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Hrabata z Celje 

 
 
 

Hrabata z Celje byla ve střední a jihovýchodní Evropě v období pozdního středověku jedním 
z nejvýznamnějších ale také nejdravějších šlechtických rodů. Původně německý rytířský rod, 
páni ze Soneku, měl své statky ve východní části alpských habsburských držav, tj.v jižním 
Štýrsku na řece Savině. Ve 20.a 30. letech 14. století připojil k těmto statkům Bedřich ze 
Soneku hrad Celje i s podhradím a učinil jej svým sídelním místem. Na základě listiny císaře 
Ludvíka Bavora z dubna 1341 obdržel Bedřich právo užívat titul hraběte celského. Celjští 
začali postupně zvětšovat svá území dále podél řeky Dráby a Sávy a jejich moc a statky se 
rychle vzmáhaly. Další majetkové zisky rodu v Kraňsku a výhodné sňatky s příslušníky 
předních evropských panovnických domů vynesly Celjské nakrátko do popředí evropské 
politiky. Z těch nejvýznamnějších to byl sňatek Anny z Celje a polského krále Vladislava 
Jagiella, Anna se stala Vladislavovou druhou ženou po Jadwize z Anjou a sňatek Barbory 
z Celje a císaře Zikmunda Lucemburského. Protože se Barbora posléze stala díky tomuto 
sňatku i českou královnou, zaslouží více pozornosti a proto o ní krátce zmíním. 

Zikmund Lucemburský byl poprvé ženatý s dědičkou svatoštěpánské koruny princeznou 
Marií Uherskou. Marie však zemřela velmi mladá, v roce 1392 a Zikmund zůstal celých 
šestnáct let vdovcem. Podruhé vstoupil do manželského svazku v roce 1408 s Barborou, 
dcerou Heřmana II. Celjského. Zikmund znal Heřmana z dřívějších společných válečných 
tažení a snad byli i přátelé, zvláště poté, co Heřman vyprostil císaře ze zajetí na hradě Sikloši. 
Za své služby pak Heřman obdržel Záhoří a zástavou Mezimuří. Barbora se narodila někdy 
mezi léty 1390-95, byla tedy asi o čtvrtstoletí mladší než Zikmund. Vedle Lucemburků ne až 
tak významný rod Celských vynikal svou ctižádostí a vládychtivostí. Celští byli známí svou 
tvrdostí, vášnivostí, poživačností a také nevázaným životem. Tak trochu možná připomínali 
italské Borgie. A taková byla i Barbora, chtivost po moci u ní byla spojena s tělesnými 
vášněmi. Její okouzlující podobu popsal Eneáš Silvius Picolomini, který mimochodem Celské 
neměl příliš v lásce, vytýkal jim jejich přílišnou poživačnost, ale i odjinud je známo, že 
vynikala neobyčejnou tělesnou krásou. Barbora a Zikmund měli jen jedno dítě. Už v roce 
1409 se jim narodila dcera Alžběta, poslední legitimní Lucemburkovna a budoucí manželka 
Albrechta Rakouského. O české poměry se začala královna Barbora zajímat v roce 1436, kdy 
se stal Zikmund uznaným českým králem. Naučila se česky a vedla svou korespondenci 
s domácími předáky v českém jazyce (orientovala se utrakvistickou stranu pod vedením 
Hynce Ptáčka z Pirkenštejna). Barbořiny mocenské ambice se nejvíce projevovaly její touhou 
převzít po smrti Zikmunda poručnickou vládu v Uhrách i v Čechách. Chtěla se dokonce jako 
budoucí vdova provdat za polského krále Vladislava, tehdy třináctiletého (Barboře táhlo na 
padesát). Vše nakonec dopadlo jinak a mocenské ambice Barbory se vyčerpaly, odešla do 
ústraní, usadila se ve věnném městě českých královen na Mělníku a na veřejnosti se příliš 
neukazovala. Tam se poté věnovala svým neřestem, které ji ani s věkem neopouštěly a 
okultním vědám, hlavně alchymii. Poměrně dlouhý a pestrý život královny Barbory ukončila 
morová epidemie, která v roce 1451 postihla Čechy a zasáhla i Mělník. Byla pohřbena 
v katedrále sv. Víta. 

Heřman II. Celjský, otec Barbory, rozšířil rodový majetek, kromě darů od císaře, také o statky 
v Korutanech a Krajině a to na základě rodinných smluv s Ortenburským rodem, který v roce 
1420 vymřel. Heřman, jedna z výrazných postav celjských byl velmi ctižádostivý, odvážný 
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(viz záchrana císaře ze zajetí) a pevný, ale také násilnický. To se projevilo např. v jeho vztahu 
k synovi Fridrichovi, který se zamiloval do sličné Veroniky z Dělnic a po smrti své ženy 
Alžběty si ji tajně vzal. Byl však v Budíně na dvoře císaře Zikmunda obviněn z domnělé 
Alžbětiny vraždy, byl zajat a vydán otci. Heřman pak Fridricha dlouhou dobu věznil na hradě 
Celji a Veroniku nechal dokonce utopit. 

Po Heřmanově smrti (1435) se stal hlavou rodu Fridrich II. V roce 1436 byl spolu se svým 
synem Oldřichem, který se stal později nejvýznamnější postavou rodu, povýšen císařem 
Zikmundem Lucemburským do stavu říšských knížat. Jiné prameny však uvádějí, že do 
hraběcího stavu byl už povýšen Heřman II., jehož dceru Barbaru si císař vzal. Celjští dosáhly 
vrcholu své moci a slávy. Povýšením do hraběcího stavu se državy Celjských vymanily 
z lenní závislosti na Habsburcích, kteří těžce nesli, že panství Celjských jim znesnadňuje 
přístup k Jadranu. I když byly Celjští a Habsburkové v podstatě nepřátelské rody, požíval 
Oldřich II. důvěry Albrechta II. Habsburského (manžel Oldřichovy sestřenice Alžběty). 
Albrecht dokonce jmenoval Oldřicha správcem v Čechách. Po smrti českého, uherského a 
římskoněmeckého krále Albrechta v roce 1439 byl Oldřich tohoto úřadu zbaven, zůstal však 
ochráncem a rádcem ovdovělé Alžběty a pomáhal jí v dlouhém boji za uznání dědických 
nároků syna Ladislava (Pohrobek) v Čechách a Uhrách. Oldřich a jeho strana nakonec uspěli 
a Oldřich dokonce zastupoval Ladislava při uherské korunovaci v roce 1450. Alžběta se 
bohužel tohoto spěchu nedožila, zemřela na sklonku roku 1442. 

Hájení nároků Ladislava způsobilo nenávist císaře Fridricha III., ale také Jana Hunyadyho a 
jeho rodu. Po vzájemných bojích uzavřel Oldřich II. Celjský v roce 1443 s císařem 
Fridrichem III. smír, uznal i se svým otcem vrchní lenní právo císaře a Habsburkové a Celjští 
se shodli na vzájemném dědictví v případě vymření jednoho z rodů po meči. Napětí však 
nezmizelo. Za císařovy cesty do Říma se Oldřich spojil s nespokojenými rakouskými stavy a 
donutil v září 1452 Fridricha k vydání Ladislava, jehož byl císař poručníkem. Nový poručník 
Oldřich se nyní obratně snažil o povznesení moci mladého krále v Uhrách. Z uherského 
gubernátora Jana Hunyádyho učinil „nejvyššího kapitána a správce důchodů“ a tím dal 
najevo, že Hunyady není neomezeným vladařem, ale pouhým královským úředníkem. Pozval 
také v roce 1453 k rokování do Znojma Jiřího z Poděbrad a uzavřel s ním smlouvu ve které se 
oba zavazovali „pečovati o krále Ladislava a chovati se k sobě přátelsky“. Oldřichův vliv na 
mladého krále samozřejmě vzbudil závist a opozici. Její mínění nejlépe líčí Eneáš Silvius ve 
své kronice, kde popisuje Oldřicha v nejčernějších barvách. Oldřich byl nakonec v roce 1453 
z uherského dvora vyhoštěn, uprchl do Čech, odkud se snažil přesvědčit krále o nepravdivosti 
žalob a po marném vyjednávání se odebral do Štýrska, kde se po smrti svého otce (1454) ujal 
správy rodinných statků. V roce 1455 byl však Ladislavem povolán zpět do Uher a začal 
dokonce připravoval spolu s králem válku proti císaři, který stále zadržoval uherské 
korunovační klenoty a i některé uherské statky. Z války nakonec sešlo kvůli válce jiné, 
tentokrát proti Turkům. Oldřich se také snažil smířil s Hunyadyovci, přátelská smlouva měla 
být dokonce potvrzena sňatkem Oldřichovy dcery Alžběty s Ladislavem, synem Jana 
Hunyadyho, který v roce 1456 padl v boji s Turky u Varny. Ostrý mocenský boj o to, kdo 
bude za nezletilého Ladislava Pohrobka vykonávat faktickou správu Uher však nemohl být 
jen tak ukončen a navíc si mladý Hunyady moc dobře pamatoval na problémy, které Oldřich 
otci a rodu způsobil. Oldřich i Ladislav nakonec zaplatili tento boj životem. První se zbavil 
soka Hunyady. Vlákal Celjského v roce 1456 pod záminkou obnovení přátelské smlouvy do 
Bělehradu do pasti a vzápětí ho dal zavraždit. Král Ladislav ale smrt svého příbuzného 
pomstil. Povýšil sice Hunyadyho do funkce nejvyššího hejtmana, ale při nejbližší vhodné 
příležitosti ho nechal v roce 1457 jako velezrádce popravit. 
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Oldřich II. Celjský umíral bez mužského potomka. Rod tak vymřel po meči. Nyní mohly být 
na světlo světa vyneseny dědické smlouvy s Habsburky z roku 1443 a Habsburkové opravdu 
postupně získali všechny državy Celjských. Pokus o vytvoření jednotného celku, který by 
zahrnoval většinu pozdějšího slovinského území a kterému by vládli Celjští, jejich vymřením 
definitivně skončil. Jedna z trvalých připomínek na hrabata z Celje je také mimo jiné i státní 
vlajka Slovinska, na horizontálně dělené bílo-modro-červené vlajce je v levém horním rohu 
štítek se siluetou Triglavu nad nímž jsou tři žluté hvězdy a právě ty pocházejí z erbu hrabat. 
Erb Hrabat z Celje (tři žluté šestiboké hvězdy na modrém gotickém štítě) převzalo jako svůj 
znak také město Celje. 

Odkrýt dosud neznámé oblasti historie rodu z Celje má projekt Univerzity v Klagenfurtu v 
Rakousku, který je veden profesorem Johanem Grabmayerem a má název Listiny a dopisy 
hrabat z Celje. Na projektu spolupracují také historici a archiváři z Budapešti, Vídně, Udine a 
Lublaně. Od podzimu 1999 se podařilo nashromáždit materiál ze 79 archivů střední a 
jihovýchodní Evropy, konkrétně jde o 2124 listin a dopisů. Dokumenty jsou přenášeny do, 
pro tento účel speciálně vytvořené interaktivní databáze. Tento moderní přístup umožňuje 
historikům nové pohledy a také usnadňuje jejich práci. Výsledky projektu budou publikovány 
ve Fontes rerum austriacarum.  

 

 

 

Celje 

 

 

 

Město Celje, ležící v nadmořské výšce 241 metrů nad mořem, je třetím největším městem ve 
Slovinsku. Toto regionální středisko leží v západní části Slovinska pod hradem Celje, který je 
407 metrů nad mořem u soutoku řek Savinja, Ložnica a Voglajna v nejnižší části Savinjského 
údolí.  

První sídliště se zde objevilo už v hallstattské době. Keltští obyvatelé nazývali svou osadu 
Kelea a pod tímto názvem byla také v širokém okolí známá. Význam Kelei postupně stoupat. 
Razily se zde např. také mince. Za panování římského císaře Claudia byla keltská osada 
dobyta Římany, stala se i s okolím římskou kolonií a sídlem vojenského správce. Nyní již 
město pod římskou správou, nazvané Claudia Celeia, velmi rychle vzkvétalo. Římané zde 
také razili mince (civitas Celeia), navázali tak na keltské ražby. Výstavnost Celei musela být 
nádherná. Psané záznamy dokládají, že to bylo bohaté a hustě obydlené město, plné 
mnohoposchoďových paláců a širokých ulic, chráněné vysokými zdmi a věžemi. Bylo 
nazýváno malá Trója, Troia secunda. Přes město také vedla římská cesta z Aquielie do 
Panonie. Celeia se brzy stala jednou z nejvíce vzkvétajících římských kolonií, pověstná 
četnými mohutnými budovami. Např. chrám boha Marta byl slavný po celé říši. Okolo roku 
320 po n.l. byla Celeia císařem Konstantinem včleněna spolu s Aquieleiou přímo pod Řím.  
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Brzy sem vniklo křesťanství, v roce 284 tu prý byl umučen sv. Maxmilián, biskup loršský. 
Během velkých stěhování v pátém a šestém století bylo město zbouráno. Brzy ve středověku 
však bylo opět obnoveno, ale už bez městských práv. Po celou první polovinu středověku pak 
patřila Celje ke Korutanské marce. První středověké zmínky o Celje pod jménem Cylie 
pocházejí z Admontovy kroniky napsané v letech 1122 až 1137. V první pol. 14. století 
připojil ke svým statkům Bedřich ze Soneku hrad Celje i s podhradím. Hrad musel být velmi 
pevný, ve 13. století býval nejmohutnější pevností na východ od Alp. Bedřich také získal 
hraběcí titul, učinil z hradu a podhradí své sídelní místo a centrum panství a začal se po Celje 
psát. V první polovině 14. století se zde také začal pořádat trh. Hrabata z Celje pak povznesla 
své sídlo na skutečnou městskou úroveň. Listinou z 11. dubna 1451 udělil Fridrich II. Celjský 
tomuto místu městská práva a byly také postaveny hradby, místy dosud zachované (na jejich 
stavbu byl také použit starý antický materiál). Po vymření rodu v roce 1456 získal město, 
podle dědických ujednání císař Fridrich III. a Celje byla spojena s vévodstvím Štýrským.  

Ani poté město neupadlo do zapomnění. O zašlém bohatství dosud svědčí např. renesanční 
zámek s nádhernými freskami (sídlo posledních celjských), přestavěný v roce 1580, v němž 
dnes sídlí regionální muzeum. Bohužel to samé se nedá tvrdit o hradu, který zpustl již 
s posledními celjskými a z jeho zdí se stal vítaný stavební materiál. Silueta jeho zříceniny 
však přesto zůstala dominantou celého celjského okolí. 

Nyní se přenesu na konec 19. století. Město bylo silným centrem německé menšiny. V této 
době je město Celje známé také jako Celle. Dokladem německo-slovanské obojetnosti města 
je např. tzv. Celjski dom postavený v roce 1907 a nazývaný dříve Deutches Haus. 
Encyslopaedia Britanica na začátku 20. století také uvádí město pod německým názvem Cilli. 
Obyvatelstvo se rozdělilo do dvou částí, německé a slovanské a každý musel definovat sám 
sebe. Heslo „svoji k svojim“ získalo na aktuálnosti hlavně během první světové války.  

Druhá světová válka znamenala pro město mnoho lidských ztrát. Němci ve městě zřídili 
vězení zvané „Starý hrnec“, kde zahynulo mnoho celjských obyvatel. 19.dubna 1941 navštívil 
Celje i Heinrich Himmler a provedl inspekci vězení. Po válce pak využila komunistická vláda 
zákopů v okolí Celje vykopaných odstupujícími Němci a nechala zde pohřbít Chorvaty, Srby 
a Slovince, kteří odporovali komunistické revoluci během války. Hrob zde našlo okolo 30000 
lidí. Po pádu totalitního režimu v 90. letech 20. století se také prolomilo tabu okolo masakru. 
Slovinská vláda se pak rozhodla vystavět obětem památník. 
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