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Dějiny Dijonu 

Eliška Králová 

 

Město Dijon je hlavní město departmentu Côte-d´Or. Leží v nadmořské výšce 245 m. Dnes 

má kolem 237 000 obyvatel. Nedaleko od něj pramení řeka Seina. Město spadá do 

nejvýznamnějšího hospodářského regionu Burgundska. Odjakživa bylo důležitým dopravním 

uzlem. Nachází se zde univerzita a je zde též biskupství. Se svými památkami se řadí mezi 

nejzajímavější města Burgundska. 

 

Zárodkem dnešního města byl římský vojenský tábor ležící na cestě Via Agrippa s názvem 

Divio, Diviodunum, Divionum nebo též Castrum Divionense. Ležel na římské cestě 

mezi Lyonem a Mohanem. Ve 3. století n. l. za vlády římského císaře Aureliána bylo město 

kvůli vpádům germánských kmenů obehnáno hradbami. Řehoř z Tours ve své Kronice 

Franků zmiňuje město pod názvem Divio. Popisuje, že bylo opevněno zdmi, byly zde 4 

hlavní brány a 33 věží. Město mělo i svůj hřbitov, který přirozeně ležel před branami města. 

Právě na tomto hřbitově byla pohřbena misionářka Benigna z Dijonu, která sem uprchla 

z Lyonu před pronásledováním křesťanů. Roku 535 zde bylo založeno opatství svaté Benigny.  

Roku 500 přemohli Frankové v čele s Chlodvíkem I. v bitvě u Dijonu Burgunďany, které vedl 

Gundobald. 

V 6. století přešel Dijon do vlastnictví biskupství v Langres. Po čase připadl v léno 

hrabatům z Dijonu. Za jejich vlády bylo město několikrát vypleněno: 737 Saracény a 888 

Normany. Po smrti posledního dijonského hraběte (r. 1007) spadlo město do rukou 

burgundských vévodů. Ti jej povýšili na své sídelní město. Roku 1015 město koupil 

francouzský král Robert II. Zbožný (syn Huga Kapeta; od roku 996 král) a začlenil jej do 

Burgundského vévodství.  

28. června 1137 bylo město zničeno požárem. Za pomoci vévody Huga II. však bylo  

obnoveno a i zvětšeno. Opatství St-Bénigne, které před tím leželo na předměstí, bylo nyní 

začleněno k městu a nacházelo se uvnitř městských hradeb. Roku 1187 vévoda Hugo III. 

povýšil Dijon na město.  

 

Rozvoj za „velkých vévodů Západu“ 
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Doba vlády burgundských vévodů z rodu Valois tvoří nejblyštivější období 

v burgundských dějinách. Pod jejich vládou došlo k obrovskému územnímu rozšíření nejen ve 

francouzském, ale i v holandském a belgickém prostoru. Vedle Francie tak vznikla nezávislá 

velmoc evropského významu. Francouzskému královskému domu vyrostl z vlastních 

příbuzných velmi nebezpečný soupeř.  

Po smrti Filipa I. Burgundského roku 1361 spadlo vévodství i s hlavním městem na 

francouzského krále Jana II. Dobrého, který ho dále podstoupil svému čtvrtému synovi Filipu 

Smělému. Svůj přídomek „Smělý“ získal jako 14-ti letý mladík r. 1356 v bitvě u Poitiers, kde 

se vyznamenal po boku svého otce Jana. Francouzi tuto bitvu však prohráli a jak Filip, tak 

jeho otec byli Angličany zajati a odvedeni do Londýna. Po míru v Brétigny r. 1360 byl 

propuštěn do Francie. R. 1363 obdržel od svého otce Burgundské vévodství a císař Karel IV. 

mu udělil v léno Burgundské hrabství (tedy Franche–Comté). Po smrti svého nejstaršího 

bratra francouzského krále Karla V. vykonával společně se svými bratry vévody z Anjou a 

Berry vládu za nezletilého synovce Karla VI. Roku 1388 se Karel VI. sám chopil vlády. Filip 

a jeho bratři byli zbaveni moci. R. 1392 ji však získali zpět: Karel VI. onemocněl duševní 

poruchou. Filip začal těžit ze zdrojů francouzské koruny pro své vlastní marnotratné účely. Na 

královském dvoře měl rivala v podobě ctižádostivého Karlova mladšího bratra vévody 

Ludvíka Orleánského. Jejich spory přerostly až v mocenské boje. Roku 1369 se oženil 

s Markétou, dcerou Ludvíka hraběte flanderského. Filip Smělý zemřel r. 1404.  

Po smrti Filipa se burgundským vévodou stal jeho syn Jan bez Bázně (Nebojácný). Stejně 

jako jeho otec převzal vládu za choromyslného Karla VI. I on musel o moc soupeřit 

s Ludvíkem Orleánským. 1407 ho nechal v Paříži zavraždit. Tím získal vedení ve 

francouzských státních záležitostech a také vliv na výchovu dauphina. 1409 smlouvou 

z Chartres došlo k dočasnému usmíření s rodinou Orléans. 1410 však boje o moc ve Francii 

vzplanuly na novo. 1415 uzavřel spojenectví s anglickým králem Jindřichem V. Jan byl 

zavražděn r. 1419, poté co byl vylákán dauphinem Karlem VII. na most v Montereau 

z účelem vyjednávání. 1385 byl oženěn ve dvojité svatbě s Markétou Bavorskou. 

Filip Dobrý se stal po vraždě svého otce Jana burgundským vévodou, hrabětem z Flander, 

Artois a Franche–Comté. Smlouvou z Troyes r. 1420 se spojil s anglickým králem Jindřichem 

V. proti Francii a uznal ho i jeho syna Jindřicha VI. za francouzské krále. Byl to právě Filip, 

kdo vydal Janu z Arku Angličanům. Roku 1435 se po uzavření smlouvy z Arrasu přiklonil 

opět na stranu Francie a Karla VII. Tím získal úplnou nezávislost na francouzské koruně. Za 

jeho vlády bylo území burgundských vévodů rozšířeno o hrabství Namur, Holland, Zeeland, 

Frísko a Henegavsko. Filip panoval rozsáhlému území mezi Francií a Německou říší, které 
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silně připomínalo říši nejstaršího syna císaře Ludvíka Zbožného, Lothara I. Filip byl 

milovníkem vědy a umění, podporoval obchod a řemeslo. Roku 1429 založil Řád Zlatého 

rouna. Byl celkem 3x ženatý: r. 1409 se oženil s Michaelou, dcerou francouzského krále Karla 

VI.; r. 1424 s Bonou z Artois; r. 1429 s Isabelou Portugalskou, s níž se dočkal konečně 

potomka, Karla Smělého. Filip Dobrý zemřel r. 1467.  

Posledním burgundským vévodou byl Karel Smělý, hrabě z Charolais. Narodil se r. 1433 

v Dijonu a byl burgundským, brabantským, lucemburským, gelderským vévodou a nositelem 

Řádu Zlatého rouna. Jeho cílem bylo vytvořit z Burgundska samostatné království nezávislé 

na Francii. Podobně jako jeho otec či děd, i on vytvořil koalici s Anglií proti francouzskému 

králi Ludvíkovi XI. Podporoval tzv. Ligu pro všeobecné blaho proti králi. Vedl válku proti 

Ludvíkovým spojencům Švýcarům. Dočasně získal město Nancy. Ale pak utrpěl od spojenců 

dvě těžké porážky u Grandsonu a Murtenu a opět jej ztratil. Nehodlal se však vzdát a 

s narychlo posbíranou armádou svedl u Nancy r. 1477 svoji poslední bitvu. Jeho armáda 

utrpěla těžkou porážku a sám Karel zde přišel o život. Karel Smělý byl 3x ženatý: jeho 1. 

ženou byla Kateřina Francouzská, dcera Karla VII.; 2. ženou byla Isabela Bourbonská, s níž 

měl jediného potomka – dceru Marii. Poslední manželkou byla Markéta z Yorku, dcera 

anglického krále Eduarda IV. Karlova jediná dědička dcera Marie se provdala za Maxmiliána 

Habsburského. Uhájit všechny burgundské državy se mladému páru však nepodařilo. Po její 

předčasné smrti připadly burgundské državy a tím i město Dijon na Francii a Habsburkové si 

ponechali nizozemské provincie. 

 

Ludvík XI. sice potvrdil městu jeho privilegia, ale Dijon se stal pouze řadovým provinčním 

městem. Nechal obnovit městské hradby a postavit opevnění, které mělo sloužit jako obrana 

města. Ludvík XI. zde zřídil parlament pro Burgundsko.  

V náboženských válkách (1562–98) stál Dijon na katolické straně; roku 1595 otevřel brány 

králi Jindřichovi IV. Navarrskému. Roku 1629 povstal proti Ludvíku XIII. 

R. 1631 se gubernátory města stali příslušníci rodu de Condé (byli zvoleni francouzským 

panovníkem). Do jejich období spadá druhý kulturní rozkvět města, který je ještě dodnes  

viditelný na mnoha místních památkách. Zakladatelem rodu de Condé byl Ludvík I., jeden ze 

synů vévody Karla IV. z Vendôme a strýc pozdějšího krále Jindřicha Navarrského. Označení 

de Condé pochází z názvu zámku. Počátky tohoto rodu jsou spojeny s přísným 

protestantismem. Jak Ludvík I. (1530–1569) tak Jindřich I. z Bourbonu (1552–1588) bojovali 

na straně hugenotů. Až Jindřich III. (1588–1646) konvertoval ke katolictví. Díky bojům proti 

hugenotům a za oddanost vládě a kardinálu Richelieu si vysloužil pro rod řadu výnosných 
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místodržitelství. Tento rod vymřel r. 1830, když se poslední jeho příslušník Ludvík Jindřich 

Josef z Bourbonu oběsil.  

 

Na přelomu 17. a 18. století se Dijon stává velkoměstem a centrem provincie Burgundsko. 

Roku 1722 byla založena univerzita; 1731 biskupství a r. 1740 Akademie věd, umění a 

literatury. V r. 1750 uspořádala Akademie věd v Dijonu soutěž o nejlepší filozofické 

pojednání. Se svou Rozpravou o vědách a umění zde 1. cenu vyhrál francouzský osvícenec 

Jean Jacques Rousseau. 

R. 1766 navštívil město společně s otcem a sestrou tehdy 10-ti letý Wolfgang Amadeus 

Mozart. Koncertoval zde u příležitosti návštěvy guvernéra.  

V 19. století musely být strženy staré hradby a opevnění. 1833 byl dostaven Burgundský 

kanál; 1844 byla do města zavedena železnice.  

R. 1940 byl Dijon obsazen Němci a následně bombardován. 11 .9. 1944 bylo město 

osvobozeno.  

R. 1832 se zde narodil Gustave Eiffel.  

 

Nejznámější historické památky (výběr) 

 

Ve středu města na náměstí de la Libération stojí palác burgundských vévodů, v němž je 

dnes radnice a Musée des Beax-Arts. Ze středověkého paláce přestaveného ve 14. a 15. století 

zbývají pouze dvě věže, sál gard, kuchyně a klenuté přízemní sály, zbytek byl po r. 1682 

přestavěn podle plánů Hardouina–Mansarta. Mezi oběma křídly je Cour d´Honeur (čestný 

dvůr). V přízemí radnice je čtvercový vestibul z 15. století., z něhož se dá vystoupit na věž 

Filipa Dobrého. Věž je vysoká 46 m. a z její terasy je krásná vyhlídka na město. Na nádvoří 

Cour de Flore je kaple z roku 1739, v budově, která k ní přiléhá je nádherný sál stavů, který 

byl dokončen roku 1700. Ve východní části je Cour Bar s věží de Bar z 15. století. Východní 

část paláce byla postavena teprve r. 1852 a dnes je v ní umístěno muzeum, které je jedním 

z nejkrásnějších a nejbohatších ve Francii.  

Kostel Notre-Dame je nejdokonalejším příkladem burgundské gotiky. Byl postaven 

v letech 1220 – 1250. Má velmi originální průčelí a na pravé věži orloj ze 14. století. V levé 

příční lodi jsou vitráže z 13. století, v kapli napravo od chóru je dřevěná Madona z 12. století 

a tapiserie z r. 1950, v levé postranní lodi je kaple z 15. století s náhrobkem z téže doby.  
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Na náměstí je také kostel sv. Michala, jehož stavba byla zahájena koncem 15. století 

v gotickém stylu a pokračovalo se v ní v 16. století ve stylu renesančním. Tympanon 

středního portálu představující Poslední soud je dílem Vláma Nicolase de la Cour.  

Katedrála Sainte-Bénigne stojí na místě starého opatství, které bylo od počátku 6. století 

šestkrát zničeno. Současný kostel byl postaven v letech 1280–1314. V kostele je dochována 

řada starých náhrobních kamenů a románská krypta z r. 1007. V hlavním křídle dochovaného 

opatství Sainte-Bénigne je dnes archeologické muzeum.  
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