
JANA  Z ARKU 
 A tu se objeví asi 16leté venkovské děvče a tvrdí, že je posílá Bůh, aby zachránilo Francii… 
Říká si Jana z Arku (asi 1412 – 1431) a je dcerou sedláka z vesnice Domrémy v oblasti Champag- 
ne na východě Francie. Rodiče ji vychovávají až k přehnané zbožnosti. Děvče mívá vidiny a slyší  
jakési hlasy. Při pasení stáda ovcí se jí jednoho dne zjevuje zářící postava anděla a oznamuje dív- 
ce , že za ní přijdou sv. Markéta a sv. Kateřina. Nakonec ji archanděl Michael vyzývá, aby osvo- 
bodila město Orleáns, které se nachází v anglickém sevření. „Doveď Karla VII. do Remeše, aby  
se dal korunovat,“ údajně našeptávají Janě svatí. 
 Před Karla pak předstupuje v brnění. Když ho při přijetí poznává mezi dvořany, aniž by  
byl oblečen do královského roucha, Karel uvěří v její božské poslání. Poskytne Janě malé vojsko. 
V čele nepočetného vojska se vydává ke 160 kilometrů vzdálenému Orleánsu. Svým nadšením 
při útoku strhne všechny své spolubojovníky. Po odvážné zteči jsou Angličané zahnáni na útěk 
a Jana 8. května 1429 osvobozuje Orleáns. Díky tomuto vítězství si získává hrdé pojmenování –  
Panna orleánská.  
 V následujících týdnech Francouzi postupují a osvobozují z držení Angličanů jedno město  
za druhým. Svými vítězstvími Jana přesvědčuje Karla VII., aby se vydal do tradičního místa 
královských korunovací – do remešské katedrály – a nechal se zde pomazat. Král přijíždí do  
Remeše 16. července 1429. Jana stojí po celou dobu korunovace po králově boku a po obřadu 
před ním pokleká se slovy: „Vůle boží se proměnila ve skutek. On chtěl, abych osvobodila 
Orleáns a abych tě doprovodila do Remeše, kde bys byl korunován, protože ty jsi skutečný 
král, tobě náleží francouzské království.“ 
 Jana se vydává s vojskem na Paříž. Je raněna šípem a přes svůj odpor musí být odnesena 
z bojiště. Zimu stráví na královském dvoře. V květnu 1430 se francouzskému králi věrné město 
Compie ̀gne ocitá v obležení vzpurných Burgunďanů. Jana mu v čele nevelkého oddílu žold- 
néřů chvátá na pomoc. Při jednom z výpadů z města se však dostává do obklíčení. Burgundští 
lučištníci strhnou Pannu orleánskou z koně a zajmou ji. 
 Začíná vyjednávání o jejím osudu. „Je to čarodějnice, musí před inkviziční soud!“ křičí cír- 
kevní hodnostáři v čele s Pierrem Cauchonem, biskupem z Beauvais. Velký zájem o Janu mají 
pochopitelně také Angličané. Kupodivu však nic pro zajatkyni neučiní ten, kterému pomohla  
na trůn – francouzský král Karel VII. Nakonec ji biskup Cauchon kupuje od Burgunďanů za  
10 000 zlatých franků. Jana se ještě pokouší utéct odvážným skokem z hradní věže, v níž je 
vězněna, ale útěk se jí nepodaří. Třebaže skočí z výšky asi 25 metrů, až na otřes mozku se jí nic 
nestane. Její věznitelé v tom vidí další potvrzení jejích čarodějnických schopností. 
 Výslechy, konané v přítomnosti inkvizičních soudců, trvají déle než tři měsíce. Od svých 
tvrzení Jana neustoupí ani při pohledu na mučící nástroje. Časně ráno 30. května 1431 oznamu- 
jí Janě, že je odsouzena k upálení jako čarodějnice. 19letou Janu přivádějí pod ochranou tisíce 
anglických vojáků na vysoko navršenou hranici na náměstí v Rouenu a před davy ztichlých 
diváků ji upálí. Popel oběti katovi pacholci vysypou do řeky Seiny. 
 V roce 1455 se král Karel VII., který pro Janu dříve nehnul ani prstem, obrací na rektora 
pařížské univerzity Guillauma Bouillého s žádostí, aby prozkoumal spisy z procesu v Rouenu. 
Věhlasný teolog dochází k závěru, že se jednalo o justiční zločin a proces by měl být obnoven. 
7. června 1456 je původní rozsudek zrušen a Jana z Arku plně rehabilitována. Na svatořečení 
si musí francouzská národní hrdinka počkat až do roku 1920. Za svatou ji tehdy prohlašuje  
papež Benedikt XV.    
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Po přečtení textu odpověz na otázky: 
 
1. Odkud Jana z Arku pocházela?  ………………………………………………………………………… 
 
2. Kdo se jí zjevil při pasení ovcí?  ………………………………………………………………………… 
 
3. Co má udělat podle archanděla Michaela? ……………………………………………………………… 
 
4. Kdy Karel VII. pozná, že má Jana božské poslání? …………………………………………………….. 
                                                                                      …………………………………………………….. 
 
5. Jak se jí jinak přezdívá, proč? …………………………………………………………………………… 
 
6. Kde se uskutečnila korunovace Karla VII.? ……………………………………………………………. 
 
7. Kdo zajme Janu? ………………………………………………………………………………………… 
 
8. Z čeho je Jana obviněna? ……………………………………………………………………………….. 
 
9. Jak ji získají Angličané? ………………………………………………………………………………… 
 
10. Jakým způsobem Jana umírá, kde, kolik jí bylo let? …………………………………………………… 
 
11. Co se stalo s jejím popelem? …………………………………………………………………………… 
 
12. Kdy a kým  byla svatořečena? ………………………………………………………………………… 
 
 
Na základě textu vylušti křížovku: 
 

     

          

        

      

      

         

          

 
1. Název řeky, do které byl vhozen popel Jany  2. Kdo se zjevil Janě   3. Vesnice, odkud Jana pochá- 
zela  4. Jméno panovníka, kterého Jana dovedla ke korunovaci  5.  Město, kde byl francouzský  
panovník korunován  6. Další svatá, která se zjevila Janě  7. Jana z Arku byla přezdívána Panna 
…….. 
 
TAJENKA:  ………………….  válka 
 



 
Řešení: 
1. Domrémy, oblast Champagne, východní Francie 
2. sv. Kateřina, sv. Markéta, archanděl Michael 
3. osvobodit Orleáns, dovést Karla VII. do Remeše – korunovat 
4. Jana ho pozná mezi dvořany, bez královského roucha 
5. Panna orleánská, dobyla Orleáns 
6. v Remeši 
7. Burgunďané 
8. čarodějnictví 
9. za 10 000 zlatých franků 
10. upálena, v Rouenu, 19 let 
11. 1920, Benedikt XV. 
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