






Radmila děkuje kněžně Libuši za svolání rady kmetů, jež má urovnat spor mezi jejími bratry 

Chrudošem a Šťáhlavem o dědictví po otci. Libuše po modlitbě, prosící o milost, svornost, štěstí  

a slávu i ochranu pro svůj národ, odchází do rady. 

Neprovází ji Krasava, která si uvědomuje, že vystupňování sporu Chrudoše a Šťáhlava způsobila. 

Naznačuje to Radmile, celé tajemství jí však prozradí až jinde. 

Spor Chrudoše a Šťáhlava pokračuje i před započetím rady a zdá se nesmiřitelný, což všechny 

zneklidňuje. Starší Chrudoš požaduje podle německého práva celé dědictví, Šťáhlav důvěřuje  

ve spravedlivé rozhodnutí soudu. Libušin názor zní: ať oba bratři spravují dědictví společně.  

Sbor kmetů s jejím rozhodnutím souhlasí – oznámí to Radovan. Chrudoš se však odmítne podrobit, 

protože soud ženy neuznává. Bolestně zasažena tímto pohaněním, Libuše prohlásí,  

že se vdá za muže, kterého ji rada zvolí a ten se pak stane vládcem. Radovan, potěšen tímto 

rozhodnutím, však odmítne požadavek, aby jí muže vybrala rada. Jako lid ji zvolil kněžnou,  

tak musí ona sama zvolit svého chotě. Libuše se rozhoduje: jejím manželem a knížetem  

bude Přemysl ze Stadic. 

Radostně zní zpěv ženců, pracujících na poli. Přemysl vzpomíná na Libuši, se kterou se setkává  

při jejích cestách krajem a uvědomuje si, že je do kněžny zamilován. Posílá svoji veselou čeleď 

k obžínkám a zůstává sám se svými myšlenkami. Zaujat láskou k Libuši, opěvuje lípy.  

Tu vidí přijíždět velký průvod s Libušiným běloušem vpředu. Je to poselství, oznamující Libušinu 

volbu: má se stát jejím manželem a knížetem. Šťastný Přemysl, jemuž se splnila jeho předtucha,  

se dojatě loučí s přírodou a svými lidmi. Když se dozví, že Libuše byla pohaněna Chrudošem,  

jenž se už možná chystá k boji, spěchá jí na Vyšehrad na pomoc. 

Libuše přijímá Chrudoše a Šťáhlava, kteří si znovu podávají ruce na znamení smíru,  

a odevzdává Chrudošovi jeho Krasavu. Blíží se poselstvo s Přemyslem – Libuše dojata vzpomíná  

na svého otce Kroka a prosí o požehnání pro sebe i národ. Přicházejí dívky a odvádějí kněžnu  

ke svatebnímu obřadu. 

Chrudoš stále nedůvěřuje a odmítá uznat Přemysla za nového vládce. Teprve po domluvě  

svého bratra Šťáhlava, hrozbě Lutobora a prosbě Krasavy ustoupí. Konečně se Přemysl setkává 

s milovanou Libuší a oba šťastni prosí bohy o požehnání. Přemysl se ujímá vlády. Spor obou bratrů  

je sice urovnán, je však ještě třeba, aby Chrudoš odčinil urážku kněžny Libuše.  

Přemysl žádá Chrudoše, aby potupu smířil způsobem, jaký sám zvolí. Chrudoš pokleká  

před Libuši, Přemysl ho však pozvedá k sobě. 

Libuše děkuje bohům za šťastný den a v prorockém vytržení věští: zjevují se jí obrazy slavných postav 

z budoucnosti národa. Kníže Břetislav, sjednotitel Čech a Moravy, unese svou nevěstu Jitku z cizího 

kláštera. Mýtický Jaroslav ze Šternberka porazí na Moravě Tatary a zastaví  

tak jejich dobyvatelský postup na západ. Přemysl Otakar II., královna Eliška a Karel IV.,  

král český a císař římský, symbolizují všestranný rozkvět českého státu. Zem se otřásá  

a pod poryvy husitských bouří, vedených Janem Žižkou a Prokopem Holým, nesoucích celému světu 

vznik i zmar. Nakonec kněžně Libuši zjevuje se Jiří z Poděbrad, poslední skutečně český král, veliký 

v míru i válce, muž ducha, obdivovaného i soupeři. Libuše tuší, že její národ čekají také prokletí,  

ví však, že český národ slavně překoná všechny hrůzy. 


