husitů v bitvě u Lipan, r. 1435 patřil k volitelům utrakvistického arcibiskupa Jana Rokycany

Štěpán z Pálče (1365/70 – 1423)
ź kněz a učenec, doktor teologie, na pražské univerzitě zastával i funkci rektora, původně podporoval reformní proud, později 

se obrátil proti Husovi a stal se jeho žalobcem v Kostnici, poté natrvalo odešel do Polska a působil na krakovské univerzitě

Jan Zhořelecký (1370 – 1396)
ź nejmladší syn Karla IV., po smrti otce získal zvláštně sestavené Zhořelecké vévodství, během sporů mezi příslušníky 

lucemburského rodu stál na straně Václava IV. (r. 1394 mu pomohl ze zajetí), později se od něj odklonil a uprchl do zahraničí, 
zemřel za nejasných okolností ve 25 letech

Jakoubek ze Stříbra (asi 1371 – 1429)
ź teolog a náboženský reformátor, mistr svobodných umění a kněz, spolupracovník Jana Husa, autor několika spisů, duchovní 

představitel umírněného husitství, odpůrce radikálů, učitel a příznivec utrakvistického arcibiskupa Jana Rokycany
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Zbyněk Zajíc z Hazmburka (1376 – 1411)
ź člen významného šlechtického rodu, od r. 1390 probošt kapituly v Mělníku, od r. 1402 pátý pražský arcibiskup (pro své mládí 

musel získat výjimku od papeže), nejprve byl nakloněn J. Husovi, později se od něj odvrátil, dostal se do sporů s Václavem IV. 
(kvůli koncilu v Pise a konfiskaci církevního majetku), zemřel na cestě do Uher k Zikmundovi Lucemburskému

Žofie Bavorská (1376 – 1428)
ź česká královna z rodu Wittelsbachů, druhá manželka Václava IV. (zůstala bezdětná), je s ní spojena legenda o smrti Jana 

z Pomuku, sympatizovala s husitstvím, ale pod hrozbou soudu se od něj odvrátila, dožila na dvoře Zikmunda Lucemburského

Mikuláš z Drážďan (asi 1380 – snad 1416/17)
ź německý právník a teolog z Míšně, do Prahy přišel asi r. 1411 se skupinou učitelů, kteří zde našli příznivé prostředí pro své 

reformní myšlenky, spolupracoval s Jakoubkem ze Stříbra, kvůli svým radikálním postojům (podobným sektě valdenských) 
musel opustit Čechy, ve své rodné zemi byl zřejmě zatčen inkvizicí a upálen

Bohuslav VI. ze Švamberka (asi kolem 1380 – 1425)
ź šlechtic, původně jeden z vůdců katolického plzeňského landfrýdu, v letech 1419-1420 svedl tři bitvy s Janem Žižkou a byl 

vždy poražen (dobyl však Plzeň), r. 1421 jej Žižka zajal a když se od katolíků nedočkal záchrany, přestoupil k husitům, poté se 
stal jedním z hlavních táborských hejtmanů, zemřel na následky zranění při obléhání rakouského hradu Retz

Petr Payne / Mistr Engliš (asi 1380/85 – 1456)
ź teolog původem z Anglie, studoval na Oxfordu, kde se setkal s učením J. Viklefa, asi r. 1414 přišel do Čech (od r. 1417 mistr 

na pražské univerzitě), na straně husitů se zúčastnil několika diplomatických jednání, spolupracoval s Janem Rokycanou
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Václav Koranda starší (? – 1452/53)
ź jeden z nejradikálnějších táborských kazatelů, se skupinou svých následovníků odešel r. 1420 z Plzně do Tábora, jako člen 

táborského bratrstva se účastnil spanilých jízd i vyjednávání o kompaktáta, odmítal dohodu s církví, r. 1452 byl zajat Jiřím 
z Poděbrad a donucen k uznání arcibiskupa Jana Rokycany

Mikuláš Biskupec z Pelhřimova (asi 1385 – asi 1459)
ź rodák z Pelhřimova, bakalář a kněz, přidal se k radikálnímu křídlu husitů, r. 1420 byl zvolen táborským seniorem (biskupem), 

r. 1433 se účastnil basilejského koncilu (hájil článek o trestání veřejných hříchů), po dobytí Tábora Jiřím z Poděbrad byl 
uvězněn a zemřel v žaláři, autor mnoha latinsky psaných náboženských spisů

Čeněk z Vartemberka (kolem 1385 – 1425)
ź šlechtic, r. 1412 byl jmenován poručníkem Oldřicha z Rožmberka (tím se stal pánem největšího dominia v zemi) a r. 1414 

nejvyšším purkrabím a zemským hejtmanem (získal dva nejvýznamnější úřady), podporoval umírněné husitství (vystupoval 
proti katolíkům i radikálním husitům), i když několikrát změnil stranu

sv. Jan Kapistrán (1386 – 1456)
ź italský františkánský mnich a misionář, r. 1451 přišel do Čech (jako papežský legát) a svým kázáním obrátil některé husitské 

obce zpět ke katolictví, z jeho podnětu byly v Čechách zakládány františkánské kláštery, kázal též proti Turkům a Židům

Aleš Holický ze Šternberka (kolem 1390 – 1455)
ź šlechtic a vojevůdce, podporoval Zikmunda Lucemburského a poté Jiřího z Poděbrad, v r. 1423 přijal husitskou (umírněnou) 

víru, bojoval např. v bitvě u Lipan, mezi lety 1437-1455 zastával úřad nejvyššího zemské komorníka (řídil zemský soud)
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Hynek Krušina IV. Lichtenburka (1390/92 – 1454)
ź šlechtic (poslední významný příslušník svého rodu), přívrženec reformního hnutí, r. 1415 podepsal stížný list proti upálení J. 

Husa, stál v čele východočeských husitů (orebitů), r. 1420 se účastnil bojů o Prahu a u Vyšehradu, r. 1427 se přidal ke králi 
Zikmundovi, rozšířil rodové državy ve východních Čechách a Slezsku, ale kvůli dluhům je později postoupil Jiřímu z Poděbrad

Kašpar Šlik (1395/96 – 1449)
ź chebský měšťan a diplomat, r. 1413 vstoupil do služeb Zikmunda Lucemburského, r. 1433 se stal říšským kancléřem a 

nejmocnějším mužem Zikmundova dvora, funkci zastával i za Albrechta II. s Fridricha III., díky němu nastal vzestup jeho rodu

Zikmund Korybutovič (1395/97 – 1435)
ź litevský kníže, kandidát části husitů (pražanů) na český trůn, do Prahy přišel r. 1422 a stal se zemským správcem, nezískal 

však podporu ostatních husitských svazů, plánoval dohodu s papežem o přijetí husitů do katolické církve – to proti němu 
poštvalo radikální husity, kteří ho zajali, po propuštění působil na Moravě a ve Slezsku jako spojenec táboritů, zemřel v Litvě

Jan Smiřický ze Smiřic (kolem 1400 – 1453)
ź husitský umírněný šlechtic, podporoval Zikmunda Korybutoviče, svými diplomatickými schopnostmi smířil katolíky a 

kališníky, stal se hejtmanem Boleslavského a Litoměřického kraje, získal rozsáhlé statky ve středních a severních Čechách, 
čímž se stal jedním z nejbohatších mužů království, za intriky proti Jiřímu z Poděbrad byl popraven

Aleš Vřešťovský z Rýzmburka (asi kolem 1400 – 1442)
ź šlechtic, člen východočeského husitského svazu (orebitů) a po smrti Jana Žižky jeho velitel, r. 1436 se stal správcem země, po 

nástupu Zikmunda Lucemburského na trůn o funkci přišel, získal ale post nejvyššího písaře (řídil agendu zemských desek)
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Jan Tovačovský z Cimburka (kolem 1400 – 1464)
ź šlechtic, válečník a významný příznivec reformního hnutí na Moravě, za husitské revoluce se značně obohatil na církevním 

majetku, r. 1437 byl jmenován moravským zemským hejtmanem (v době bezvládí se stal faktickým vládcem země), 
podporoval Jiřího z Poděbrad a po jeho nástupu na trůn se r. 1459 funkce hejtmana vzdal

Jan Jiskra z Brandýsa (asi 1400 – asi 1469)
ź šlechtic a vojevůdce působící zejména v Uhrách (na Slovensku), v boji o uherský trůn podporoval nároky Ladislava Pohrobka 

a s několika tisíci bývalých husitů za ně bojoval, r. 1444 se stal jedním ze správců Uher a bojoval proti Janu Hunyadimu, 
působil též v Polsku, později se vrátil do Uherska a zbytek života strávil ve službách Matyáše Korvína

Antonio Marini z Grenoblu (asi po 1400 – po 1468)
ź ekonom, vynálezce a diplomat francouzského původu, od r. 1459 byl ve službách Jiřího z Poděbrad za účelem ekonomického 

růstu země po husitských válkách, podílel se i na plánu Všeobecné mírové organizace, oba projekty však ztroskotaly

Viktorin (Boček) z Kunštátu a Poděbrad (asi 1403 – 1427)
ź šlechtic a významný husitský vojevůdce (účastník mnoha bitev, tou poslední bylo vítězství husitů u Ústí nad Labem r. 1426), 

nejprve působil mezi pražany, později se přidal k táboritům, spolupracoval s Janem Žižkou, byl otcem krále Jiřího z Poděbrad

Oldřich II. z Rožmberka (1403 – 1462)
ź šlechtic, jeden z hlavních vůdců katolické strany za husitských válek, válečné výlohy ho zadlužily, ale ztráty nahradil záborem 

(církevního) majetku, k moci mu pomohla i rozsáhlá falza, ve 40. letech 15. století stál na vrcholu moci (byl považován za 
nekorunovaného krále), později ztrácel moc (jako vůdce Strakonické jednoty) v neprospěch svého soupeře Jiřího z Poděbrad
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(období lucemburských a habsburských králů a Jiřího z Poděbrad)

Alžběta Lucemburská (1409 – 1442)
ź jediná dcera a dědička Zikmunda Lucemburského (neměl mužské potomky), manželka Albrechta Habsburského (tedy česká, 

uherská a římská královna), matka Ladislava Pohrobka (*1440) – bojovala za jeho dědická práva v Čechách a Uhrách

Zdeněk Konopišťský ze Šternberka (asi 1420 – 1476)
ź katolický šlechtic, stoupenec Jiřího z Poděbrad, od r. 1448 nejvyšší purkrabí, r. 1457 vedl poselstvo do Francie, odkud měl 

přivést nevěstu Ladislavu Pohrobkovi, r. 1458 volil Jiřího králem, později se však znepřátelili, a tak se dal do služeb Matyáše 
Korvína (volil ho protikrálem, získal hodnost nejvyššího hejtmana království a zůstal mu věrný i za Vladislava Jagellonského)

Zdeněk Kostka z Postupic (asi 1425 – 1468)
ź východočeský kališnický šlechtic, volitel a přítel Jiřího z Poděbrad, za své služby byl povýšen do panského stavu (sídlil 

v Moravské Třebové), vedl diplomatickou misi k papeži kvůli uznání kompaktát, r. 1468 se stal nejvyšším purkrabím, pro svou 
vytrvalost v kališnické víře byl katolickou stranou nenáviděn, zemřel na následky zranění z bitvy u Zvole proti Uhrům

Perchta z Rožmberka (asi 1429 – 1476)
ź dcera Oldřicha II. z Rožmberka, manželka Hanuše z Lichtenštejna, žila v nešťastném manželství a nedůstojných podmínkách 

hradu v Mikulově, v 17. století ji B. Balbín označil za bílou paní, která se zjevovala na hradech Rožmberků a pánů z Hradce

Johana z Rožmitálu (kolem 1430 – 1475)
ź původně katolická šlechtična, ale jako žena Jiřího z Poděbrad přestoupila k utrakvismu a stala se českou královnou, zajímala 

se o politiku (snažila se o mírové soužití katolíků a kališníků) a po smrti Jiřího se zasazovala o volbu Vladislava Jagellonského 
králem (měla sice s Jiřím pět dětí, ale všechny se narodily dříve, než se stala královnou a neměly tedy dědický nárok na trůn)
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(období Jiřího z Poděbrad a jagellonských králů)

Ctibor Tovačovský z Cimburka (1437/38 – 1494)
ź kališnický šlechtic a přívrženec Jiřího z Poděbrad, v letech 1468-79 zastával úřad nejvyššího kancléře a od r. 1469 moravského 

zemského hejtmana, podporoval jagellonské nároky na český trůn, je autorem tzv. Knihy tovačovské (sbírky moravského 
zvykového práva), ovlivnil i českou kulturu (výzdoba zámku Tovačov se považuje za první ukázku renesance u nás)

Jan ze Švamberka (? – 1511)
ź šlechtic, od r. 1467 generální převor řádu johanitů (pod jeho správu spadaly Země koruny české i rakouské země), snažil se 

o dohodu s kališníky, kvůli čemuž na něj papež uvalil klatbu, významně se podílel na uzavření kutnohorského míru r. 1485

Matěj Rejsek (1445/50 – 1506)
ź stavitel, sochař a kameník, bakalář pražské artistické fakulty a rektor Týnské školy v Praze, řadí se k významným umělcům 

jagellonské gotiky (současník Benedikta Rejta), působil v Praze (např. Prašná brána) či Kutné Hoře (chrám sv. Barbory)

Půta Švihovský z Rýzmberka (1450/52 – 1504)
ź šlechtic, v jihozápadních Čechách vlastnil majetek, který ještě významně rozšířil a stal se jedním z nejbohatších mužů v zemi 

(provedl přestavby hradů Švihov a Rábí, na nichž pracoval Benedikt Rejt), v letech 1479-1504 zastával úřad nejvyššího 
zemského sudího Království českého, s jeho jménem je spojena pověst o tzv. opičí dani

Lukáš Pražský (před 1460 – 1528)
ź teolog, je považován za jednoho ze zakladatelů Jednoty bratrské, v 90. letech 15. století byl členem výpravy, která měla na 

Blízkém východě najít pozůstatky prvotní církve, r. 1518 se stal biskupem-sudím (seniorem – prvním mezi biskupy) Jednoty 
(sídlil v Mladé Boleslavi), svou literární a organizační činností ji přetvořil ze sekty na církev, i když stále stojící mimo zákon
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(období jagellonských králů a Ferdinanda I. Habsburského)

Dalibor z Kozojed (? – 1498)
ź šlechtic a legendární „bojovník za práva poddaných”, r. 1496 se na panství jeho souseda vzbouřili sedláci, kterých se (proti 

zemskému právu) ujal, byl zajat, uvězněn v Praze (ve věži Daliborce, kde ho „bída naučila housti”) a popraven stětím

Jan Pašek z Vratu (před 1470 – 1533)
ź politik a mistr svobodných umění, v letech 1496-98 byl děkanem artistické fakulty, v letech 1498-1511 kancléřem Starého 

Města a v letech 1518-23 a 1524-28 purkmistrem spojených pražských měst (jeho samovláda proslula hrubým postupem 
vůči oponentům), r. 1528 byl sesazen Ferdinandem I. (a pražská města byla opět rozdělena) a r. 1530 vyhnán z Prahy

Stanislav I. Thurzo (asi 1470 – 1540)
ź člen uherské rodiny narozený v Krakově, studoval teologii a práva v Padově, podporoval humanismus a udržoval styky s jeho 

představiteli, r. 1496 byl zvolen olomouckým biskupem, prováděl reformy církve, zasloužil se o rozkvět renesance na Moravě

Karel I. Minsterberský (1476 – 1536)
ź vnuk Jiřího z Poděbrad, slezský kníže, po smrti Vladislava Jagellonského se dostal do čela poručnické vlády, r. 1523 ho Ludvík 

Jagellonský jmenoval místodržitelem Českého království a nejvyšším hofmistrem (předsedou soudu) i mincmistrem, zastával 
i významné úřady ve vedlejší zemích Koruny české, po smrti Ludvíka patřil mezi kandidáty na český trůn, podpořil však 
nároky Ferdinanda I., v náboženských otázkách navázal kontakty s Martinem Lutherem, k jehož učení přilnul

Anna z Foix a Candale (1480/84 – 1506)
ź česká a uherská královna francouzského původu, byla třetí manželkou Vladislava Jagellonského a matkou dcery Anny (ženy 

Ferdinanda I.) a syna Ludvíka (českého a uherského krále a manžela Marie Habsburské), při jehož porodu zemřela



100 DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
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(období Ludvíka Jagellonského a Ferdinanda I. Habsburského)

Brikcí z Licka (asi 1488 – 1543)
ź právník a politik, od r. 1518 byl členem spojené rady Starého a Nového Města pražského, v r. 1524 musel pro svou luterskou 

víru Prahu opustit a vrátil se až r. 1529, od 30. let 16. století byl písařem komorního soudu a r. 1536 sepsal své hlavní dílo 
Práva městská (soupis do češtiny přeložených nálezů brněnského a jihlavského práva), které ale neprosadil jako zákoník

Vojtěch z Pernštejna (1490 – 1534)
ź šlechtic, v letech 1514-1523 byl nejvyšším hofmistrem, r. 1526 patřil mezi kandidáty na český trůn, podpořil však 

Ferdinanda I. Habsburského, za což mu byl vrácen úřad hofmistra, svého času byl nejbohatším mužem v zemi, vlastní 
rozsáhlé statky v Čechách i na Moravě dále rozšiřoval, nechal přestavět rodové sídelní město Pardubice v renesančním stylu

Adam I. z Hradce (1494 – 1531)
ź šlechtic, r. 1517 se podílel na uzavření svatováclavské smlouvy (narovnání vztahů mezi šlechtou a městy), r. 1523 se stal 

nejvyšším kancléřem, podporoval kandidaturu Habsburků, čímž nasměroval budoucí směřování rodu ke spolupráci 
s vládnoucí dynastií (Adam sám byl kmotrem Maxmiliána II., nástupce svého otce Ferdinanda I.)

Anna Jagellonská (1503 – 1547)
ź dcera Vladislava Jagellonského a Anny z Foix a sestra Ludvíka Jagellonského, r. 1521 se provdala za Ferdinanda I. 

Habsburského, v r. 1526 se stala českou a uherskou a v r. 1531 římskou královnou, zemřela při porodu svého 15. dítěte

Marie Habsburská (1505 – 1558)
ź sestra Ferdinanda I. Habsburského a manželka Ludvíka Jagellonského, v letech 1516-1526 byla českou a uherskou královnou, 

po manželově smrti pomáhala bratrovi k zisku české a uherské koruny, r. 1530 se stala místodržitelkou v Nizozemí
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