
 
 

1 
 

 

Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

Vzestup Lucemburků mezi přední evropské dynastie 

 

 

Michal Štorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 

Studijní program: Specializace v pedagogice 

Studijní obor: B D-ZSV 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem práci na téma Vzestup Lucemburků mezi přední evropské dynastie 

vypracoval pod vedením vedoucí práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a 

literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

……………………………… 

Podpis 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mé srdečné poděkování patří prof. PhDr. Kateřině Charvátové, CSc. za cenné rady a 

připomínky, za shovívavost a čas strávený konzultacemi mé práce. 



 
 

4 
 

 

ANOTACE 

Práce se zaměřuje na diplomaticko-politické dějiny vládců lucemburského hrabství a dynastie 

Lucemburků v čele tohoto hrabství až do korunovace Jindřicha VII. králem Svaté říše římské. 

Práce má kompilativní charakter, tudíž klíčové pro práci bude uvádění informací a souvislostí 

na základě shromážděné literatury nejen o činech příslušníků lucemburské dynastie a 

předchozích vládců lucemburského hrabství, ale i souvislostí světových dějin, které jsou pro 

pochopení některých kroků členů lucemburské dynastie a jejich předchůdců ve funkci 

lucemburských hrabat nezbytné. 
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1. Úvod 
Lucemburkové byli významným evropským rodem, který poměrně zásadně ovlivnil nejen 

české dějiny, ale i ty světové v podobě tehdejšího známého evropského prostoru. 

Zdá se, že až na pár výjimek snad všichni v České republice slyšeli někdy něco o Lucemburcích. 

Otázkou ovšem je, jaké povědomí mají lidé o jejich předcích, kteří měli podíl na etablování 

lucemburského rodu, ergo zda mají lidé povědomí například o tom, díky komu se například Jan 

Lucemburský stal českým králem či Karel IV. římským císařem. Na základních školách a na 

mnohých středních školách se ne vždy vyučuje o císaři Svaté říši římské, Jindřichovi VII. 

Lucemburském, o trevírském arcibiskupovi Balduinovi, či o Walramu Lucemburském, což byli 

lidé, kteří velmi zrychlili růst prestiže a moci lucemburského rodu. Když už se o těchto členech 

rodu na školách hovoří, tak jen velmi povrchně. 

Jak je možné, že vládci Lucemburska mohli vládnout v Českém království, když Lucembursko 

bylo od Čech tak vzdálené a oddělené německými zeměmi? Velký podíl na tom měli zmínění 

tři bratři, Jindřich VII. Lucemburský, Balduin Lucemburský a Walram Lucemburský, a jejich 

předchůdci. Zejména jimi se bude bakalářská práce zabývat. Na základě shromážděné literatury 

bude podrobně popsán vzestup lucemburské dynastie, jejíž kořeny jsou po ženské linii známy 

až do lucemburského hraběte Siegfrieda, o kterém se podle pramenů traduje, že byl prvním 

lucemburským vládcem a pokrevním příbuzným zmíněných třech bratrů Lucemburků. Práce se 

bude zejména věnovat období působení zmíněných tří bratrů, díky kterým se lucemburská 

dynastie, původně malá a bezvýznamná kdesi na území dnešních německo-francouzských 

hranic, dostala mezi nejvýznamnější evropské rody. 

V hlavní části práce budou popisovány životy zmíněných bratrů až do aktu korunovace 

Jindřicha VII. králem Svaté říše římské. Jejich osudy budou chronologicky vylíčeny v kontextu 

světových dějin, aby jejich kroky mohl čtenář v souvislostech reflektovat. Tomuto popisu ale 

budou přecházet kroky jejich předků v podobě členů lucemburské dynastie, či jejich předků ve 

funkci lucemburských hrabat. Uvedení kroků předchozích lucemburských hrabat je důležité ke 

komplexnímu pochopení procesu vzestupu lucemburské dynastie. 

Na závěr této práce bude zhodnocen téměř 400 let dlouho trvající proces vzestupu 

lucemburských vládců a členů lucemburské dynastie. Také bude zhodnoceno, který ze tří 

zmíněných bratrů Lucemburků byl v popisovaném období z různých pohledů úspěšnější, jaké 

byly jejich kladné kroky a jaké záporné. Výsledkem této práce bude čtenářova znalost o třech 

bratrech, kteří povznesli lucemburskou dynastii do popředí evropských velmocí, jejich 

kořenech a také toho, který z bratrů byl ve svém životě úspěšnější a který v uvozovkách vyhrál. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

2. Kořeny lucemburského rodu 

2.1. Středo-moselský rod – 963–1136 
Kořeny lucemburské dynastie sahají, respektive jsou nám známy, do 10. století, kdy hrabě 

Siegfried (v některých publikacích odborné literatury překládáno jako Sigefroi1), získal od 

opata kláštera sv. Maximina v Trevíru do vlastnictví hrad Lucemburk2. Autoři jiných publikací 

překládají název tohoto hradu jako Lucilinburhuc. Tento hrad se nachází na území dnešního 

města hlavního města Lucemburka státu Lucembursko nad řekou Alzette, poblíž Ettelbrücku3. 

Zmíněná výměna proběhla v neděli 14. dubna v roce 9634 s posvěcením bratra římského císaře 

Oty I., Bruna, který v té době zastával úřad římského místodržitele a kolínského arcibiskupa. 

Dle pramenů a různých publikací byl prvním historicky doloženým lucemburským panovníkem 

Siegfried5. Nicméně existují i informace o jeho předcích, podle kterých byl Siegfriedovým 

otcem moselský hrabě Wigerich6. O tomto moselském hraběti je známo, že byl současně i 

hrabětem z Bidgau7 a také zastupoval římského krále Karla III. Prosťáčka (898-923) ve funkci 

falckrabě v Lotharingii a působil i jako fojt říšského opatství svatého Maximina v Trevíru8, což 

je nejstarší benediktinský klášter na německém území9. Siegfriedova matka Kunigunda byla 

pravděpodobně vnučka západofranského krále Ludvíka Koktavého (877-879) a neteř Karla III. 

Prosťáčka, u kterého sloužil její manžel Wigerich10. Zdá se tedy, že kořeny lucemburské 

dynastie nesahají jen k malému Lucemburskému hrabství, ale přes pokrevní pouto přes 

Kunigundu až k západofranským králům. 

Po dvou letech od založení hradu Lucemburk obnovil Ota I. tradici římského císařství v podobě 

Svaté říše římské. Důležité je, že hranice Lucemburského hrabství jsou bezprostředně u území 

Francie, protože hranice Svaté říše římské jsou v této oblasti s francouzsko-lucemburskou 

hranicí víceméně totožné11. 

Hrabě Siegfried zemřel kolem roku 998 a hrad Lucemburk zdědil druhorozený syn Fréderic 

(Friedrich)12. Z literatury není jasné, proč panství nezdědil prvorozený syn, není známo ani jeho 

jméno. 

Každopádně Siegfriedova dynastie se už v této době dostala do nejvyšších politických kruhů, 

nikoliv v mužském zastoupení, ale v ženském. Siegfried měl kromě synů také několik dcer, 

první dcera Kunhuta, narozená v roce 978, se stala římskou královnou, respektive manželkou 

 
1 SPĚVÁČEK, Jiří, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní 
Evropou, Praha 1994, s. 53. 
2 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní 
Evropou, s. 53. 
3 BOBKOVÁ, Lenka, Jan Lucemburský : otec slavného syna, Praha 2018, s. 25 
4 HOENSCH, Jörg K., Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, Praha 
2003, s. 11. 
5 ČECHURA, Jaroslav, České země v letech 1310-1378 : Lucemburkové na českém trůně. I., Praha 1999, s. 22. 
6 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní 
Evropou, s. 53. 
7 ŠMAHEL, František, BOBKOVÁ, Lenka (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012, s. 
39. 
8 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 11. 
9 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 39. 
10 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 11. 
11 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 39. 
12 ČECHURA, České země v letech 1310-1378 : Lucemburkové na českém trůně. I., s. 22. 
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římského krále. Tato Kunhuta byla po své smrti svatořečena13, neboť svojí činností přispěla 

k rozšíření křesťanské víry zhruba na území dnešního Německa, například se zasadila o vznik 

bamberského biskupství v roce 100714. Původně si Kunhuta brala za manžela bavorského 

vévodu Jindřicha II., jenž se ale v roce 1002 stal římským králem. Vztahy s Jindřichem II. měli 

příslušníci středo-moselské dynastie patrně dobré, protože Siegfriedův syn Jindřich I., tedy 

Kunhutin bratr, obdržel od římského krále Jindřicha II. titul bavorského vévody. To by v této 

situaci znamenalo, že Lucemburkové by ziskem bavorského vévodství mohli přesunout těžiště 

své moci do vyspělejšího Bavorska. Jenomže zanedlouho bylo bavorské vévodství pro 

Lucemburky ztraceno a těžiště moci muselo zůstat v Lucembursku15. Důvodem ztráty Bavorska 

byl fakt, že Siegfriedův syn Jindřich I. neměl žádné mužské potomky, proto v roce 1026 ztratila 

středo-moselská dynastie toto území16. 

Kunhuta Lucemburská přežila svého manžela, císaře Jindřicha II., a na pár týdnů se stala 

regentkou do doby, než bude zvolen nový římský král Konrád II. roku 1024. Po její smrti bylo 

tělo císařovny uloženo do bamberského dómu po bok císaře Jindřicha II.17 

Druhá Siegfriedova dcera Liutgarda byla provdaná za Arnulfa, markraběte holandského a 

západofríského. Zajímavé je, že na jejich svatbě byl osobně přítomen císař Ota II.18, což 

dokazuje, že Siegfried měl velmi dobré vztahy s příslušníky otonské dynastie, což zvyšovalo 

prestiž celého lucemburského panství. 

Po smrti bavorského vévody Jindřicha v roce 1026, zároveň lucemburského hraběte, se stal 

novým lucemburským hrabětem jeho synovec, Jindřich II. Během své vlády udržoval nový 

hrabě dobré vztahy s římským císařem Konrádem II. (1024-1039) i přesto, že císař Konrád II. 

přiřknul bavorské vévodství svému synovi a odňal ho tedy středo-moselskému rodu. Jindřich 

II. v zájmu udržení dobrých vztahů s císařem podpořil nového bavorského vévodu ve válkách 

proti Uhrům i Milánu. Po smrti císaře Konráda II. nastoupil na římský trůn Jindřich III. (1039-

1056), během jehož vlády byla zachována kontinuita dobrých vztahů s lucemburským 

hrabstvím. Císař Jindřich III. si velmi vážil přínosu spojenectví s lucemburským hrabětem 

Jindřichem II., proto mu v roce 1042 nabídl post bavorského vévody. Vztahy se Svatou říší 

římskou posilovaly, dokonce bratr Jindřicha II., Fridrich, získal od císaře post dolnolotrinského 

vévody v roce 1046 a strýc Jindřicha II., Adalbero, byl jmenován o rok později metským 

biskupem. Sestra Jindřicha II., Imiza, vstoupila do svazku manželského s vévodou Welfem II. 

Korutanským19. Vztahy středo-moselské dynastie s vládci Svaté říše římské byly protkány 

četnými příbuzenskými vztahy, což znamenalo, že se v této době vytvořil určitý precedens pro 

možnost působení Lucemburků v nejvyšších politických funkcích v Říši, zatímco s Francií 

dynastii nepojily žádné vztahy, respektive ve shromážděné odborné literatuře o takových 

vztazích nebyly uvedeny žádné informace. 

Situace se změnila v roce 1047, kdy po smrti hraběte Jindřicha II. nastoupil v Lucembursku 

jeho bratr, hrabě Giselbert I., po jehož nástupu se změnila i směr politiky hrabství. Zájem 

dynastie o říšské záležitosti byl umenšen, místo toho bylo vloženo úsilí do rozšiřování vlastních 

 
13 ČECHURA, Jaroslav a Václav ŽŮREK, Lucemburkové : životopisná encyklopedie. České Budějovice 2012, s. 13. 
14 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 41. 
15 BOBKOVÁ, Jan Lucemburský : otec slavného syna, s. 25. 
16 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 12. 
17 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 41. 
18 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 12. 
19 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 13. 
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lucemburských teritorií. Během své vlády získal Giselbert I. hrabství Salm v Ardenách. Vztahy 

s Říší za jeho vlády začaly chladnout, dokonce se rozhořela válka mezi lucemburským 

hrabstvím a trevírským biskupstvím, protože Giselbert I., chtěl od biskupství získat úřad 

purkrabího, který mu byl předtím odňat. Nicméně tato válka pominula v roce 1056 i za přispění 

císaře Jindřicha III.20 I přes rozpory uvnitř Říše byly vztahy mezi lucemburskou dynastií a 

římským králem tomto intermezzu stále poměrně silné.  

Vláda Giselberta I. byla přelomová v tom kroku, že se vládce Giselbert I. jako první otituloval 

jako hrabě hradu Lucemburk, Giselbertus Lucenburgensis comes21. 

V roce 1059 Giselbert I. zemřel a jeho nástupcem se stal Konrád I. Autoři odborné literatury se 

rozcházejí v tom, který vládce poprvé užil titulu lucemburského hraběte. Podle některých 

zdrojů se jako první lucemburský hrabě se otituloval Konrád I. jako Conradus Comes de 

Luccelemburc, když v roce 1083 přiložil svou pečeť k listině, kterou zakládal benediktinský 

klášter22. Jiné zdroje uvádí, že jako první se hrabětem prohlásil již zmíněný Giselbert23. Osobně 

se na základě shromážděné literatury přikláním spíše k verzi, že jako první se tak tituloval 

Giselbert I., kdežto Konrád použil tuto titulaturu poprvé na pečeti. 

Lucemburský hrabě Konrád I. rozvířil spor s trevírským arcibiskupem Eberhardem. Bohužel ze 

shromážděné literatury nevyplynula informace, co bylo jádrem sporu. Je ale patrné, že Konrád 

I. se kvůli sporu s arcibiskupem obával exkomunikace, proto patrně z tohoto důvodu spory 

urovnal24. V roce 1085 se lucemburský hrabě vydal na pouť do Svaté země, což byla záležitost 

prestiže. Svoji pouť nedokonal, neboť o rok později zemřel na své cestě v Itálii25. 

Po smrti Konráda I. v roce 1086 nastoupil jako další hrabě Jindřich III. I přesto, že jeho vláda 

byla poměrně dlouhá, není o něm v literatuře příliš mnoho podstatných informací. O jeho vládě 

se ví, že se snažil mírovou cestou řešit spor s trevírským arcibiskupem Egilbertem. Za příslib 

případné vojenské pomoci měl dostat hrabě Jindřich III. od arcibiskupa 600 lánů v léno. V roce 

1096 se stal nástupcem Jindřicha III. jeho bratr Vilém26. 

Jeho vláda byla ve znamení reforem, které měly z chudého lucemburského panství učinit 

centralizovanější, stabilnější a bohatší útvar. Sever oblasti patřil do Lutyšské diecéze, země zde 

byla hornatá a byl zde velký francouzský kulturní vliv. Zatímco jih oblasti spadal do Trevírské 

diecéze, země zde nebyla hornatá jako na severu a byl zde spíše převládající německý kulturní 

vliv. Kvůli různorodým přírodním, politickým a kulturním vlivům byla oblast Lucemburska 

spíše roztříštěná. Rozvoji hrabství bránil i fakt, že hlavní obchodní trasy Lucembursko míjely, 

kvůli čemuž přicházelo hrabství o zisky z tranzitu. Vilémova centralistická hraběcí politika byla 

vedena ve snaze provést reformy, které by zlepšily stav hrabství27. Součástí Vilémových 

reforem bylo zrušení starých hrabských obvodů, podpora kolonizace či zesílení rezidenční 

 
20 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 13. 
21 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 42. 
22 BOBKOVÁ, Jan Lucemburský : otec slavného syna, s. 28.; ČECHURA, ŽŮREK, Lucemburkové, životopisná 
encyklopedie, s. 13. 
23 BOBKOVÁ, Jan Lucemburský : otec slavného syna, s. 46.; ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká 
koruna uprostřed Evropy, s. 41.; HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského 
významu 1308-1437, s. 13. 
24 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 13. 
25 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 14. 
26 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 14. 
27 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 42. 
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funkce hradu v Lucemburku. Uděloval také klášterní majetek jako léna svým věrným28, což vše 

mělo zvýšit stabilitu panství.  

V uskutečnění reforem svazovaly Vilémovi ruce špatné vztahy s trevírským arcibiskupem, 

který ho dokonce exkomunikoval i přesto, že v boji o investituru měl korektní vztahy s papežem 

Kalixtem II., se kterým jednal o konečném řešení otázky boje o investituru29. Možná tímto 

aktem přispěl Vilém k tomu, že byla nad ním exkomunikace zrušena30. 

Boj o investituru byl v kontextu Svaté říše římské spor mezi papežem a římským králem, který 

trval v podstatě od roku 1048 až do roku 1126. Než začal boj o investituru, tak situace byla 

taková, že papež byl na apoštolský stolec dosazován římským králem, stejně tak na území své 

říše dosazoval římský král kandidáty do jiných církevních funkcí. Duchovní a světská moc byla 

ve vzájemné symbióze, nedalo se ani jasně poznat, kde jsou rozdíly mezi oběma sférami moci. 

Duchovní moc v čele s papežem dodávala světské moci v čele s římským králem určitý 

posvátný charakter, na druhé straně světská moc chránila a podporovala kroky představitelů 

duchovní moci. Síla Svaté říše římské vycházela právě z tohoto spojení královské a papežské 

moci, tento stav byl ustaven za vlády římského císaře Oty I.31 Situace se začala radikálně měnit 

za pontifikátu Řehoře VII. (1073-1085) a vlády římského krále Jindřicha IV. Papež Řehoř VII. 

ve svém výnosu Dictatus Papae sdělil světu, že v křesťanské obci přísluší moc kněžskému stavu 

a laický stav má za úkol jen vykonávat příkazy kněžského stavu. Jinými slovy že světská moc 

je podřízena moci duchovní. Pro osobu papeže je toto ustanovení velmi důležité, protože on 

jako nejvyšší hlava církve je hlavou duchovní moci. Touto nejvyšší mocí pověřil apoštoly sám 

Kristus, jehož následníci jsou právě papežové. Z tohoto důvodu má papež neomezenou moc a 

je oprávněn udělovat příkazy i římskému králi, nad kterým je plně suverénní32. Zatímco 

představitelé světské moci mají svoji moc jen z uvolení představitelů moci duchovní, 

představitelé světské moci mohou být představiteli duchovní moci zbaveni své funkce, stejně 

tak může papež zbavit římského císaře hodnosti. Papež je tedy neomezený ve své moci a není 

nikomu odpovědný, jen Bohu33. S takovou interpretací pochopitelně nesouhlasil římský král 

Jindřich IV., protože ten se domníval, že i jeho moc mu je dána přímo Bohem34. 

Spor mezi papežskou a královskou stranou byl vyhrocen do té míry, že Řehoř VII. římského 

krále exkomunikoval a podpořil volbu vzdorokrálů. Jindřich IV. dal na druhé straně následně 

zvolit nového papeže Klimenta III. Nově zvolený papež měl být loajální římskému králi, stejně 

tak zvolený vzdorokrál v roce 1077, švábský vévoda Rudolf z Rheinfeldenu byl loajální 

Řehořovi VII.35 

Přes různé peripetie, které v této práci nebudou rozebírány, protože nejsou předmětem 

zaměření, byl spor o investituru ukončen rozdělením světské a duchovní moci. Římský král 

jako instituce se za vlády krále Jindřicha V. zřekl svého práva předávat novým představitelům 

duchovní moci biskupskou berlu a prsten a musel uznat jejich svobodnou volbu. Římský král 

mohl být přítomen během volby duchovních představitelů, ale nesměl nikoho ovlivňovat a 

 
28 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 15. 
29 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 14. 
30 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 15. 
31 RAPP, Francis, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., Praha 2007, s. 109. 
32 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., Praha 2007, s. 111. 
33 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., Praha 2007, s. 113. 
34 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., Praha 2007, s. 114. 
35 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., Praha 2007, s. 118. 
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vyvíjet nátlak. Také se římský král Jindřich V. zavázal předat církvi statky, které ji zabavil on 

a jeho otec Jindřich IV. V tomto majetkovém ohledu byl nastolen status quo ante bellum. Tato 

úmluva byla stvrzena 23. září 1122 konkordátem wormským. Zajímavé je, že na tomto výsledku 

měla podíl říšská knížata, která žádala římského krále, aby se podrobil papeži. Tato výzva byla 

potvrzena ustanovením říšského sněmu ve Würzubrgu 29. září 112136. Možná na tomto 

ustanovení měl svůj podíl i lucemburský hrabě Vilém, o kterém bylo hovořeno výše. 

Důsledkem tohoto aktu byla oslabena moc instituce římského krále, která byla ještě více 

oslabena smrtí římského krále Jindřicha V., jenž neměl mužské potomky. V důsledku toho 

začaly kvést o prvenství v Říši spory mezi rodem Welfů a Štaufů37. 

Co se týče Siegfriedovy linie, tak poslední vládce Konrád II. zemřel roku 1136 bez mužského 

potomka, ergo středo-moselská dynastie vymřela po meči38 a o dědictví se rozhořel spor mezi 

tetou Konráda II., Ermesindou a sestrou Konráda II., Luitghardou39. 

 

2.2. Lucembursko-namurský rod – 1136–1226  
O lucemburské dědictví měla zájem Luitgarda, jejíž manžel Jindřich II. byl hrabě z Grandpré 

v Champagni. Zájem o Lucembursko měla i Ermesinda, dcera Konráda I. a teta Konráda II., 

manželka hraběte Gottfrieda z Namuru40, jehož území se nacházelo severozápadně od 

lucemburského hrabství41. O sporu mezi namurskou a champagnskou stranou rozhodl římský 

král Konrád III. z rodu Štaufů (1138-1152), jenž udělil lucemburské hrabství v léno synovi 

Gottfrieda Namurského, Jindřichovi IV. Slepému42. Je možné, že římský král Konrád III. chtěl 

získat na svoji stranu účastníka této pře, namurského hraběte, jehož území se nacházelo 

bezprostředněji ve Svaté říši římské. Nebylo by pro římského krále dobré, aby si případně 

znepřátelil představitele hrabství, které se nacházelo více ve vnitru Říše v době, kdy v Říši 

panoval spor mezi welfskou a štaufskou stranou. 

V roce 1139 zemřel Gottfried Namurský, čímž pod vládu Jindřicha IV. Slepého přešlo i 

namurské hrabství a vrchní fojtství nad Stavelotem-Malmédami43. Panství Jindřicha IV. 

Slepého se ještě rozšířilo v roce 1153, kdy po smrti matky získal vládu nad hrabstvími Laroche 

a Durbuy44. Ovládané území Jindřicha IV. Slepého bylo poměrně veliké, tím pádem i obtížněji 

spravovatelné. Aby předešel případným separátním tendencím ovládaného území a aby je 

konsolidoval, rozhodl se vybudovat dvorské úřady, jmenoval hradské fojty a notáře, čímž se 

vláda snažila zlepšit své postavení v těchto panstvích45. 

Jindřichovy pokusy o scelení panstev nebyly příliš úspěšné, již v roce 1141 se dostal do sporu 

s trevírským arcibiskupem Alberem, který si s posvěcením římského krále i papeže pokusil 

 
36 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., Praha 2007, s. 123. 
37 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., Praha 2007, s. 126. 
38 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní 
Evropou, s. 53. 
39 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 42. 
40 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 15. 
41 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní 
Evropou, s. 53. 
42 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 15. 
43 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 16. 
44 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 42. 
45 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 16. 
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podřídit opatství svatého Maximina. Proto se Jindřich IV. rozhodl bránit svůj majetek a zaútočil 

na území arcibiskupa Albera. Válka se vyvíjela příznivě pro Jindřicha IV., ale jen do doby, než 

se do situace vložil římský král Konrád III., který se rozhodl pomoci Alberovi. Navíc Jindřich 

IV. byl arcibiskupem exkomunikován a Konrád III. mu odebral lucemburská léna a zbavil ho 

úřadu vrchního fojta. Počáteční příznivá situace se zvrtla, proto musel Jindřich IV. ustupovat, 

čímž v roce 1147 usmířil papežskou i královskou stranu. Konrád III. byl na straně arcibiskupa 

a na straně papeže, aby měl silného spojence. V dřívějších dobách byl Konrád III. dokonce 

exkomunikován papežem, ale spory byly urovnány. Každopádně ohledně sporu mezi 

lucemburským hrabětem a trevírským arcibiskupem byl ohledně územního vývoje nastolen 

status quo ante bellum. Jindřich IV. sice získal zpět lucemburské hrabství, ale ztracenou pověst 

zpět nezískal, navíc neměl dostatek energie na rozšiřování držav. Přesto se v roce 1151 dostal 

do válečného sporu v ardenské oblasti proti lutyšskému biskupu a římskému králi. Jindřich IV. 

byl proti přesile slabý a v bitvě u Andenne utrpěl porážku, kvůli které měl zamezeno rozšiřovat 

území severně údolím řeky Maasy46. Jindřichův útvar byl ještě více vyčerpán, navíc pomalu 

krystalizoval problém v podobě nejasné budoucnosti, protože Jindřich IV. neměl žádného 

potomka. 

Snažil se řešit situaci nástupnictví, proto v roce 1169 ustavil jako svého nástupce syna své sestry 

Adleheidy, Balduina V., jenž měl po svém otci Balduinovi IV. dědit hennegavské hrabství. 

Tento potenciální vládce lucemburského hrabství se proto snažil finančně vyrovnat s možnými 

konkurenty a připravoval si půdu pro převzetí moci47. Snažil se i přesvědčit císaře Fridricha 

Barbarossu, aby mu povolil zřídit namurské markrabství, které by se nacházelo na území 

rozkládající se od Lucemburska po Hennegavsko a vlastní povýšení do pozice říšského knížete. 

Balduin V. měl velké požadavky, snažil se využít svého postavení švagra francouzského krále 

Filipa II. Augusta, ke kterému by se v případě odmítání Fridricha Barbarossy mohl přiklonit. 

Jindřich IV. si na svoji stranu získal poměrně silného spojence, kvůli čemuž se začali obávat 

kolínský arcibiskup, flanderský hrabě, brabantský vévoda. Ti se snažili o zlepšení vztahů 

s Jindřichem IV., protože se báli příliš silné pozice francouzského krále v oblasti, kterou by 

uplatňoval francouzský král přes Jindřicha IV. a Balduina V. v oblasti48. 

Naději Jindřicha IV. Slepého na mužského potomka posílila jeho manželka Agnes, která čekala 

dítě. Nicméně naděje byla zklamána, protože se v červenci 1186 narodila dcera Ermesinda49. 

Přesto se pokusil Jindřich IV. prosadit, aby se ona mohla stát následnicí trůnu. Aby se zlepšila 

její pozice, tak ji provdal za barského hraběte Theobalda50. Problém byl v tom, že římští králové 

a císařové nedovolovali dědictví v ženské linii, proto se Fridrich Barbarossa rozhodl, že 

lucemburské území udělí v léno dříve stanovenému dědici, Balduinovi V.51 Císař Barbarossa 

tak učinil i z důvodu, že pokud by mu nepřiřkl toto dříve dohodnuté území a Balduin V. by 

v něm neměl zastání, tak by hrozilo, že by se Balduin V. eventuálně mohl přiklonit na stranu 

francouzského krále. Navíc tímto krokem mohl získat Balduina V. na svoji stranu, protože 

Balduin V. byl de facto zrazen Jindřichem IV. Slepým. Císař k tomu všemu ještě prohlásil 

v roce 1188 Balduina V. za dědice Namuru a převedl přímo pod něj jeho správu, navíc spojil 

 
46 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 16. 
47 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 16. 
48 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 17. 
49 ČECHURA, České země v letech 1310-1378 : Lucemburkové na českém trůně. I., s. 22. 
50 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 42. 
51 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 42. 
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hrabství Namur, Laroche a Durbuy v jedno velké markrabství namurské, které udělil 

Balduinovi V.52, čímž posílil jeho moc proti Jindřichovi IV. 

Hrabě Jindřich IV. si nechtěl nechat situaci líbit, proto se v červenci 1194 pokusil získat 

Namurské markrabství, tedy Namur, Laroche a Durbuy zpět, ale v bitvě u Noville-sur Mehaigne 

byl silnějším synovcem Balduinem V., kterého navíc podporoval římský císař, poražen53. Po 

boku Jindřicha IV. Slepého bojoval jeho zeť, Ermesindin manžel, Theobald z Baru54. 

Fridrich Barbarossa (1152–1190) byl po dlouhé době silným panovníkem ve Svaté říší římské, 

jeho osoba byla důležitá v tom, že Fridrich jako švábský vévoda byl po matce byl Welf. Měl 

tedy předpoklady urovnat dlouho trvající spory mezi dvěma rody, protože neustálé války Říši 

oslabovaly, proto Fridrich Barbarossa učinil vše pro to, aby ve své říši zachovával mír a 

potlačoval válečné konflikty55. Fridrich byl korunován papežem na císaře v roce 1155, přičemž 

se s papežem dohodl, že mu papež bude pomáhat v rozrůstání Svaté říše římské a Fridrich na 

oplátku bude hájit moc svatého stolce56. Ne po celou dobu vydržely dobré vztahy mezi 

papežstvím a císařstvím. Po smrti papeže Hadriána IV. byl Barbarossa proti volbě nového 

papeže Alexandra III., naopak podporoval Viktora IV. „Kdo činí Němce soudci nad národy?“ 

Zvolal Angličan John ze Salisbury, anglický duchovní a filozof. Jak Angličané, tak Francouzi 

nebyli spokojeni s velmocenskou politikou císaře, francouzský král Ludvík VII. možná i 

z tohoto důvodu uznal papežem Fridrichova protivníka Alexandra III v roce 1162, ačkoliv byl 

v roce 1160 na koncilu v Pavii právoplatným papežem uznán Viktor II.57, který ovšem nebyl 

uznáván mimo Svatou říši římskou. V 60. letech vedl Barbarossa válku na Apeninském 

poloostrově, kde proti němu bojoval i Alexander III.58 Možná z tohoto důvodu podporoval 

nároky zmíněného Balduina V. na namurské markrabství, aby si získal Balduina V. jako 

spojence proti nepřátelům. 

Lucemburský hrabě Jindřich IV. Slepý zemřel v roce 1196 definitivně bez mužského potomka59 

v lucemburském Echternachu60, i. e. linie vymřela po meči. 

Se smrtí Jindřicha IV. a nástupem nového římského krále Filipa Švábského přišla i nová 

rozhodnutí. Jelikož z Lucemburku se vlivem vymření tamní linie po meči stalo uprázdněné 

léno, rozhodl se římský král Filip Švábský udělit Lucemburk svému bratrovi, falckrabímu Otovi 

Burgundskému. Balduinovi V. odňal římský Filip Švábský La Roche a Durbuy ve prospěch 

svého bratra a samotný Namur byl ponechán henegavskému hraběti Balduinovi V.61 

Situaci zkomplikoval barský hrabě Theobald, který si v roce 1197 vzal za ženu Jindřichovu 

dceru Ermesindu, díky čemuž mohl argumentovat tím, že on by mohl mít nároky přes svoji 

 
52 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 17. 
53 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 17. 
54 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 42. 
55 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., Praha 2007, s. 136. 
56 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., Praha 2007, s. 137. 
57 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., Praha 2007, s. 139. 
58 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., Praha 2007, s. 140. 
59 ČECHURA, České země v letech 1310-1378 : Lucemburkové na českém trůně. I., s. 22. 
60 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 42. 
61 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 42.; HOENSCH, Lucemburkové : 
pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 17.; BOBKOVÁ, Jan Lucemburský : otec 
slavného syna, s. 27. 



 
 

15 
 

manželku na lucembursko-namurské území62, zároveň se ve sporu o dědictví postavil do tábora 

protištaufské opozice, která ho v rámci zápasu o dědictví podporovala63. Theobald s podporou 

protištaufské opozice skutečně situaci zvrátil v červnu 1199 stvrzením míru v Dinantu 

s Balduinem VI. Hennegavským. Na základě této smlouvy získal od Balduina VI. namurské 

oblasti na pravém břehu Mázy a také odkoupil práva na lucemburské hrabství od Oty 

Burgundského64. Veškeré územní a politické změny potvrdila v listopadu 1200 hraběnka 

Ermesinda65. 

Komplikace nebyly jen v oblasti lucemburského hrabství, protože celá Svatá říše římská byla 

ve velké existenciální krizi. Pevná vláda Fridricha Barbarossy sice urovnala spory mezi Štaufy 

a Welfy a zemi držela jako celek poměrně stabilní, ale po jeho smrti se přidávaly různé faktory, 

které působily negativně na stabilitu Říše. Zemi již dlouho paralyzovaly spory s papežstvím, 

kvůli kterým se vytvořilo určité velmocenské vakuum, které se snažily zaplnit jiné evropské 

mocnosti, Anglie pod vedením Plantagenetů a Francie pod vedením Kapetovců66. Tehdejší 

poměry spíše přály rozvoji národních států a centralizovaných území, přičemž tyto kritéria 

rozhodně nesplňovala Svatá říše římská. Říši držela pohromadě v podstatě jen formální osoba 

panovníka, jednotlivá říšská knížata a hrabata se stávala čím dál více nezávislá na nejvyšším 

římském vládci. Velká krize začala v roce 1197, ve kterém zemřel římský král Jindřich VI. 

Novým králem se měl stát jeho syn Fridrich II., kterému ale byly teprve dva roky, proto nemohl 

vládnout. Důležité bylo, že o Fridrichovi II. jeho matka rozhodla, že po dobu výchovu bude 

Fridrich II. svěřen papeži a že v budoucnu bude pouze králem sicilským. Proto štaufská strana 

podpořila na post římského krále Fridrichova strýce Filipa Švábského. Jenomže přesně toto 

ustavení štaufské moci vadilo papeži Inocenci III. (1198–1216)67, který podporoval s částí 

říšských velmožů nepřítele rodu Štaufů, Otu Brunšvického z rodu Welfů. Papežsko-římský spor 

byl ještě rozšířen o rozměr francouzsko-anglický, protože francouzský král Filip August hledal 

spojence proti svému nepříteli, anglickému králi, proto podporoval štaufskou stranu. Naproti 

tomu anglický král Richard I. podporoval proti-štaufskou stranu, ergo Otu Brunšvického, který 

slíbil papeži Inocenci III. poslušnost. Svatá římská říše tedy měla dva krále. Tuhý boj trval až 

do června 1208, kdy byl Filip Švábský zavražděn. To byla přelomová událost, protože Filip 

svého protivníka Otu porážel a měl šanci nad ním vyhrát68. Kvůli této události změnila velká 

skupina proštaufských podporovatelů strany ve prospěch Oty Brunšvického. Sám Ota by 

teoreticky mohl na postu římského krále setrvat, dokonce byl papežem korunován na římského 

císaře, ale znepřátelil si papeže tím, že se pokoušel získat i post sicilského krále, neboť se 

prohlásil za dědice Štaufů. Tento zvrat vedl k tomu, že se papež od Oty odvrátil a začal usilovat 

o to, aby se Fridrich II. stal římským králem, přičemž Otu uvalil papež do klatby. Fridrich II., 

podporován Inocencem III. a francouzským králem porazil sesazeného Otu Brunšvického69. 

Lucemburské hrabství bylo teoreticky v potenciálním ohrožení, neboť na jedné straně byl 

poblíž hrabství francouzský král, jenž podporoval štaufskou stranu. Na druhé straně byl poblíž 

lucemburského hrabství kolínský arcibiskup, který podporoval welfskou stranu. Samotný 

kolínský arcibiskup byl ve sporu Welfů a Štaufů jedním z hlavních aktérů v rozdmýchávání 

 
62 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 42. 
63 Lucemburkové, česká koruna, strana 42 
64 BOBKOVÁ, Jan Lucemburský : otec slavného syna, s. 27. 
65 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 18. 
66 ŽEMLIČKA Josef, Století posledních Přemyslovců, Praha 1986, s. 29. 
67 ŽEMLIČKA, Století posledních Přemyslovců, s. 31. 
68 ŽEMLIČKA, Století posledních Přemyslovců, s. 32. 
69 ŽEMLIČKA, Století posledních Přemyslovců, s. 33. 
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protištaufských nálad70. Ve shromážděné literatuře nebyly uvedeny žádné informace o tom, že 

by těmito stranami bylo lucemburské území nějak zasaženo. 

I přes krizi v Říši byla až do roku 1214 byla situace v lucemburském hrabství relativně stabilní, 

ale po smrti Theobalda z Baru v tomto roce vykrystalizoval problém v podobě neexistujícího 

mužského dědice, navíc Ermesinda jako žena nemohla podle římských zvyklostí zdědit 

Lucembursko po svém manželu. Ermesinda se možná bála, že by si na Lucemburk mohli klást 

nároky potomci Theobalda z Baru z prvního manželství71. Aby Ermesinda zabránila případné 

ztrátě Lucemburska, tak se poměrně rychle po smrti svého manžela poměrně v krátkém 

časovém úseku provdala za vévodu z Limburku a arlonského markrabího, Walrama III.72, 

v některé literatuře označován jako Waleran III.73 

Sňatkem s Walramem III. se Lucembursko plně začlenilo do pro-štaufského tábora, protože 

v souboji Štaufů a Welfů podporoval Walram III. císaře Fridricha II. Je důležité mít na paměti, 

že Ermesindin zesnulý manžel podporoval protištaufskou opozici v čele s Otou Brunšvickým a 

hrozilo, že by císař Fridrich II. mohl po smrti Theobalda z Baru zabavit lucemburské území, 

proto je zde určitá pravděpodobnost, že i z tohoto důvodu se Ermesinda rozhodla, že se provdá 

za limburského vévodu74. 

Kromě uchování lucemburských statků získala Ermesinda díky uzavření manželství 

s Walramem III. jako věno markrabství Arlon, díky čemuž bylo Lucembursko spojeno 

s Ardenskými hrabstvími La Roche a Durbuy75. Zároveň toto scelení mělo za následek, že se 

komplex posunul více na západ do románského prostoru76.  

Díky sňatku s Walramem III. získala Ermesinda pocit, že by se mohla pokusit dobýt hlavní část 

namurského hrabství, které původně ovládal její otec Jindřich IV. Slepý. Bohužel pro 

Ermesindu a Walrama III. nebyli úspěšní v dobytí území, ergo byli nuceni souhlasit 

s obnovením míru z Dinantu z roku 1199, čímž platil status quo ante bellum77. 

Walram III. se udržel díky sňatku v čele lucemburského útvaru až do své smrti v roce 122678. 

Během své vlády z pozice lucemburského hraběte připojil k útvaru Didenhofen v metské 

diecézi, Falkenstein79a část panství Diekirch80. Důležité bylo, že během jeho vlády posílil v 

oblasti francouzský vliv, což je zjevné i na faktu, že nově připojený Didenhofen se nacházel 

v metské diecézi, která se nacházela na území francouzského krále. I centralistické snahy a styl 

správy území se blížil francouzskému vzoru více než stylu římských králů, byly vytvořeny 

centrální správní instituce a dvory byly taktéž vedeny podle francouzského vzoru. Z dalších 

reforem bylo vybudování Rady šlechtických zástupců, která měla sloužit jako poradní 

shromáždění šlechtického stavu a rytířského soudu. Další reforma se týkala úřadů, které 

přestaly být dědičné, nově byly posty obsazovány sesaditelnými hraběcími úředníky, tzv. 

 
70 ŽEMLIČKA, Století posledních Přemyslovců, s. 32. 
71 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 18. 
72 ČECHURA, České země v letech 1310-1378 : Lucemburkové na českém trůně. I., s. 22. 
73 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 19. 
74 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 18. 
75 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 42. 
76 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 18. 
77 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 18. 
78 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 19. 
79 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 43. 
80 BOBKOVÁ, Jan Lucemburský : otec slavného syna, s. 28. 
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prévots. Tato změna pomohla reorganizovat regionální správní a soudní okresy. Byla 

posilována pozice měst jakožto správních center a byla podporována jejich integrace se 

šlechtou, což přispělo k efektivnější správě území81. Francouzský vliv byl v této oblasti patrně 

z toho důvodu, že v boji mezi Welfy a Štaufy zvítězil Fridrich II. Štaufský, kterého podporoval 

francouzský král. 

 

2.3. Lucembursko-limburský rod 
Ermesinda a Walram III. byli zakladateli lucembursko-limburské linie Lucemburků, ze které 

vzešel i Jindřich VII. Lucemburský, Balduin Trevírský, Walram Lucemburský, ale i Jan 

Lucemburský, Karel IV. a další představitelé lucemburského rodu. 

Walram III. Limburský zemřel v roce 1226 a rozhořely se nové spory o následnictví. Po jeho 

smrti se měl lucemburským hrabětem stát Walramův pětiletý syn Jindřich V. Zemřelý Walram 

III. měl i starší syny z prvního manželství, ergo nebyli Ermesindiny synové82. 

 

2.3.1. Limburské hrabství v období 1226–1282  
Nesporné je, že po smrti Walrama III. přešlo limburské vévodství na jeho nejstaršího syna, 

Jindřicha IV. Limburského, jenž vládl v Limbursku do roku 124783.  

Po smrti jeho smrti vládl od roku 1247 v Limbursku Walram IV., syn Jindřicha IV. 

Limburského a Ermengardy z Bergu, neteře kolínského arcibiskupa Engelberta84. Během vlády 

Walrama IV, jenž vládl do roku 128085, se rozhořel spor mezi ním a vévodou z Branatu, který 

byl ale urovnán za přispění Jindřicha V. Velkého, lucemburského hraběte86.  

Walram IV. neměl mužského potomka, s manželkou Judit z Kleve87 měl jen dceru Ermengardu, 

která zemřela v roce 1282 bez potomků88. 

Sama Ermengarda se provdala za hraběte z Geldern, Rainulda, ale neměli spolu žádné potomky. 

Hrabě Rainuld, jakožto nový následník trůnu, postoupil právo na vládnutí v Limbursku Janu I. 

Brabantskému89. To byl poměrně problematický precedens, protože, protože Rainuld patrně 

neměl právo postoupit právo na vládu v Limbursku brabantskému vévodovi, protože 

Ermengarda nebyla podle římského práva legitimní panovnicí a nástupkyní Walrama IV. 

Limburského, tím pádem byl i Rainuld nelegitimním panovníkem v limburském hrabství, ergo 

neměl právo na odkázání Limburska brabantskému vévodovi. 

 
81 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 19. 
82 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 19. 
83 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 19. 
84 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní 
Evropou, s. 55. 
85 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 19. 
86 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní 
Evropou, s. 55. 
87 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní 
Evropou, s. 55. 
88 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 19. 
89 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 19. 
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2.3.2. Lucemburské hrabství v období 1226–1281 
Druhorozený syn Walrama III. Limburského, Walram z Montjoie, se stal správcem 

Lucemburska, ve kterém vládl do své smrti v roce 1242. Situace byla taková, že Walram 

z Montjoie byl spíše vládce de iure, i. e. de facto vládla Ermesinda, v podstatě až do své smrti 

v roce 124790. Podle některých autorů Walram z Montjoie nevládl v Lucembursku jako 

správce, byl jen zástupcem Ermesindy ve vojenských záležitostech. Právoplatným vládcem 

Lucemburska se měl stát syn Walrama III. a Ermesindy, pětiletý Jindřich V., za kterého musela 

vládnout matka jako regentka91. Během vlády podnítila Ermesinda založení cisterciáckého 

kláštera v Clairefontaine, jenž nechali vybudovat její syn Jindřich V. se svojí manželkou 

Markétou Barskou, vnučkou Theobalda. V tomto klášteře i oba po smrti pohřbeni92. 

Zajímavostí je, že v tomto klášteře si později přál spočinout i český král Jan Lucemburský93. 

Za formální vlády hraběte Jindřicha V., tedy neformální vlády Ermesindy, byl v roce 1239 

připojen Bittburg, v roce 1240 Ligny a v roce 1242 Dahl. Kromě územní expanze se 

v Lucembursku rozvíjel obchod, rostla také úroveň vzdělanosti94. 

Po smrti Ermesindy 13. února 124795 se mohl ujmout plně vlády formální lucemburský hrabě 

Jindřich V. Plavý. Zde se autoři odborných publikací liší v tom, kolikátý ten Jindřich vlastně 

byl. Někteří autoři tvrdí, že to byl Jindřich V. Veliký/Plavý96, zatímco někteří tvrdí, že se 

jednalo o Jindřicha II. Velikého97. Osobně se přikláním k verzi, že se jedná o Jindřicha V. 

Velikého/Plavého, protože předchozí Jindřich ve funkci lucemburského hraběte byl Jindřich 

IV. Slepý. Nepřijde mi smysluplné, aby byl V. ve funkci, když jeho předchůdce byl IV. 

Ještě před svojí smrtí stanovila Ermesinda nová pravidla nástupnictví, podle kterých se měl 

novým lucemburským hrabětem stát formální vládce Jindřich V. Plavý, zatímco hrabství 

Durbuy mělo připadnout mladšímu bratrovi Jindřicha V., Gerhardovi (ten rozvíjel politiku proti 

své vlastní rodině, neměl ale mužské potomky, proto Durbuy připadlo na přelomu 13-14 století 

zpět hraběcímu rodu)98. 

Situace na nejvyšší pozicích Svaté říše římské se nevyvíjela příliš dobře. Opět se zhoršovaly 

vztahy mezi císařskou stranou, ztělesněnou Fridrichem II., a papežskou stranou, ztělesněnou 

papežem Řehořem IX. (1227–1241)99. Fridrich II. měl zájem na ovládnutí Sicilského království 

a severní Itálie, což nevyhovovalo papeži. Aby mohl císař koncentrovat své síly v Itálii, tak 

v podstatě ponechával knížatům, hrabatům a vévodům v německé části Říše volnou ruku, udílel 

 
90 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 43. 
91 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 19. 
92 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 43. 
93 BOBKOVÁ, Jan Lucemburský : otec slavného syna, s. 28. 
94 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní 
Evropou, s. 54. 
95 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní 
Evropou, s. 54 
96 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 20.; 
BOBKOVÁ, Jan Lucemburský : otec slavného syna, s. 29.; ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká 
koruna uprostřed Evropy, s. 44. 
97 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 19.; ČECHURA, České země v letech 1310-1378 : 
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jim výsady a vycházel jim všemožně vstříc100, aby získal spojence ve své při proti papeži 

Řehořovi IX., jenž na něj uvalil klatbu101. Tyto spory vedly k fatálnímu selhání obou institucí 

v době, kdy byla Evropa ohrožena nájezdem Mongolů na přelomu třicátých a čtyřicátých letech. 

Tento vpád představoval ohrožení Evropy a její křesťanské identity, kterou měl chránit jak 

papež jako hlava církve, tak císař Svaté říše římské, který také odvozoval svoji autoritu od 

Boha102. Ani papežská, ani císařská strana neosnovala nějakou širokou všeevropskou koalici 

proti nájezdníkům, naopak papežská strana se snažila vpád Mongolů využít k pokoření císaře. 

Z kazatelen bylo hlásáno, že nájezdníci byli pozváni císařem Fridrichem II.103 Mongolové se 

naštěstí začátkem čtyřicátých let začali stahovat, takže Evropa jako celek byla zachráněna. Je 

pravda, že některé země byly totálně zplundrovány, například Slezsko či Uhry. Instituce 

císařství a papežství bylo kvůli této neakceschopnosti zdiskreditováno. 

Vláda Jindřicha V. v lucemburském hrabství byla poměrně úspěšná, v mnohém navazoval na 

vládu své matky Ermesindy. K větší úspěšnosti vlády Jindřicha V. napomohl již zmíněný spor 

mezi císařem Fridrichem II. a papeži, který vedl k decentralizaci území Říše a zmenšování moci 

vládce Svaté říše římské a zvýšení moci regionálních vládců. V případě lucemburského hrabství 

byla rozvíjena správa území a v rámci hrabství byl posilován centralismus. Poprvé 

v lucemburských dějinách se objevil jako symbol hrabství lucemburský erb v podobě 

červeného lva v poli o deseti modrých a stříbrných pruzích104.  

Za episkopátu papeže Inocence IV. (1243–1254) se schylovalo k sesazení Štaufů z postu vládce 

Svaté říše římské. V roce 1245 sesadil papež Fridricha II. z pozice římského císaře a obvinil ho 

z kacířství105, namísto toho byl zvolen vzdorokrálem s papežskou podporou hrabě Vilém 

z Hollandu. Tento hrabě přežil i následníky Fridricha II., Konráda IV., čímž se stal na dobu 

mezi léty 1254–1256 jediným představitelem v Říši. Rodové území římského krále Viléma 

nebylo příliš velké, což bylo v souladu se záměry říšských knížat. Podle nepřímé úměry platilo, 

že čím slabší území, o které by se král mohl opřít, tím silnější pozici by měla říšská knížata a 

regionální vládci106. 

Lucemburský hrabě Jindřich V. se pokusil využít nestabilní situaci v nejvyšších politických 

kruzích Říše k rozšíření svého vlivu. Proto se rozhodl přejít od Štaufů na stranu Viléma 

z Hollandu ve snaze o připojení namurského hrabství. To se nelíbilo francouzskému králi 

Ludvíkovi IX., který se snažil svým vlivem zabránit připojení Namurska k Lucembursku107. 

Spor mezi lucemburským hrabětem a namurským hrabětem Guidem z Dampierre byl urovnán 

prostřednictvím jeho sňatku s dcerou Jindřicha V., Isabelou Lucemburskou108. 

Co se týče následníka trůnu, nechal Jindřich V. svého syna Jindřicha VI. v roce 1256 oženit s 

Beatrix z Avesnes a Beaumontu109, příslušnicí hennegavského rodu110, dcerou hennegavského 

 
100 ŽEMLIČKA, Století posledních Přemyslovců, s. 52. 
101 ŽEMLIČKA, Století posledních Přemyslovců, s. 60. 
102 ŽEMLIČKA, Století posledních Přemyslovců, s. 63. 
103 ŽEMLIČKA, Století posledních Přemyslovců, s. 67. 
104 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 43. 
105 ŽEMLIČKA, Století posledních Přemyslovců, s. 73. 
106 ŽEMLIČKA, Století posledních Přemyslovců, s. 126. 
107 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 20. 
108 ŠMAHEL, BOBKOVÁ (edd.), Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy, s. 44. 
109 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 20. 
110 Zbraslavská kronika, Praha 1976, s. 240. 
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hraběte Balduina z Avesnes111. Tomuto páru se ve Valenciennes narodil syn Jindřich VII. 

Lucemburský112. Údaje o době narození Jindřicha VII. jsou často odlišné. Podle různých zdrojů 

se narodil buď 12. července 1275113, nebo v roce 1276114, nebo v roce 1278115, anebo v roce 

1279116. 

Jindřich V. Plavý spolupracoval se silným francouzským králem Ludvíkem IX., aby posílil svůj 

vliv, ale po nezdařené křížové výpravě francouzského krále v roce 1270 obrátil Jindřich V. svůj 

zájem k říšským záležitostem117. Po smrti římského krále Viléma z Hollandu nebylo úplně 

jednoduché spolupracovat s nejvyššími představiteli Říše, protože ani nebylo příliš jasné, kdo 

je vlastně králem. Na jedné straně byl částí říšských kurfiřtů zvolen Richard Cornwallský, bratr 

anglického krále, jiná část kurfiřtů zvolila králem Alfonse X. Ani jeden z těchto dvou 

panovníků neměli ke Svaté říši římské žádný rodový vztah, na jejím území neměli žádné 

statky118. Jindřich V. byl v situaci, kdy na jedné straně byla v rozkladu moc Svaté říše římské, 

systematicky oslabovaná papežskou mocí, říšskými knížaty a různými vnitřními neshodami, 

zatímco na západě, ve Francii, vládl již od roku 1226 král Ludvík IX. Spolupráce s ním byla 

jednak snazší a jednak se i francouzský král snažil posilovat vliv v okrajových částech Svaté 

říše římské. 

Situace se ale změnila po neúspěšné křížové výpravě Ludvíka IX., během které sám 

francouzský král zemřel. Zhruba v této době se lucemburský hrabě přiklonil více k záležitostem 

Říše, která se začala trochu stabilizovat. Novým římským králem byl jednomyslně zvolen 

(ovšem bez přítomnosti českého krále) Rudolf I. Habsburský, byť neměl za sebou silné rodové 

území, což kurfiřtům vyhovovalo119. Jeho korunovace se účastnil v Cáchách i hrabě Jindřich V. 

Je pravděpodobné, že u nového krále získal lucemburský hrabě sympatie, protože v roce 1276 

byl pověřen tím, aby chránil klášter svatého Maximina v Trevíru a v roce 1279 byl pověřen 

funkcí královského komisaře, jejímž vykonáváním měl dohlížet na dodržování římského práva. 

O Vánocích 1281 Jindřich V. zemřel a vlády se chopil jeho prvorozený syn Jindřich VI.120 
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2.4. Hrozba zániku lucemburského rodu 
V roce 1280 vymřela limburská větev lucemburského rodu po meči, o dva roky později smrtí 

Ermengardy i po přeslici. 

O limburské hrabství v čele s hlavním městě Maastrichtem projevil zájem lucemburský hrabě 

Jindřich VI., dále hrabě Gerhard z Durbuy a Jan I Brabantský. Jindřich VI. měl výhodnější 

pozici díky podpoře kolínského arcibiskupa121, Siegfrieda z Westerburgu (1275-1297)122, navíc 

měl pověst skvělého válečníka, kterou získal na dvorské slavnosti v Chavency z roku 1285123. 

Zde je zajímavá nesrovnalost, protože podle Petra Žitavského měl kolínského arcibiskupa na 

své straně nikoliv Jindřich VI., nýbrž Jan I. Brabantský124. 

Tito dva vládci spolu měli spor nejen o limburské dědictví, ale i proto, že si navzájem bránili 

ve svých expanzivních plánech. Jan I. Brabantský chtěl proniknout až k dolnímu Rýnu a 

ovládnout obchodní stezku, zatímco Jindřich VI. pomýšlel na rozšíření ovládané oblasti na 

sever do nizozemského prostoru, kde aspiroval na převzetí vedoucí role v regionu, což se 

pochopitelně nelíbilo Janu I. Brabantskému125. 

Spory mezi Janem I. Brabantským a Jindřichem VI. Lucemburským se vyostřovaly a do své 

horké fáze se dostaly 5. června 1288, kdy spolu tyto dvě strany svedly bitvu u Worringen poblíž 

Kolína nad Rýnem126. Bitva skončila katastrofálně pro lucemburskou stranu, zatímco 

brabantská strana triumfovala a zažívala totální vítězství. Nejenže v bitvě padl Jindřich VI, ale 

zemřeli s ním i všichni tři jeho bratři127, barský bratranec a mnoho lucemburských šlechticů. 

Pro Lucembursko byla tato bitva nevídanou zkázou. Bylo jasné, že limburské dědictví bylo 

nadobro ztraceno, zato Jan I. Brabantský upevnil svoji pozici. Jediní přeživší muži 

lucemburského rodu po bitvě u Worringen, kteří by teoreticky mohli převzít vládu, byli nezletilí 

Jindřich VII., Walram a Balduin, synové Beatrix z Avesnes a Beaumontu128. V bitvě u 

Worringen bojoval na straně Jindřicha VI. i pozdější římský král Adolf Nasavský129. 

 

2.5. Regentská vláda Beatrix z Avesnes a Beaumontu 
Po smrti hraběte Jindřicha VI. měl na trůn nastoupit jeho syn Jindřich VII., kterému ale v tu 

dobu bylo zhruba 10 let130, proto nebyl oprávněn se ujmout moci plně ze své vůle. Bylo proto 

ustanoveno, že než Jindřich VII. dospěje, tak se vlády nad hrabstvím ujme jako regentka jeho 

matka, Beatrix z Avesnes a Beaumontu. 

Aby regentka stabilizovala poměry v Lucembursku, začala vyjednávat s vítězem bitvy 

u Worringen, s brabantským vévodou Janem I., ale i s jinými aktéry v regionu, například 
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s Guidem z Flander a francouzským králem Filipem IV. Sličným131. Správcem Lucemburska 

jmenovala Geoffroie z Esche132 (někdy označovaný jako Gottfried z Esche133) patrně proto, aby 

se mohla plně věnovat vyjednávání ohledně nastolení mírového stavu a tím zajistit existenci 

lucemburského státu. 

Jenomže Geoffroi z Esche situaci Beatrix příliš neulehčil, protože za jeho správy propuklo 

v Lucemburku povstání134, které vypuklo pravděpodobně 19. března 1289135. Situace začala být 

pro regentku nebezpečná, proto se Beatrix musela se synem Jindřichem VII. uchýlit do klášteru 

v Marienthalu, ve kterém zůstali pět měsíců136. Tento klášter se nacházel severně od 

Lucemburku u města Mech. Důvodem vypuknutí povstání Lucemburčanů byl ne příliš 

slučitelný styl správy Geoffroie z Esche s jejich představami. Například Lucemburčané nebyli 

spokojeni s příliš vysokým daňovým zatížením, údajně lucemburské měšťany Geoffroi z Esche 

omezoval na jejich právech137, poddané vydíral a celkově jeho styl správy byl příliš bezohledný 

a tvrdý138. 

Povstání v Lucemburku bylo potlačeno, čímž si Beatrix uvolnila ruce k vyjednání 

s brabantskou stranou ohledně mírové dohody. Ještě předtím ale vydala 23. července 1289 

listinu, ve které se jak Beatrix jako regentka, tak její syn, lucemburský hrabě Jindřich VII., 

zavazovali k respektování a zachovávání práv a svobody Lucemburčanů139 a že budou 

zapomenuty veškeré křivdy140, ergo bude nastolen status quo ante bellum. Podle historika 

Friedricha Schneidera ještě město zaplatilo do hraběcí pokladny 3000 trevírských denárů141. 

Beatrix měla kromě Jindřicha VII. ještě dva syny, Balduina a Walrama a dvě dcery, Markétu a 

Felicitas142. Jindřich VII. byl poslán na francouzský dvůr, kde byl vychováván, vzděláván, 

naučil se tam například hovořit francouzsky143. Důležité je, že se na francouzském dvoře naučil 

k tomu, že Francie jako stát využívá služby právníků, tzv. legistů, díky jejímž právním 

stanoviskům Francie ospravedlňuje své politické kroky a ambice nejen ve vztahu k sousedním 

zemím. Na základě přístupu k diplomacii, kulturních návyků a užívání jazyka byl Jindřich VII. 

tak trochu Francouz144. Určitý podíl na tom má patrně i fakt, že moc římského krále nebyla 

silná, zejména v okrajových oblastech Říše. Samotný římský král měl pravidelné finanční 

příjmy de facto jen z pokladen říšských měst a samotné Burgundské vévodství či severní Itálii 
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nebyl schopen vůbec ovládat145. Na druhé straně vliv francouzského krále Filipa IV. byl 

v těchto oblastech poměrně silný, což bylo zřetelné i na vřelém vztahu Beatrix se sestrou Jana 

I. Brabantského, Marií Brabantskou, manželkou bývalého francouzského krále Filipa III.146, 

otce současného francouzského krále Filipa IV. Sličného. 

Situace v Lucembursku byla stabilizovaná a Beatrix mohla využít svých vztahů s Marií 

Brabantskou a začít jednat o nastolení míru. Na základě vyjednávání bylo stanoveno, že 

Lucembursko a Brabantsko spolu uzavřou mír a že vyvrcholením této mírové smlouvy bude 

sňatek mezi Jindřichem VII. Lucemburským a Markétou Brabantskou, dcerou Jana I. 

Brabantského147. Jan I. Brabantský se také lucemburské straně zavázal, že na Lucembursko 

nezaútočí148, i. e. mírová dohoda byla i jakýmsi paktem o neútočení. 

Na uzavřené mírové smlouvě bylo zajímavé, že nebyla potvrzena římským králem, ale 

francouzským králem Filipem IV.149 Tento precedens byl dalším důkazem neschopnosti 

etablování vlády římského krále v této oblasti, na druhé straně byl důkazem o stále sílícím 

průniku moci francouzského krále do oblasti Svaté říše římské. Francouzskému králi přišlo 

vhod, že mohl v této věci intervenovat, protože tak získal Brabantsko na svoji stranu jako 

spojence pro případný konflikt s anglickým králem, navíc si jako mocenský hráč více přiklonil 

lucemburské hrabství na svoji stranu150. 

Až do své svatby žil Jindřich VII. Lucemburský na francouzském dvoře, kde si ho pro bystrost 

a nadanost oblíbil francouzský král, dokonce se Jindřich VII. dostal do okruhu nejbližších 

důvěrníků Filipa IV151. Dohodnutá svatba mezi Jindřichem VII. a Markétou Brabantskou 

proběhla pravděpodobně v době letních měsíců roku 1292152. Autoři publikací se nemohou 

shodnout na datu svatby, podle některých svatba proběhla 9. července 1292153, podle jiných 9. 

června 1292154 a někteří tvrdí, že svatba proběhla buď 9. června 1292, nebo 23. května 1293155. 

I přes rozporuplné informace ohledně datu sňatku je podstatné, že manželský svazek byl 

právoplatně uzavřen, a to poblíž Bruselu na zámku Tervueren156. Ze strany brabantského 

vévody získali novomanželé 33 000 malých tourských liber jako věno157. 
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Se svatbou byly spojeny tři zajímavosti. První zajímavostí bylo, že bylo stanoveno, že pokud 

by se svatby nedožil Jindřich VII., tak by na jeho místo nastoupil jako alternativní ženich jeho 

mladší bratr Walram, který by se případně stal manželem Markéty Brabantské158. Druhou 

zajímavostí bylo, že za normálních okolností by nemohlo dojít ke sňatku Jindřicha VII. 

s Markétou, protože jejich míra příbuznosti byla příliš vysoká, byli si bratrancem a sestřenicí159. 

Sňatek byl svatebčanům ad hoc povolen na základě vydání dispenzu ze strany papeže Mikuláše 

IV160. Určitou roli ve vydání papežského dispenzu měl i francouzský král Filip IV., který měl 

s papežem Mikulášem IV. dobré vztahy161. Sám Filip IV. měl zájem na konání svatby, protože 

pak mohl účinněji působit přes svou neteř Markétu na lucemburského hraběte162 a tím účinněji 

zasahovat do vnitřních záležitostí Svaté říše římské163. Třetí zajímavostí byl smířlivý krok 

Jindřicha VII. Ten trval na setkání s rytířem Wauthierem z Bisdomme, mužem, který v bitvě u 

Worringen dal jeho otci Jindřichovi VI. smrtící ránu. Jindřich VII. přistoupil smířlivě k tomuto 

rytíři a podal mu ruku na usmíření164. Tímto aktem a svatbou jako takovou byly uzavřeny 

dřívější zlé časy a bylo obnoveno přátelství mezi brabantským a lucemburským státem. 

Po dovršení sňatku se Jindřich VII. ujal vlády v Lucembursku a matka Beatrix se stáhla do 

ústraní165. 

 

3. Období do roku 1300 

3.1. Jindřich VII. jako lucemburský hrabě 

3.1.1. Francouzsko-anglický spor 
Počátky Jindřichovy vlády se nesly ve znamení vřelé spolupráce s francouzskou vládou. Filip 

IV. Sličný se snažil svého lucemburského spojence ještě více získat na svoji stranu, dokonce 

ho pasoval na rytíře a jmenoval členem čestné gardy, jejíž členové se zavazovali podporovat 

činy francouzského krále proti všem jeho nepřátelům. Za tuto službu dostával Jindřich VII. 

každoročně 500 tourských liber166. Kromě této smlouvy se ještě Jindřich VII. zavázal 

k vojenské pomoci Filipu IV. v případě války s Anglií, za což získal od francouzského krále 

6000 tourských liber. Tato smlouva byla uzavřena 12. listopadu 1294 v Pontoise167. Podle 

historika Franze Josefa Heyena byly ve smlouvě o vojenském spojenectví s Francií výjimky, 

podle kterých měl Jindřich právo neposkytnout Francii vojenskou pomoc, a sice v případě, že 

by musel bojovat proti římskému králi, arcibiskupovi trevírskému, arcibiskupovi kolínskému, 

biskupovi v Metz, hraběti z Flander, či vévodovi z Brabantu168. Bylo by velmi problematické, 
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kdyby lucemburský hrabě, spadající pod moc krále Svaté říše římské, bojoval proti svému 

pánovi, kterému navíc ještě před rokem 1294 podal lenní přísahu169. 

Francie a Anglie byly od roku 1294 do roku 1298 ve válečném stavu170, ve kterém Jindřich VII. 

na základě smlouvy podporoval francouzského krále171. Lucemburský hrabě byl velmi 

obratným politikem, protože ačkoliv podporoval kroky francouzského krále, tak se nedopustil 

kroků, které by byly namířené přímo proti Svaté říši římské, které by mohly ospravedlňovat 

případnou válku římského krále proti svému leníkovi Jindřichovi VII. Pro lucemburského 

hraběte bylo důležité, že díky obratnosti dokázal ochránit hranice a stabilitu svého území172. Je 

důležité zmínit, že ačkoliv byl Jindřich VII. spojencem Francie, tak v podstatě Francii nedovolil 

účinněji vstoupit do prostoru Svaté říše římské a bránil její ambice k ovládnutí světa173 i přesto, 

že Jindřich VII. byl vlastně politickým garantem francouzských zájmů východně od Francie174. 

Předmětem anglo-francouzské války byl spor o bohaté Flandry, které se snažil získat 

francouzský král Filip IV.175 Nelze ale a priori říct, že by casus belli byl pouze na straně 

francouzského krále, protože svůj podíl na válce měl i anglický král Eduard I., který se taktéž 

snažil rozšiřovat svoji moc, například na britských ostrovech připojil ke svému území Wales176. 

Kroky Eduarda I. ohledně Flander byly takové, že před počátkem války zakázal z Anglie 

exportovat vlnu do Flander, čímž způsobil ve Flandrech ekonomickou krizi, kvůli které se 

zvýšila míra nezaměstnanost, což vedlo k různým nepokojům a destabilizaci177. Tato politika 

anglického krále vůči Flandrům byla nástrojem v boji proti francouzskému králi, který neustále 

zvyšoval svůj tlak na zisk Flander a snažil se je získat. Spor o Flandrech nebyl jediný, neboť 

Filip IV. vyprovokoval válku s Anglií na území dnešního jihozápadu Francie o oblast Guyenne, 

kterou ale ovládal anglický krále178. Lze tedy říct, že Francie musela bojovat na dvou frontách. 

Jindřich VII. poskytl na základě dobrých vztahů a smlouvy s Francií vojenskou pomoc proti 

Angličanům v oblasti Guyenne179, ovšem nikoliv na severní frontě, ve Flandrech. Důvodem 

mohla být nechuť dostat se do sporu se sousedním hrabětem z Baru, který byl spojencem 

Anglie, čímž by Jindřich VII. vystavil své hrabství velkému nebezpečí. Druhý důvod by mohl 

potvrzovat Heyenovu hypotézu, že se Jindřich VII. ve smlouvě s Francií sice zavazoval 

poskytnout Filipovi IV. vojenskou pomoc, ovšem nikoliv v prostoru Flander180, proto hrabě 

bojoval v jihozápadní Francii, nikoliv blízko lucemburského hrabství. Třetím důvodem by mohl 

být fakt, že si Jindřich VII. nechtěl znepřátelit římského krále Adolfa Nassavského a ohrozit 

Svatou říši římskou tím, že by napadl proanglickou stranu ve Flandrech. Adolf Nassavský měl 
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s anglickým králem uzavřenou spojeneckou smlouvu proti Francii181, ergo bylo by 

problematické, kdyby podřízený římského krále bojoval proti anglickému králi v bezprostřední 

blízkosti Svaté říše římské, což by znamenalo bezprostřední ohrožení bezpečnosti Říše. Armáda 

Jindřicha VII. měla v Guyenne de facto podobu expedičního sboru, jehož existence by 

nemusela znamenat zatažení celého Lucemburska do války. Tato situace by se dala přirovnat 

k postoji Španělska v době druhé světové války. Španělsko nebylo ve válečném stavu proti 

Spojencům, ale přesto vyslalo expediční sbor na podporu německých vojsk v bojích proti 

Sovětskému svazu. 

Díky spojenectví mezi Svatou říší římskou a Anglií dostal Adolf Nassavský od Eduarda I. v 

roce 1294 60 000 stříbrných marek182. Francouzská strana se patrně obávala spojenectví Svaté 

říše římské s Anglií, a proto iniciovala vytvoření jakéhosi paktu o neútočení se Svatou říší 

římskou183. 

Válka mezi Anglií a Francií skončila v roce 1298 tím, že Francouzi dobyli část Guyenne a 

Flander184. 

 

3.1.2. Spor Adolfa Nassavského a Albrechta I. Habsburského 
Adolf Nassavský i přes uzavření spojenectví s Anglií nedokázal zabránit rozšiřování 

francouzského vlivu v bezprostředním sousedství Svaté říše římské. Tato situace znepokojovala 

zejména porýnské kurfiřty proto bylo 23/6/1298 iniciováno shromáždění kurfiřtů v Mohuči, na 

kterém se kurfiřti usnesli, že odvolají Adolfa Nassavského z funkce římského krále, kterého 

vinili z neschopnosti, přehmatů a nedodržování závazků. Pro toto stanovisko nehlasovali 

trevírský arcibiskup185 a falckrabě rýnský186. Setkání kurfiřtů v Mohuči se konalo pod ochranou 

Albrechta I. Habsburského, syna bývalého římského krále Rudolfa I. Habsburského. Sesazený 

král Adolf Nassavský tento verdikt nepřijal, proto začal mobilizovat vojsko, aby potlačil 

vzpouru a anuloval výsledek jednání kurfiřtů. Protistrana ztělesněná Albrechtem I. 

Habsburským také mobilizovala síly. Nakonec spor mezi Adolfem a Albrechtem I. vygradoval 

2. července 1298 v bitvě u Göllheimu, ve které byl Adolf Nassavský zabit187. Podle některých 

dobových svědectví byl Adolf zabit osobně Albrechtem I.188 Proti sesazenému králi bojoval 

v bitvě i Jindřich Korutanský, jenž měl pověst skvělého válečníka189. Autor Dalimilovy kroniky 

v souvislosti s bitvou obviňoval českého krále Václava II., že údajně pomáhal Albrechtovi 

porazit Adolfa Nassavského, ačkoliv by Albrecht I. podle kronikáře nemusel ve sporu se 

sesazeným římským králem bez Václavovy pomoci vyhrát190. Po smrti sesazeného římského 

krále se kurfiřti shodli na volbě nového římského krále 27. srpna 1298, stal se jím vítěz bitvy u 
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Göllheimu, Albrecht I. Habsburský191. Dokonce i říšská města a trevírský kurfiřt se přidal na 

jeho stranu, na volbě nebyl osobně přítomen český král, ale svůj hlas mu v zastoupení udělil192. 

Zdá se, že rozšiřování vlivu francouzského krále na západě Říše byla jen pouhou záminkou pro 

odvolání Adolfa Nassavského, protože již o rok dříve při korunovaci Václava II. českým králem 

v Praze se kurfiřti s výjimkou trevírského arcibiskupa a rýnského falckraběte dohodli, že 

prosadí na římský trůn Albrechta I. Habsburského. 

Samotný Albrecht I. usiloval o své zvolení již v roce 1292 po smrti svého otce Rudolfa I. 

Habsburského, bývalého římského krále. Tehdy kurfiřti nechtěli zvolit někoho z habsburského 

rodu, protože tento rod jim připadal již příliš silný. Kurfiřti kalkulovali stále podle stejné 

nepřímé úměry, podle které by teoreticky měli mít oni větší moc, pokud by nový král byl slabý. 

Kurfiřti se bránili tomu, aby habsburská dynastie ovládla post římských králů dvakrát za sebou 

bez přerušení, protože kurfiřtům hrozilo, že by habsburská dynastie mohla své postavení příliš 

posílit. Na popud mohučského arcibiskupa Gerharda von Eppsteina raději v roce 1292 

upřednostnili Adolfa Nassavského. V pádu Adolfa Nassavského měl iniciační roli mohučský 

arcibiskup, kterému se také nelíbily Adolfovy kroky k ovládnutí míšeňského markrabství a 

Durynska, na které si dělal nároky nejen český král Václav II., ale i mohučský arcibiskup193. 

Kromě problémy s kurfiřty měl Adolf Nassavský i spor s papežem, který ho nechal 

exkomunikovat194, což nevrhalo příliš dobré světlo na Svatou říši římskou. 

 

3.1.3. Počátek sporu papeže s francouzským králem 
Spory mezi papežstvím a francouzským králem měly částečně kořeny v anglo-francouzské 

válce na konci 13. století. Během této války se Filipovi zvýšila míra ekonomických výdajů kvůli 

vedení válek a diplomacie. Aby si Filip IV. zajistil dostatek finančních prostředků, rozhodl se 

vypisovat nové daně, dokonce chtěl zdanit i duchovní ve Francii. Pokud by Filip IV. prosadil 

zdaňování duchovenstva na území Francie, znamenalo by to posílení státní suverenity a 

zajímavý precedens195. Filip vycházel z předpokladu, že on jako král z titulu své funkce stojí 

ve společenské hierarchii nejvýše a není nikomu podřízen, ergo vycházel z toho, že jen on může 

zaručit harmonii mezi společenskými skupinami, včetně představitelů duchovenstva na území 

státu196. Takové uvažování se nelíbilo papeži Bonifáci VIII., ve funkci od 14. prosince 1294197, 

proto vydal v roce 1296 bulu Clericos Laicos, ve které francouzského krále, ale i anglického 

krále upozornil na to, že příslušníci duchovního stavu nejsou odpovědní v ekonomické rovině 

králi, ale papeži198. Papež francouzskému králi pohrozil, že pokud bude nadále zdaňovat 

duchovní ve Francii, tak na něj uvalí církevní tresty. Nicméně Filip IV. ale nutně potřeboval 

peníze ve válce proti Anglii, proto v těchto praktikách pokračoval, navíc zakázal vyvážet zlato, 
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stříbro a jiné cennosti z Francie, čímž finančně papeže poškodil199. Francouzský král se řídil 

zásadou „rex in regno suo imperator est“, i. e. že král je ve svém království císařem200. 

Bonifác VIII. nebyl v příznivé situaci. V této době byl již exkomunikován římský král Adolf 

Nassavský201, proto by případná exkomunikace francouzského krále mohla papeže dostat do 

politické izolace a teoreticky by mohl papež vytvořit záminku a prostor k vytvoření určitého ad 

hoc spojenectví obou exkomunikovaných králů proti papeži. Na druhé straně se papež nemohl 

jen tak vzdát, protože by tím ukázal, že papežství nemá na francouzského krále vliv. Možná 

z tohoto důvodu vydal papež 3. července 1297 bulu Etsi de statu, ve které povolil 

představitelům světské moci zdaňovat klérus v nouzových situacích202. Válka mezi Francií a 

Anglií by se dala klasifikovat jako určitá nouzová situace. Tento krok ze strany papežství byl 

důležitým precedentem v počátku ustupování papežské moci před mocí jednotlivých států. Pro 

papeže bylo v této chvíli podstatné, že vztahy s Francií byly stabilizované, kromě toho nechal 

papež svatořečit 8. srpna 1297 příslušníka vládnoucí kapetovské dynastie, bývalého 

francouzského krále Ludvíka IX.203, což zlepšilo vztahy papežství s Francií. 

 

3.1.4. Rodina Jindřicha VII. Lucemburského 
Jindřichovi VII. se narodil 10. srpna 1296 syn Jan Lucemburský204. Bylo proti všem tehdejším 

zvyklostem, že Jindřichův syn dostal právě jméno Jan po svém dědovi z matčiny strany, nikoliv 

jméno Jindřich po svém dědovi z otcovy strany, jak původně zamýšlel lucemburský hrabě. 

Markéta měla na tomto rozhodnutí velký vliv a přesvědčila Jindřicha o svém náhledu205. Možná 

měla Markéta na svého manžela takový vliv z toho důvodu, že byla starší než on206. Jan byl 

vychováván ve francouzském stylu a posléze byl poslán na výchovu do Francie, obdobně jako 

jeho otec207. 

Kromě syna Jana měl Jindřich VII. několik dcer, Marii Lucemburskou, v budoucnu manželka 

francouzského krále Karla IV. Sličného208, Beatrice, v budoucnu manželka uherského krále 

Karla Roberta z Anjou, Alžbětu, v budoucnu manželka rýnského falckraběte, a poslední dceru 

Kateřinu, v budoucnu manželka rakouského vévody Albrechta I.209 

Součástí Jindřichovy rodiny byli i jeho dva mladší bratři, Walram a Balduin, oba byli také 

synové Jindřicha VI. a Beatrix z Avesnes. Jejich druhorozený syn Walram Lucemburský se 

narodil v roce 1280210. Na rozdíl od svého staršího bratra Jindřicha nebyl předurčen jako 

budoucí následník lucemburského trůnu, ani nebyl určen pro církevní kariéru. Aby neměl 

 
199 LOZINSKIJ, Dějiny papežství, s. 121. 
200 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 33. 
201 KRIEGER, Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), s. 78. 
202 LOZINSKIJ, Dějiny papežství, s. 121. 
203 HEYEN, Kaiser Heinrichs Romfahrt: Die Bilderchronik von Kaiser VII. und Kurfürst Balduin von Luxemburg 
1308-1313, s. 8. 
204 BOBKOVÁ, Jan Lucemburský : otec slavného syna, s. 34. 
205 Zbraslavská kronika, s. 241. 
206 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 23. 
207 ČECHURA, ŽŮREK, Lucemburkové, životopisná encyklopedie, s. 85. 
208 ČECHURA, ŽŮREK, Lucemburkové, životopisná encyklopedie, s. 137. 
209 ČECHURA, České země v letech 1310-1378 : Lucemburkové na českém trůně. I., s. 26. 
210 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 19. 
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Walram v uvozovkách prázdné ruce, byl pověřen správou hennegavských statků, které získal 

od své matky Beatrix211. 

Třetím synem Jindřicha VI. a Beatrix z Avesnes byl Balduin, jenž se narodil v roce 1285212. Na 

rozdíl od svých starších bratrů se neočekávalo, že by případně mohl získat nějakou funkci 

v rámci světské moci. Zatím nikdo nevěděl, jakého postavení Balduin dosáhne, podstatné ale 

je, že byl určen pro církevní kariéru213. 

 

3.1.5. Vnitřní politika lucemburského hrabství 
Jindřich VII. měl dobré vztahy s francouzským králem, ale také chtěl vycházet s králem 

římským, jemuž v roce 1295 složil lenní přísahu. Kromě toho byl římským králem pověřen 

zajišťováním bezpečné plavby na řece Mosele a na silnicích spojující Porýní a Flandry. Římský 

král si tímto úkolem zavázal Jindřicha VII., který měl znepokojivě dobré vztahy 

s francouzským sousedem. Kromě zmíněného úkolu mu udělil i výsadu, podle které bylo 

zdůrazněno zvláštní postavení lucemburského hrabství v rámci Svaté říši římské. Touto 

výsadou získal Jindřich VII. také právo pořádat výroční trhy, trvající šest týdnů214, počínaje 

dnem Vzkříšení páně215, které měly do Lucemburska přivést obchodníky z celé Říše, což mělo 

zlepšit ekonomickou situaci hrabství216. 

Vedle zmíněných výsad získal Jindřich VII. ještě jednu zvláštní výsadu v podobě práva ražby 

vlastních mincí, čímž ještě více mohla být stimulována lucemburská ekonomika217. 

Situace v Lucembursku byla stabilní, země nebyla ohrožená válkou, na cestách byla zajištěna 

bezpečnost, díky čemuž se obchodníci nebáli cestovat do Lucemburku. Tito obchodníci na 

tomto území zanechávali svůj ekonomický kapitál a zvyšovali i prestiž lucemburského hrabství 

jako bezpečného a ekonomicky lákavého území. 

 

4. Období mezi lety 1298–1305  

4.1. Jindřich VII. lucemburský 
Jindřich VII. Lucemburský se nezúčastnil korunovace nového římského krále Albrechta I. 

Habsburského v Cáchách, nicméně mu v témže roce v Norimberku složil lenní slib218. Vztahy 

mezi Albrechtem I. a lucemburským hrabětem byly patrně korektní, římský král mu udělil tržní 

privilegium pro město Lucemburk, což pomohlo zvýšit obchodní bilanci v zemi219. 

 
211 ČECHURA, ŽŮREK, Lucemburkové, životopisná encyklopedie, s. 173. 
212 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 24. 
213 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 57. 
214 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 26. 
215 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 23. 
216 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 26. 
217 SCHNEIDER, Kaiser Heinrich VII.: Dantes Kaiser, s. 33. 
218 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 24. 
219 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 24. 
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Pro Jindřichovu vládu bylo důležité, že ve vztahu k lucemburskému hrabství zachoval nový 

král kontinuitu právních opatření svého předchůdce, i. e. Lucembursku potvrdil udělená 

ekonomická privilegia220. 

Počátek nového století byl pro lucemburského hraběte ve znamení snahy o zvyšování 

finančních zisků, což ale vedlo ke konfliktu s trevírskými měšťany. Jindřich nechal na počátku 

roku 1301 na ostrůvku uprostřed řeky Mosely u Grevenmacheru postavit celnici, na které 

dohlíželi úředníci na plynulost říčního provozu a vybírali celní poplatky. S celními poplatky 

zásadně nesouhlasili zmínění trevírští měšťané, protože jednak kvůli nim přicházeli o část 

financí, a jednak takové vybírání cla považovali za protiprávní akt. Z tohoto důvodu se rozhodli 

na celnici zaútočit221. Trevírští měšťané celnici obsadili222 a posléze zničili. Při příležitosti 

útoku vpadli i na lucemburské území, které částečně plenili a při svém odchodu si s sebou 

odnesli kořist223. 

Tento akt útoku nemohl hrabě Jindřich VII. nechat bez reakce, proto v červenci 1301 útok 

opětoval a bohaté trevírské území kolem města zpustošil, ale Trevír dobýt nedokázal224, proto 

využil svých diplomatických schopností k příznivému výsledku války. Díky poměrně 

úspěšnému válečnému úsilí a vynaloženému diplomatickému úsilí byl mezi Jindřichem VII. a 

městem Trevír uzavřen 2. dubna 1302 mír225. Trevírští měšťané připustili, že se na 

lucemburském území dopustili nepřiměřeného násilí. Jindřichovi udělili na znamení nových 

dobrých vztahů čestné občanství města Trevír226 a v případě válečného konfliktu se trevírští 

měšťané zavazovali Jindřichovi přispět padesáti kyrysníky227. Dále mu věnovali v Trevíru dům 

Zum Adler v Brodgasse, později nazývaný jako královský dům a stanovili mu 300 trevírských 

liber ročně. Prvních 300 trevírských liber bylo Jindřichovi splaceno 14. května 1302228. 

Jindřichova role v regionu byla stále dominantnější, například v roce 1304 vyřešil spory 

s hennegavským hrabětem Janem II. ohledně lenních vazeb oblasti Durbuy. Diplomacii a 

právní nástroje dokázal Jindřich VII. využívat se vší obratností, což zlepšovalo jeho pověst a 

politické postavení229.  

 

4.1.1. Počátky vlády Albrechta I. 
Albrecht I. se proti svému předchůdci ve funkci římského krále vymezoval v jeho vztahu 

k Anglii, proto se s příchodem Albrechta I. orientace zahraniční politiky změnila. S Filipem IV. 

měl vynikající vztahy, snažil se s ním spolupracovat ještě před tím, než byl zvolen římským 

králem. Pro-francouzský Albrecht I. rozhodně Filipovi IV. vyhovoval více než pro-anglický 

 
220 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 26. 
221 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 63. 
222 SCHNEIDER, Kaiser Heinrich VII.: Dantes Kaiser, s. 36. 
223 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 25. 
224 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 25. 
225 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 63. 
226 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 26. 
227 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 63. 
228 SCHNEIDER, Kaiser Heinrich VII.: Dantes Kaiser, s. 37. 
229 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 25. 
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král Adolf. V roce 1299 obnovil Albrecht I. spojenectví s Francií230, což nebylo v souladu se 

spojeneckou úmluvou mezi Svatou říší římskou a Anglií231. 

Pro-francouzská orientace sice vyhovovala francouzskému králi, ale porýnští kurfiřti byli touto 

orientací velmi znepokojeni. V jejich zájmu nebyl příliš velký vzrůst moci francouzského krále 

v oblasti Porýní, protože posílení moci francouzského krále by znamenalo zmenšení moci 

porýnských kurfiřtů, což odmítali232. 

Pro kurfiřty bylo alarmující zjištění, že Albrecht I. uznal přechod Svobodného burgundského 

hrabství do rukou francouzského krále233. Kromě této úmluvy měl Filip IV. získat od římského 

krále navíc i Franche Comté. Další záminkou byla Albrechtova snaha získat pro svoji osobu a 

svůj rod různá uprázdněná léna234 v porýnské oblasti, čímž by v této oblasti posílil svůj vliv, 

s čímž nesouhlasili porýnští kurfiřti, protože by to znamenalo ohrožení jejich moci v oblasti235. 

Říší se začaly šířit různé spiklenecké teorie, podle kterých se údajně Albrecht I. chtěl dohodnout 

s Filipem IV., že mu odevzdá celé Arelatsko či bohatou horní Itálii, či že budou francouzsko-

říšské hranice posunuty z řeky Mázy na řeku Rýn. Za tyto ústupky římského krále měl Filip IV. 

údajně deklarovat, že se říše Albrechta I. změní v dědičnou monarchii236. Na základě těchto 

teorií se 4 porýnští kurfiřti, kolínský arcibiskup, mohučský arcibiskup, kolínský arcibiskup a 

rýnský falckrabí, rozhodli, že svrhnou římského krále. To se stalo 14. října 1300237 

s odůvodněním, že římský král údajně rozvrací říšské statky238. 

Albrecht I. se ocitl v podobné situaci jako jeho předchůdce, ale na rozdíl od něj dokázal proti 

kurfiřtům zasáhnout. Nejdříve porazil v boji rýnského falckraběte Rudolfa, kterého donutil 

uzavřít mír a odevzdat své statky Ludvíkovi Bavorskému, budoucímu císaři Svaté říše římské, 

protože v tomto sporu podporoval krále proti porýnským kurfiřtům239. Další kurfiřt, mohučský 

arcibiskup Gebhard, musel před Albrechtem I. také kapitulovat240, stejně tak byl donucen ke 

kapitulaci v roce 1302 jak kolínský, tak trevírský arcibiskup Dieter Nassavský241. 

 

4.1.2. Vztahy papeže Bonifáce VIII. s Albrechtem I. 
Počátky vlády Albrechta I. nebyly jen ztěžovány porýnskými kurfiřty, ale i odporem Bonifáce 

VIII., který se nechal slyšet, že neuznává Albrechtův způsob nabytí moci římského krále242.  

Papež argumentoval slovy, že nemůže uznat Albrechta I. jako římského krále, protože ho 

Albrecht I. nepožádal o aprobaci, ergo volba je neplatná. Vedle toho kritizoval i kurfiřty a jejich 

přístup k Albrechtovu předchůdci. Podle papeže byl postup kurfiřtů velezrada a samotné 

 
230 HEYEN, Kaiser Heinrichs Romfahrt: Die Bilderchronik von Kaiser VII. und Kurfürst Balduin von Luxemburg 
1308-1313, s. 14. 
231 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., s. 195. 
232 KRIEGER, Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), s. 81. 
233 KRIEGER, Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), s. 81. 
234 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., s. 195. 
235 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., s. 196. 
236 KRIEGER, Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), s. 82. 
237 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., s. 196. 
238 KRIEGER, Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), s. 82. 
239 KRIEGER, Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), s. 83. 
240 KRIEGER, Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), s. 84. 
241 KRIEGER, Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), s. 85. 
242 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., s. 197. 
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sesazení Adolfa z funkce římského krále bylo neplatné. Při formulování těchto tezí měl Bonifác 

údajně na hlavě nasazenou korunu s císařským diadémem a prohlašoval: „ego sum Caesar, ego 

sum imperator“.243  

Již dříve chtěli papežové posílit svoji velmocenskou pozici. Politickou hru hráli i 

s Albrechtovým otcem Rudolfem I, kterému papež nepovolil císařskou korunovaci, kterou 

podmiňoval tím, aby se Rudolf I. usmířil se sicilským králem Karlem z Anjou, dále se měl 

Rudolf I. zřeknout nároku na Neapolské království a uznat papežské nároky na Sicílii, Sardinii 

a Korsiku. Ani papež Bonifác VIII. nechtěl Albrechtovi I. povolit císařskou korunovaci, nýbrž 

odmítal uznat i jeho královský titul. Papež žádal, aby mu Albrecht I. složil slib věrnosti, aby 

nejmenoval do oblasti Lombardie a Toskánska vikáře bez souhlasu papeže. Musel se papežovi 

zavázat, že mu pomůže v boji proti všem jeho nepřátelům244. 

V roce 1300 se Bonifác VIII. pokoušel Albrechtovi I. zkomplikovat vládu tím, že na post 

trevírského arcibiskupa jmenoval Dietera Nassavského, bratra zemřelého římského krále 

Adolfa. To byl cílený akt proti Albrechtovi I., navíc tak papež učinil i v rozporu s vůlí trevírské 

kapituly245. I přesto si římský král zachoval své mocenské postavení, a sice vítězstvím nad 

porýnskými kurfiřty, což změnilo i papežovu rétoriku246. 

Albrecht I. chtěl být uznán římským králem, chtěl získat titul římského císaře a chtěl svým 

potomkům zajistit římský trůn, proto se snažil uzavřít s papežem mír za každou cenu247. 

Albrecht I. si papeže snažil naklonit v rámci papežova sporu s francouzským králem. Stejnou 

optikou se na římského krále díval papež Bonifác VIII., který se v rámci svého boje proti 

francouzskému králi změnil strategii, dokonce nabízel římskému králi císařskou korunu a 

sliboval mu, že by se součástí jeho říše mohlo stát i francouzské území, což by byla pro 

Albrechta I. lákavá nabídka, nicméně Albrecht I. nechtěl riskovat válku proti francouzskému 

králi248. Papeže samozřejmě ujišťoval o své loajalitě vůči němu, slíbil jmenovat říšské vikáře 

v Lombardii a Toskánsku pouze za souhlasu papeže a ukončil korektní vztahy s francouzskou 

korunou249. Díky těmto ústupkům si od papeže Bonifáce v roce 1303 vymohl uznání pozice 

římského krále250. Papež doufal, že mu pomůže v boji proti sílícímu francouzskému králi, ale 

marně251. 

 

4.2. Boj nejkřesťanštějšího krále proti papeži 
Válka mezi francouzským králem Filipem IV. a papežem Bonifácem VIII. začala v roce 1301. 

Casus belli byl v šíření zpráv, podle kterých Filip IV. opět zdaňoval duchovenstvo ve Francii252. 

Podle papežské buly Etsi de statu mohl panovník zdaňovat klérus pouze v nouzových 

 
243 KRIEGER, Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), s. 87. 
244 LOZINSKIJ, Dějiny papežství, s. 119. 
245 KRIEGER, Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), s. 83. 
246 KRIEGER, Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), s. 85. 
247 KRIEGER, Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), s. 85. 
248 LOZINSKIJ, Dějiny papežství, s. 123. 
249 RAPP, Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V., s. 197. 
250 HEYEN, Kaiser Heinrichs Romfahrt: Die Bilderchronik von Kaiser VII. und Kurfürst Balduin von Luxemburg 
1308-1313, s. 14. 
251 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 17. 
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situacích253. V této době Francie v nouzovém stavu pravděpodobně nebyla, což by se dalo 

možná tolerovat, protože taková formulace byla poměrně vágní, nicméně francouzský král se 

choval příliš podle zásady rex in regno suo imperator, nechal například zatknout biskupa 

z Pamiers, což papež nemohl tolerovat, proto vyzval krále k jeho propuštění na svobodu. 

Papežské výzvy král odmítl254. 

Na tento králův nesouhlas reagoval papež 5. února 1301 vydáním buly Ausculta Filii255, ve 

které žádal, aby se Filip IV. dostavil před papeže do Říma. Filip IV. tento požadavek papeže 

zamítl a bulu nechal demonstrativně spálit256 a nechal poprvé svolat zástupce šlechty, 

duchovenstva, univerzitních mistrů a měst do Paříže, jakési zárodky generálních stavů257, aby 

byla podpořena autorita krále vůči papeži258. Na tomto sdružení byl 10. dubna papež označen 

za kacíře a schizmatika.259. K protestu francouzské šlechty proti papeži se přidal i lucemburský 

hrabě260. Tento sněm přijal ustanovení, že je nemyslitelné, aby francouzský král skládal hold 

svému poddanému: „Král je svrchovaným vládcem ve svém království“261 a vyhlásil 

nezávislost francouzského království ve věcech světských262. 

Papež i na tento krok francouzského krále reagoval 18. listopadu 1302 vydáním další buly, 

Unam Sanctam, ve které deklaroval nadřazenost duchovní moci nad mocí světskou. Bonifác 

VIII. byl názoru, že existuje jen jedna svatá církev tvořená Kristem a jeho náměstkem Petrem, 

jehož nástupci jsou papežové. Pokud někdo nerespektuje moc papeže, tak se protiví samotnému 

Bohu263 a pokud chce kdokoliv dosáhnout spásy, tak musí být podřízen papeži, který vládne 

nejen ve sféře duchovní, ale i ve sféře světské264. Papež si proto také vyhrazoval právo na 

souzení a potrestání těch, kteří se dopustí pochybení, včetně králů265. Na základě této myšlenky 

uvalil papež na francouzského krále církevní trest v podobě exkomunikace266. Opět se opakoval 

spor mezi duchovní a světskou mocí, který byl patrný mezi představiteli světské moci v podobě 

římských císařů a králů s představiteli duchovní moci, v podobě papežů. Vedle této roviny zde 

byla i ekonomická rovina, protože papež bojem s francouzským králem velmi tratil 

ekonomicky, protože Filip IV. opět zakázal vyvážet zlato a stříbro za státní hranice267. Velkou 

část ekonomických zisků měl papež z prosperujícího francouzského království268. 

Pro Filipa IV. pracovala skupina právníků, tzv. legistů, kteří prosazovali na jedné straně plnou 

suverenitu státu a královské moci a na druhé straně odstranění absolutistických nároků církve, 
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zkonfiskování jejího majetku ve prospěch krále a skoncování s její aspirací na ovládání světské 

moci269. Legisté královi radili, aby se nevymezoval vůči papeži a církvi ve stylu „my a oni“, 

naopak by se francouzský král měl profilovat jako velký zastánce církve a měl by vystupovat 

jako její ochránce v rámci boje proti papeži. K církvi by neměl přistupovat jako k nepříteli, ale 

jako k nástroji, kterým by mohl dosáhnout posílení své moci270. 

Na základě této strategie předložil Filipův rádce, legista Vilém Nogaret, na Státní radě Francie 

žalobu na papeže Bonifáce VIII.271 Papež byl obviňován z vraždy svého předchůdce ve funkci, 

papeže Celestina V., dále byl obviněn z hereze, svatokupectví, údajně nutil kněze porušovat 

zpovědní tajemství, zakazoval prý udělovat svátosti posledního pomazání svým nepřátelům, o 

postních dnech jedl maso a zejména byl podezříván z pěstování styků se samotným ďáblem. 

Z těchto důvodů byl papež označen za kacíře a heretika272. Vilém Nogaret prosazoval, aby se 

spor papeže a Filipa IV. řešil na všeobecném koncilu273.  

Tento postoj nezastávali jen legisté a francouzský král, ale i mnozí duchovní, kteří byli 

nespokojeni s Bonifácovým přespříliš autoritativním vystupováním. Dále samotní duchovní 

byli názoru, že papež není nadřízený, ale pouze primus inter pares a jeho osoba by měla 

podléhat případné korekci ze strany koncilu274. Filip IV. díky přístupům některých duchovních 

mohl argumentovat tím, že Francie není žádným nepřítelem církve a křesťanství. Důkazem 

měly být příklady z historie, ve které by bylo patrné, že se sama Francie angažovala v různých 

křížových výpravách proti nepřátelům křesťanstva. Například francouzský král Ludvík IX., 

jenž byl papežem Bonifácem svatořečen, byl v čele sedmé a osmé křížové výpravy, ve které 

padl v roce 1270 před Tunisem275. 

Idea svolání koncilu nebyla za Bonifácovy vlády neaktuální, již v květnu 1297 ji prosazovali 

kardinálové Petr a Jakub z rodu Colonna ve spise, kterým se vymezovali vůči Bonifácovi VIII. 

I tento argument ke svolání koncilu využil francouzský král. Zároveň si král se svými rádci 

uvědomoval, že připuštěním svolání koncilu by se rozbila dominantní role papežského 

univerzalismu a římského císařství ve prospěch národních států276. Pokud by svolaný koncil 

uznal nezávislost států na roli papeži, byla by tím posílena a v podstatě legitimizována role 

Filipa IV. a jeho legistů277. 

30. dubna 1303 opakoval papež svůj názor, podle kterého je duchovní moc nadřazená světské. 

Precedens v podobě nadřazenosti duchovní moci nad světskou spočíval v podobě Bonifácova 

potvrzení volby Albrechta I. římským králem. Tím, že se Albrecht I. nevymezil proti 

Bonifácovu nároku potvrzení římského krále ve funkci278, tak tím posílil papežovu autoritu a 
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poskytl mu důkaz, že duchovní moc je nadřazená světské moci. To se pak projevilo v zápase 

mezi papežem a francouzským králem. 

Filip IV. poslal 24. června 1303 převora Petra z Pereda za papežem do Říma, aby ho informoval 

jednak o možnosti svolání koncilu, jednak o králově projevu před francouzským 

shromážděním. Pokud by papež převora odmítl přijmout, tak měl Petr z Pereda rozkaz od 

francouzského krále přibít královo prohlášení na dveře chrámů v italských městech279. 

V průběhu této akce organizoval Vilém Nogaret své vojáky proti papežské straně, posílil je i 

vůdce ghibellinů svými jednotkami, Sciarra Colonna280. Papež se připravoval, že 8. září 1303 

zveřejní důraznější klatbu, kterou by vybízel poddané Filipa IV. Sličného, aby mu odepřeli 

věrnost pod pohrůžkou vyobcování z církve281. K vyhlášení této klatby nedošlo, protože 

Nogaretovi vojáci zaútočili 7. září na papeže282. Aby nebyli Nogaret a jeho vojáci nařknuti 

z toho, že bojují z pozice světské moci proti duchovní ve formě vzpoury proti papeži a církvi, 

tak Nogaretova vojska nezaútočila na papežský palác jen pod francouzským praporem, ale i 

pod papežským praporem, aby ukázali, že nebojují proti církvi, ale naopak za její záchranu proti 

kacíři. Papežská strana se hroutila, dokonce se proti němu postavilo 7 kardinálů283 a odpadla od 

něj papežská garda, která se přidala k Nogaretovým vojskům. Jeho vojska zajala papeže 

Bonifáce VIII. a vyzvala ho k rezignaci, což ale papež odmítl splnit a dále odmítl i požadavek 

na anulování sesazení dvou kardinálů, Petra a Jakuba z rodu Collona284. Nicméně po pár dnech 

se Bonifácovi VIII. podařilo z vězení dostat díky obyvatelům Anagni, kteří ho 9. září 1303 

osvobodili a vytlačili útočníky z města285. 

Nicméně papež Bonifác VIII. zemřel 11. října 1303286, později byl italským humanistou 

Dantem Alighierim označen za zloděje, který usedl na Petrův trůn a jeho klíče přeměnil v erb 

na válečném praporu287. Každopádně na tomto příkladě se ukázalo, že národní státy již 

nemohou dále snášet vměšování papežské moci do národní suverenity288. 

Nastupujícím papežem se stal Benedikt XI.289, jenž vydal v průběhu let 1304 a 1305 několik 

bul, díky kterým byli francouzský král, jeho rodina a někteří Francouzi zbaveni klatby a 
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exkomunikace290. Aby papežství úplně neztratilo svoji tvář, nemohlo amnestovat úplně 

všechny, proto bylo stanoveno, že Vilém Nogaret a jeho bojovníci budou exkomunikováni291. 

Po smrti papeže Benedikta XI. byl 5. června 1305 zvolen novým papežem Kliment V.292, 

vlastním jménem Bertrand de Got293. Nový papež byl francouzského původu a v úřad byl 

uveden 14. listopadu 1305 v Lyonu294. 

Důsledkem střetu francouzského krále s papežskou mocí bylo pokoření papežské moci ve 

prospěch moci světské. Papežství bylo pokořeno francouzským královstvím, v podstatě se stalo 

pouhým, zato mocným, nástrojem francouzského království. Moc francouzského království se 

ukázala již ve složení nového sboru kardinálů. Z 10 nových kardinálů bylo 9 kardinálů 

francouzského původu295, o kterých se soudilo, že budou loajální francouzskému králi a že 

budou v papežském kolegiu propagovat myšlenky francouzského krále. Nový papež Kliment 

V. vydal 1. února 1306 bulu Breve Meruit, kterou rušil bulu svého předchůdce Bonifáce VIII., 

Unam Sanctam296 s tím, že Filip IV. byl považován za bojovníka za náboženství a jeho kroky 

vůči Bonifácovi VIII. byly adekvátní297. 

Papežství se stalo loutkou francouzského krále, což se projevilo i ve sporu mezi řádem 

Templářů a francouzským králem. Papež souhlasil s Filipovým tažením proti řádu, ačkoliv řád 

byl do té doby přímo podřízen pouze papeži. Francouzský král zkonfiskoval majetek řádu, čímž 

získal velké množství finančních prostředků298. Podřízení papeže vygradovalo v roce 1309 

přestěhováním papeže na francouzské území, čímž začala éra tzv. avignonského zajetí papežů. 

 

4.3. Balduin jako student v Paříži 
Od roku 1298 byl Balduin vychováván na francouzském dvoře, stejně jako dříve jeho nejstarší 

bratr Jindřich VII299. Během výchovy na francouzském dvoře získal potřebné návyky, znalosti 

a schopnosti v oblasti politiky a diplomacie. Stejně jako jeho starší bratr byl pod ochranou rukou 

francouzského krále Filipa IV., jenž si mladého Balduina oblíbil300. V průběhu pobytu na 

královském dvoře začal studovat kanonické právo a teologii301 na pařížské Sorbonně302. 

Na rozdíl od svého nejstaršího bratra Jindřicha jevil o studium obrovský zájem, zejména o 

teologii303. Možná v tom sehrál roli i fakt, že Balduinovi nebyly odkázány žádné dědičné statky, 
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jako byly odkázány jeho staršímu bratrovi Walramovi304. Možná již tehdy pochopil, že studium 

je jednou z mála možností, jehož prostřednictvím by byl schopen získat nějakou významnou 

pozici. Určitý faktor patrně sehrála i výchova na francouzském dvoře a vzor v podobě 

úspěšného nejstaršího bratra Jindřicha VII. 

Balduin dospíval a pomalu se dostával na prestižnější posty ve Svaté říši římské. Ve svých 

devatenácti letech získal v roce 1304 hodnost probošta trevírské kapituly305. 

 

5. Období od zvolení Klimenta V. 

5.1. Balduinova cesta vzhůru a církevní záležitosti 
Balduin Lucemburský se s bratrem Jindřichem VII. účastnil korunovace nového papeže 

Klimenta V. v listopadu 1305 a při té příležitosti mu složil lenní slib306. Balduin byl od této 

doby spojencem nejen francouzského krále, ale i papeže a otevíraly se mu vyhlídky pro vyšší 

církevní funkce307. 

26. března 1304 zemřel dosavadní kolínský arcibiskup Wicbold z Holte, jenž byl ve funkci od 

roku 1297. O kolínský stolec měl zájem Jindřich II. z Virneburgu, probošt mohučské 

kapituly308, a Bernard z Westerburgu, probošt kolínské kapituly. Nakonec byl kolínským 

arcibiskupem v lednu 1306 stanoven Jindřich II. z Virneburgu, a to díky dobrým vztahům 

s francouzským králem309. Jeho zvolením získal francouzský král silného spojence ve Svaté říši 

římské, jemuž se nový kolínský arcibiskup zavázal věrnými službami310, dokonce se Filipovi 

IV. zavazoval případně pomoct s veškerou vojenskou hotovostí svého arcibiskupství, tedy slíbil 

i v případě potřeby nasadit do boje veškeré vojenské síly proti případnému nepříteli 

francouzského krále311. 

Zatímco o kolínský arcibiskupský stolec neměl Balduin patrně zájem, jiná situace byla 

v případě mohučského arcibiskupství. Dosavadní mohučský arcibiskup Gerhard z Eppsteinu 

zemřel 25. února 1305312. Balduin nebyl sám, kdo měl zájem o mohučský stolec. Dalším 

zájemcem o funkci byl Petr z Aspeltu, bývalý kancléř českého krále Václava II., vyšehradský 

probošt, lékař, oblíbenec papeže Klimenta V. a hlavně člověk s pověstí znalého diplomata 

s politickými známostmi. Novým mohučským arcibiskupem se 10. listopadu 1306 stal Petr 

z Aspeltu 313. Balduinovi nestačila ke zvolení ani podpora jeho bratra Jindřicha VII., dokonce 

 
304 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 22. 
305 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 65. 
306 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 24. 
307 ČECHURA, ŽŮREK, Lucemburkové, životopisná encyklopedie, s. 58. 
308 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 71. 
309 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 71. 
310 ŠUSTA, Josef, České dějiny. Dílu II. Část 2., Král cizinec, Praha 1939, s. 66. 
311 HOENSCH, Lucemburkové : pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, s. 24. 
312 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 71. 
313 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 71. 



 
 

38 
 

se Jindřich VII. u Filipa IV. zaručil za svého bratra a jasně deklaroval, že Balduin bude věrným 

sluhou „ať již dosáhne jakékoli hodnosti“314. Tuto přísahu složil Jindřich VII. francouzskému 

králi 2. ledna 1306 v Lyoně315. 

Balduin nebyl úspěšný s kandidaturou na mohučský stolec316, ale příležitost se objevila 22. 

listopadu 1307, kdy nečekaně zemřel trevírský arcibiskup Dieter Nassavský317. Podle 

Zbraslavské kroniky se trevírský stolec uvolnil smrtí trevírského arcibiskupa Raimunda318. Petr 

Žitavský měl patrně mylné informace, protože všechny ostatní zdroje hovoří vždy o Dieterovi 

Nassavském319. Stejně jako v předchozím případě i teď měl Balduin protikandidáta, tentokráte 

v podobě arcijáhna z Lutychu, Emicha, syna hraběte ze Sponheimu. Zajímavostí bylo, že oba 

kandidáti museli žádat papeže Klimenta o dispens, protože ani jeden z kandidátů neměl 

předepsaný věk pro legální možnost stát se arcibiskupem. Kromě této nesplněné podmínky byl 

Balduin v té době pouze jáhnem, stejně tak jeho protikandidát. Nakonec byl 7. prosince 1307 

zvolen trevírskou kapitulou jednomyslně jako nový trevírský arcibiskup. Balduin získal 10. 

března 1308 kněžské svěcení320 a o den později byl v katedrále v Poitiers vysvěcen papežem na 

arcibiskupa za přítomnosti obou svých bratrů321. Balduin se i přes svůj nízký věk mohl stát 

arcibiskupem, protože získal od papeže požadovaný dispens322. Obsazení trevírské arcidiecéze 

bylo podstatné pro lucemburské hrabství z toho důvodu, že část hrabství spadala právě do této 

arcidiecéze323, navíc do této arcidiecéze spadala i některá francouzská biskupství324. Balduin 

měl před sebou ode dne 11. března 1308 celých 46 let, 6 měsíců a 4 dny ve funkci trevírského 

arcibiskupa325. 

Po své korunovaci Balduin deklaroval ve svém prohlášení, že se stal arcibiskupem díky pomoci 

a přízni francouzského krále, a proto mu slibuje věrnost326. Zbraslavský kronikář v této 

souvislosti opomenul zmínit roli francouzského krále, naopak vyzdvihl roli Balduinova bratra 

Jindřicha VII., díky jehož intervenci byl papež údajně přesvědčen, aby jmenoval Balduina 

arcibiskupem327. Petr Žitavský se patrně snažil glorifikovat roli Jindřicha VII., protože díky 

jeho svolení mohl proběhnout sňatek Elišky Přemyslovny s jeho synem Janem328. Díky sňatku 

s Eliškou Přemyslovnou byl Jan přijat českou šlechtou jako český král. V podstatě díky 

Jindřichovi VII. se Jan stal českým králem, před kterém utekl kronikářem nenáviděný Jindřich 

Korutanský329. Jindřichova glorifikace zbraslavským kronikářem neznamená, že by se Jindřich 
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VII. za svého bratra nepřimlouval, stále platilo Jindřichovo slovo dané francouzskému králi 

z roku 1306 o Balduinově oddanosti. Když trevírský arcibiskup Filipovi IV. přísahal věrnost, 

tak zároveň přísahal na evangelium přímo francouzskému králi a jeho dědicům se slovy, že 

bude vždy prosazovat francouzské zájmy ve všech ohledech, kromě záležitostí proti církvi a 

římskému králi330. 

Balduin byl zajímavě popsán ve Zbraslavské kronice. Podle ní se Balduin dostal na trevírský 

stolec jen za přímluvu, aniž by musel někoho uplácet a vynakládat finanční prostředky. Díky 

tomu se údajně vyvaroval hříchu svatokupectví331, což zvyšovalo jeho morální kredit. 

Balduina neprosazoval pouze Filip IV. Sličný a Jindřich VII. Lucemburský, ale velkou roli 

v této události sehrál mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu, velký straník Lucemburků, který dal 

pravděpodobně členům trevírské kapituly pokyn ke zvolení Balduina arcibiskupem332. 

 

5.2. Závěrečné období vlády Albrechta I. 
Český král Václav III. byl na cestě do Polska, kde měl uhájit přemyslovskou moc z titulu 

polského krále. Dočasnou správou Čech pověřil Václav III. Svého švagra Jindřicha 

Korutanského333. Do Polska ale český král nedorazil, protože byl 4. srpna 1306 zavražděn334. 

Autor Dalimilovy kroniky se domníval, že král byl zabit nějakým Durynkem, kterého ale na 

útěku dopadli psi, roztrhali a snědli335. V jiném dalším prameni či literatuře tato informace není 

potvrzená. V odborné literatuře není nikdo obviněn z vraždy Václava III., stejně tak není 

obviněn ani příslušník konkrétní národnosti336, maximálně je naznačeno podezření, například 

„někdo z okolí Albrechta I.“337, či vlastní šlechta338. To vše jsou pouhé spekulace, protože se 

dodnes neví, kdo byl Václavův vrah339. 

Jelikož Přemyslovci vymřeli po meči, tak bylo jasné, že se do čela Českého království dostane 

nějaký kandidát z prostředí mimo Českého království340. Albrecht I. se na České království 

vlivem vymření přemyslovské dynastie díval jako na uprázdněné léno, ergo domníval se, že má 
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na toto území z titulu římského krále nárok a že má nárok ustavit někoho jako nového vládce.341. 

Čeští šlechtici se snažili využít svého práva volby panovníka v případě dynastie, jenž bylo 

zaručeno ustanovením Zlaté buly sicilské z roku 1212. Proto čeští šlechtici se usnesli, že novým 

českým králem bude zvolen Jindřich Korutanský342. Jeho manželkou byla od 16. února 1306 

Anna Přemyslovna, dcera Václava II.343 Ačkoliv Jindřich Korutanský bojoval na straně 

Albrechta I. v bitvě u Göllheimu, v současné době byl Habsburky považován za nepřítele, 

protože odmítl pomoct Albrechtovi I. v tažení proti Václavovi II. v roce 1304344. Se zvoleným 

postupem českých šlechticů zásadně nesouhlasil Albrecht I., protože České království chtěl 

udělit svému synovi Rudolfovi, se kterým koordinovaně vpadl do Čech ze dvou stran. Jindřich 

Korutanský se proti takové přesile nemohl ubránit, proto opustil království. Čeští šlechtici pod 

vlivem Habsburků zvolili novým českým králem 16. října 1306 Rudolfa Habsburského345, 

kterému Albrecht I. udělil české země v léno346. Rudolf se s českou stranou snažil utužit vztahy, 

proto se oženil s Eliškou Rejčkou, vdovou po Václavovi II.347. Sňatkem s Eliškou Rejčkou by 

získal i nároky na polské království. 

Albrecht I. si pravděpodobně nechtěl znepřátelit rýnské kurfiřty a francouzského krále, zároveň 

chtěl posílit svoji rodovou moc na východě Svaté říše římské, kde již Habsburkové ovládali 

rakouské vévodství, proto obrátil svůj zrak kromě Českého království ještě na Durynsko a 

Míšeňsko, nicméně v roce 1307 byl poražen vládnoucími Wettiny348. Podle Josefa Šusty měl 

Albrecht I. zájem i o získání zmíněného polského království, či o Holandsko na západě země349. 

V Českém království se Habsburkům nevedlo, český král Rudolf zemřel 3. července 1307 na 

úplavici350 u Horažďovic, když se snažil zasáhnout proti povstání části českých šlechticů pod 

vedením Viléma Zajíce z Valdeka351. Po smrti Rudolfa zvolili šlechtici českým králem 

staronového Jindřicha Korutanského352. Albrecht I. nechtěl České království ztratit, a tak 

připravoval vojenské tažení, kterým by království podmanil353. 

Mezitím se francouzský král připravoval na útok proti římskému králi354. Ani k česko-říšské 

válce, ani k francouzsko-říšské válce nedošlo, protože Albrecht I. byl zavražděn 1. května 1308 

svým synovcem Janem Parricidou355, když se snažili dostat přes řeku Reussu356. Důvodem 

vraždy Albrechta I. bylo jeho ignorování požadovaných nároků Jana Parricidy na podílu rodové 
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moci357. Autor Dalimilovy kroniky tento krok Jana Parricidy podpořil, protože z morálního 

hlediska je vražda někoho, kdo se protivil proti členům svého rodu, je ospravedlnitelná. Nikdo 

podle něj neunikne božímu soudu358. Jan získal zmíněné přízvisko „parricida“, které má 

význam označení pro vraha blízkého příbuzného359. Kvůli této smrti se Habsburkům 

zkomplikovala situace, protože kromě ztráty římského trůnu se objevovaly další potíže, ať už 

se jednalo o vzpouru švýcarských kantonů, odporu Durynska či odporu Českého království360, 

které se tímto zbavilo úhlavního nepřítele361. Habsburkové ztratili i definitivně nárok na 

polskou korunu, na kterou měl nárok Rudolf Habsburský díky sňatku s Eliškou Rejčkou362.  

 

6. Cesta lucemburské dynastie k finálnímu získání 

římského trůnu 

6.1. Politické dohady 
Po smrti římského krále Albrechta I. se uvažovalo o různých osobách, které by se mohly 

ucházet o post římského krále. Vedle Karla z Valois či Fridricha I. Habsburského se například 

uvažovalo o možnosti kandidatury bavorského falckraběte Rudolfa, míšeňského lantkraběte 

Fridricha či markraběte braniborského363. Od roku 1257 se římským králem mohl stát kandidát, 

který získal na svoji stranu volební hlasy optimálně všech 7 kurfiřtů364. Aby kurfiřti mohli ještě 

více posílit svoji moc, tak zpravidla volili kandidáty, jejichž rodová moc nebyla příliš velká, 

anebo se nenacházela na území Svaté říše římské, díky čemuž zasahovali tito králové do 

říšských záležitostí minimálně365. Ani Albrechtovi I. se nepodařilo posílit moc římských králů, 

získat císařskou korunu a prosadit se proti moci knížat a kurfiřtů v Říši366. 

 

6.1.1. Volební kampaň Filipa IV. Sličného 
Filip IV. chtěl po smrti Albrechta I. kromě papežství ovládnout i Svatou říši římskou, díky 

čemuž by se vyřešily i mnohé hraniční spory. Navíc římský král nebyl pouze vládcem německé 

části Svaté říše římské, protože jeho moc se vztahovala i na oblast bohaté severní Itálie367. 

Filipovi rádcové se pokoušeli aspirace francouzského krále na říšský trůn ospravedlnit různými 

konstrukcemi. Legista Pierre Dubois se díval na římskou korunu spíše jako na ideu, kterou je 
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třeba naplňovat v podobě silného vládce368. Účelem existence římského císaře bylo zajištění 

míru a osvobození Svaté země, jenomže zhruba od poloviny století nebyl římským králem 

člověk, který by dokázal získat císařské hodnosti, zajistit mír v Evropě a dobýt Svatou zemi. 

V roce 1291 dokonce padla poslední křesťanská bašta v oblasti Svaté zemi, Akkon369. Podle 

Duboise byli na vině říšští kurfiřti, kteří za římské krále volili slabé osobnosti, které nebyly 

schopny naplnit ideu římské koruny370. Nástrojem k napravení této otázky by bylo svolání 

koncilu, na kterém by papež říšským kurfiřtům odebral možnost volit římského krále, která jim 

byla papežem propůjčena. Aby kurfiřti s takovou myšlenkou souhlasili, měl jim koncil udělit 

vládu nad nějakým hrabstvím či jim měla být udělena peněžní náhrada za ztracené výsady. Po 

odebrání práva volby římského krále měl papež tento post propůjčit někomu, kdo by svojí mocí 

byl schopen křesťanstvo sjednotit, například francouzskému králi Filipovi IV.371 Zajímavostí 

bylo, že již Přemysl Otakar II. v roce 1273 zdůrazňoval, že německé prostředí nemůže kvůli 

své roztříštěnosti vygenerovat silného panovníka372. Další argument byl, že až se římským 

císařem stane francouzský král, tak v německé části Říše nastolí pořádek, obsadí severní Itálii, 

ze které získá finanční prostředky, které posléze použije ke sjednocení křesťanstva a ovládnutí 

východních území a osvobození svaté země373. Zároveň bylo připomínáno, že těžiště moci 

císaře Karla Velikého se nacházelo spíše na území Francie než na německé části Svaté říše 

římské, proto by měl francouzský král větší oprávnění nakládat s císařskou korunou374. 

Uskutečnění návrhů Pierra Duboise na odepření práva kurfiřtů bylo nepravděpodobné, stejně 

jako bylo nepravděpodobné, že by se římským králem stal silný francouzský král. O stejný post 

usiloval již v roce 1273 francouzský král Filip III., ovšem bez úspěchu375. 

Bylo pravděpodobné, že se novým římským králem stane někdo, kdo neměl velkou rodovou 

moc, což rozhodně nemohl být mocný francouzský král. Proto se francouzský král rozhodl, že 

ve Svaté říši římské založí sekundogenituru pomocí svého bratra Karla z Valois, skrze něhož 

by se jeho moc mohla do prostor Svaté říše římské rozšířit376. Ten by se římským králem 

teoreticky stát mohl, protože neměl žádnou reálnou moc. Již v minulosti se pokoušel získat 

aragonský a byzantský trůn, ale neúspěšně. Josef Šusta o Karlovi z Valois tvrdil, že kvůli tomu, 

že neměl žádnou vlastní moc, byl v italských kruzích posměšně nazýván jako Carlo 

Senzaterra377, král bez země. 
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Filip IV. uvažoval, že kromě tří arcibiskupů kurfiřtů získá pro kandidáta Karla z Valois podporu 

čtvrtého kurfiřta, českého krále Jindřicha Korutanského378. Již 20. května 1308 se na českého 

krále Jindřicha Filip IV. obrátil a informoval ho o svých záměrech379.  

Každému kurfiřtovi adresoval francouzský král 26. května zprávu, ve které kurfiřty vyzýval, 

aby se neunáhlovali ve volebních jednáních a aby počkali na jeho konkrétnější stanovisko 

ohledně doporučení kandidáta na post římského krále380. 

Po jednání s papežem v Poitiers dal Filip IV. kurfiřtům 9. června 1308 na srozuměnou, že jim 

jako kandidáta na post římského krále doporučuje zvolit Karla z Valois381. Filip IV. také 

očekával, že na toto sdělení bude kladně reagovat český král, nicméně francouzský král se 

nedočkal od Jindřicha Korutanského žádné odpovědi382. Zatím se situace pro francouzského 

kandidáta nevyvíjela příliš dobře, proto se snažil donutit papeže, aby vydal stanovisko ve 

prospěch Karla z Valois383. 

Papež Kliment V. se nechtěl chovat příliš servilně vůči francouzskému králi, proto otálel 

s vyjadřováním svých preferencí ohledně kandidátů na římský trůn. Zároveň ale nechtěl jít 

přímo proti Filipovi IV., protože moc francouzského krále byla příliš silná a měla silný 

precedens v podobě vítězství francouzského krále nad Bonifácem VIII. 

Až. 18. června vyzval papež kurfiřty, aby během volby římského krále postupovali v souladu 

s papežským stolcem, nicméně papež nejmenoval žádného kandidáta384. 

Volbu Karla z Valois neprosazoval pouze francouzský král, ale i například kardinál Raimund, 

který vyzýval v červenci Jindřicha II. z Virneburgu, aby se ve volbě vyslovil pro něho385. 

Sám papež se vyslovil pro volbu francouzského kandidáta až v září 1308, ale to už bylo pozdě 

na to, aby mohla být zvrácena dosavadní jednání386. Samotný Filip IV. nebyl schopen 

shromáždit dostatek finančních prostředků pro přesvědčení kurfiřtů, mimo jiné i proto, že se 

sám nacházel ve finanční tísni387. 

Ani tři arcibiskupové kurfiřti nebyli volbě francouzského kandidáta příliš naklonění, protože 

v případě, že by vyhrál francouzský kandidát, tak by byla mocenská pozice arcibiskupů kurfiřtů 

omezena. V případě výhry francouzského kandidáta by hrozilo, že by byl německý prostor 

obklopen mocí Kapetovců a Anjouovců, kteří vládli v Uhrách a Neapolsku388 a byli 
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příbuzensky spjati s Kapetovci. Dynastii Anjouovců založil Karel I. z Anjou, bratr bývalého 

francouzského krále Ludvíka IX. 

 

6.1.2. Volební kampaň Fridricha I. Habsburského 
Dalším kandidátem na římský trůn byl Fridrich I. Habsburský. Jeho dynastie měla zkušenosti 

s vládnutím Svaté říši římské díky Rudolfovi I. Habsburskému a Albrechtu I. Problém byl 

v odporu kurfiřtů vůči této dynastii, protože se jevilo, že habsburská moc byla příliš silná. Ještě 

v roce 1307 drželi Habsburkové kromě postu krále Svaté říše římské také Rakouské vévodství, 

České království a žádali i polskou korunu. 

Situace se dramaticky změnila smrtí Rudolfa Habsburského v českých zemích a smrtí římského 

krále Albrechta I., kvůli čemuž se habsburská moc začala hroutit. Přesto rakouský vévoda 

Fridrich I. chtěl situaci zvrátit, ostatně měl nárok na českou korunu, protože jeho otec Albrecht 

I. udělil svým synům české země v léno, ergo i Fridrichovi I. Svého práva na české království 

se tedy Fridrich I. nevzdával, musel ale vést v tomto ohledu spor s Jindřichem Korutanským389, 

kterého uznávala česká šlechta jako českého krále. 

Fridrich I. si myslel, že by mohl být zvolen římským králem, proto se rozhodl, že se vzdá svých 

nároků na post českého krále, aby si uvolnil síly pro získání římské koruny. Z tohoto důvodu 

se sešel s Jindřichem Korutanským ve Znojmu, kde se 14. srpna 1308 se zavázal, že se vzdá 

svých nároků na český trůn ve prospěch Jindřicha Korutanského, jenž se zavázal Fridrichovi I., 

že bude zachovávat kontinuitu právních výnosů Habsburků v Českém království390. Dále bylo 

stanoveno, že Fridrichovi I. zůstane jako zástava Jihlava se stříbrnými doly, Znojmo, Ivančice, 

Podivín, Pohořelice či Veveří do doby391, dokud Jindřich Korutanský nezaplatí Fridrichovi I. 

45 000 hřiven stříbra392. 

Podle Josefa Šusty bylo možné, ovšem nikoliv stoprocentně jisté, že se Fridrich I. s Jindřichem 

Korutanským dohodl, že Jindřich Korutanský nebude z pozice kurfiřta volit žádného 

Fridrichova protikandidáta. V opačném případě by podle Šusty bylo také možné, že by Fridrich 

I. mohl zpochybnit nejen Jindřichův kurfiřtský hlas, ale i titul českého krále, protože Jindřich 

Korutanský nebyl legitimizován ze strany římského krále a také od římského krále nepřijal 

české země v léno393 

Fridrich I. si díky dohodě s českým králem trochu uvolnil ruce, ale i přesto nebyla habsburská 

diplomacie příliš úspěšná, protože Fridrich I. nebyl zvolen římským králem. 

 

6.1.3. Volební kampaň Jindřicha VII. Lucemburského 
Neposledním kandidátem na post římského krále byl lucemburský hrabě Jindřich VII. Jelikož 

kurfiřti si nepřáli mít silného římského krále, tak preferovali tohoto kandidáta, o němž se 
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domnívali, že kvůli své malé rodové moci bude slabým králem394. Jeho zvolení předcházela 

složitá politická jednání. 

Prvním náznakem formování koalice Jindřicha VII. pro své zvolení byla schůze 11. května 1308 

v brabantském Nivelles, jedenáct dní po smrti Albrechta I. Na této schůzi se sešli panovníci 

vesměs z území francouzsko-říšských hranic, Jindřich VII. jako lucemburský hrabě, hrabě 

v Laroche a arlonský markrabě, dále Jan I. jako vévoda brabantský, limburský a lotrinský, 

Vilém jako hrabě hennegavský, holandský a zeelandský, hrabě Jan z Namuru, hrabě Gerhard 

z Jülichu, hrabě Arnold z Looze a vévoda Wido Flanderský, kde jednali o ne specifikovaných 

otázkách395. Výsledkem jednání byla dohoda, že pokud by někdo z těchto panovníků byl zvolen 

římským králem, tak ten se zavázal k tomu, že každému ze zmíněných panovníků ze schůze 

automaticky potvrdí držení jeho lén. Nebyla zde ale výslovně zmíněna možnost kandidatury 

Jindřicha VII., nicméně se zdá, že se o ní potenciálně uvažovalo396. Mantinely této dohody bylo 

ustanovení, že ani jeden z účastníků schůze v Nivelles jednat ke škodě římského a 

francouzského krále. Součástí dohody byl i závazek v podobě jakési kolektivní obranné 

dohody. Pokud by byl jeden panovník napaden, tak by všichni ostatní museli vyslat svá vojska 

na obranu napadeného spojence397. 

Je možné, že na pomezí francouzsko-říšských hranic vznikal nový druh vlastenectví, kterému 

předcházelo uvědomění tamních panovníků, že jsou příliš závislí na francouzském králi, také 

jim možná vadily francouzské pokusy postupně uchvacovat moc v oblasti, proto se snažili, aby 

z jejich lůna vzešel římský král, který by je chránil proti expanzivním zájmům francouzského 

krále398. 

Autoři odborných publikací se nemohou shodnout na konečném okamžiku, kdo jako první dal 

podnět k tomu, že by mohl být Jindřich VII. zvolen římským králem. Podle některých vzešla 

volební kampaň hraběte Jindřicha VII. z iniciativy trevírského arcibiskupa Balduina 

Lucemburského399. Petr Žitavský argumentoval tím, že Balduin byl vděčný za Jindřichovu 

podporu v době své kandidatury do funkce trevírského arcibiskupa, proto se Balduin na oplátku 

rozhodl prosadit Jindřicha VII. do funkce římského krále. Podle Petra Žitavského byl trevírský 

arcibiskup tak šlechetný, že přál svému bratrovi a priori jakoukoli hodnost400. Podle jiných 

autorů odborné literatury vzešel tento zájem z iniciativy mohučského arcibiskupa Petra z 

Aspeltu401. Nejvěrohodněji odpověděl na tuto otázku Josef Šusta, který jasně deklaroval, že se 

z pramenů neví, kdo se jako první vyslovil pro podporu Jindřicha VII. jako potenciálního 

římského krále. Šusta odkazoval na životopis trevírského arcibiskupa, jenž vytvořil neznámý 
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trevírský kronikář. Podle neznámého kronikáře se Balduin dozvěděl o vraždě Albrechta I., když 

byl na cestě z Paříže do Trevíru. Je možné, že v tento okamžik Balduina napadlo, že by jeho 

starší bratr mohl být ideálním kandidátem na římský trůn402. Šusta ovšem zmínil i druhou 

možnost, a sice že ten první impuls mohl dát velký spojenec Lucemburků, Petr z Aspeltu. 

Bohužel nelze s jistotou potvrdit, kdo začal Jindřichovi VII. připravovat půdu pro zvolení jako 

první. Jisté ale je, že koncem června 1308 se Petr z Aspeltu dohodl s Balduinem, že i přes jejich 

sliby k Francii nepodpoří kandidaturu Karla z Valois, ale budou podpoří volbu Jindřicha VII403. 

Samotný Jindřich VII. začal možná přemýšlet o své vlastní kandidatuře podle Jaroslava 

Čechury v polovině května 1308. Jeho kandidatura by byla v souladu s francouzskými zájmy, 

protože Jindřichova kandidatura ztížila situaci konkurentům Karla z Valois. Pokud by byl 

eliminován z kandidatury Karel z Valois, tak by případné zvolení Jindřicha VII. byla nejlepší 

možnost pro francouzskou stranu404. 

Jindřich VII. mohl od konce června pravděpodobně počítat se dvěma hlasy, Balduina a Petra z 

Aspeltu. Pouhé dva hlasy by ke zvolení nestačily, proto musel Jindřich VII. hledat podporu i u 

jiných kurfiřtů.  

Jelikož se kolínský arcibiskup Jindřich II. z Virneburgu dohodl 29. července 1308 

s braniborským markrabětem, že ten bude ve volebním klání postupovat v souladu 

s rozhodnutím kolínského arcibiskupa, tak bylo hlavním cílem pro lucemburskou stranu získat 

kolínského arcibiskupa, protože pokud by Jindřich VII. získal souhlasné stanovisko kolínského 

arcibiskupa, tak by získal díky dohodám i podporu braniborského markraběte.  Ke stanovisku 

braniborského markraběte ve vztahu ke kolínskému arcibiskupovi se připojil 4. srpna 1308 i 

saský vévoda Albrecht405, takže pokud by teoreticky získal lucemburský hrabě na svoji stranu 

kolínského arcibiskupa, tak by díky smlouvám mezi zmíněnými kurfiřty s kolínským 

arcibiskupem získal i podporu saského vévody Albrechta i braniborského markraběte 

Waldemara. 

Jindřich II. z Virneburgu se zatím přikláněl k volbě rýnského falckraběte Rudolfa406. Proto se 

Jindřich VII. snažil kolínského arcibiskupa přesvědčit různými prostředky. Na scéně se objevil 

Walram Lucemburský, kterého hodlal lucemburský hrabě oženit s jednou ze sester hraběte 

Ruprechta z Virneburgu, bratra kolínského arcibiskupa407. Hrabě Ruprecht z Virneburgu se měl 

stát doživotním správcem na určených statcích lucemburské dynastie v Trevírsku408. 

Jindřich VII. deklaroval, že se zavázal uhradit náklady kurfiřtů na výdaje v souvislosti s volbou 

římského krále, pokud se pro něj ve volbě vysloví. Pro mohučského arcibiskupa Petra nechal 

 
402 ŠUSTA, České dějiny. Dílu II. Část 2., Král cizinec, s. 70. 
403 ŠUSTA, České dějiny. Dílu II. Část 2., Král cizinec, s. 71. 
404 ČECHURA, České země v letech 1310-1378 : Lucemburkové na českém trůně. I., s. 28. 
405 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 82. 
406 ŠUSTA, České dějiny. Dílu II. Část 2., Král cizinec, s. 75. 
407 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 31. 
408 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 84. 
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lucemburský hrabě vydat listinu, podle které se zavazoval uhradit Petrovi dluhy, které mu 

nesplatil Albrecht I.409 

Lucemburský hrabě získal na svoji stranu kolínského arcibiskupa, braniborského markraběte a 

saského vévodu, ale ještě tu byl rýnský falckrabě Rudolf, který stále aspiroval na vlastní 

kandidaturu. Aby jeho kandidaturu zvrátil, a naopak ho získal na svoji stranu, tak mu Jindřich 

VII. nabídl sňatek své dcery Marie s Rudolfovým synem Ludvíkem. Sňatek byl úspěšně 

dojednán a falckrabí rýnský se zavázal stáhnout svoji kandidaturu a podpořit Jindřicha VII410. 

 

6.2. Volba nového římského krále 
Ještě v listopadu 1308 Filip IV. apeloval na papeže, aby nepodpořil „někoho z Němců“, protože 

v takovém případě hrozilo, že by takový král proti papeži údajně povstal a zavrhl by ho411. 

Papež formálně odpověděl, že „ačkoliv podvodník a protivník Fridrich“ dotírá, „nicméně nás 

divokost pohanů dohání k tomu, abychom udělili lesk císařského majestátu ušlechtilému muži.“ 

Ovšem nikoho konkrétněji nejmenoval, pouze se vyslovil proti Fridrichovi412. 

Petr z Aspeltu z titulu své funkce mohučského arcibiskupa měl právo svolat jednání kurfiřtů 

ohledně volby nového krále, proto kurfiřty svolal na 27. listopad 1308413 do Frankfurtu nad 

Mohanem. Novým římským králem byl jednomyslně zvolen lucemburský hrabě Jindřich 

VII.414 Budova frankfurtského dominikánského kláštera byla tradičním volebním místem 

římských králů, ergo i během popisované volby se kurfiřti sešli v této budově415. Petr Žitavský 

měl pravdu v tom, že Jindřich VII. byl opravdu zvolený jednomyslně, nicméně v kronice 

opomenul napsat, že Jindřich VII. byl zvolen jednomyslně pouze šesti přítomnými kurfiřty, 

protože sedmý kurfiřt, český král Jindřich Korutanský, nebyl na korunovaci přítomen. Jindřich 

VII. byl zvolen kolínským arcibiskupem Jindřichem II. z Virneburgu, mohučským 

arcibiskupem Petrem z Aspeltu, trevírským arcibiskupem Balduinem, rýnským falckrabím 

Rudolfem, saským vévodou Rudolfem a braniborským markrabím Waldemarem416. 

„Septem electores eligunt Heinricum comitem Lutzillimburgen-sem in regem romanorum 

frankofordie XXVII die novembris“. Zásadní chyby se dopustil ve své kronice Balduin, ve které 

líčil, že se 27. listopadu účastnilo královské volby 7 kurfiřtů. Balduin velice přesně popsal 

zasedací pořádek na jednání kurfiřtů. Zleva údajně seděli tři arcibiskupové, Jindřich Kolínský, 

Petr z Aspeltu, Balduin, dále rýnský falckrabí Rudolf, saský hrabě Rudolf, braniborský 

markrabě Waldemar a hrabě Jindřich Korutanský v roli českého krále417. Josef Šusta tvrdil, že 

 
409 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
Evropou, s. 85. 
410 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 30. 
411 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 28. 
412 SPĚVÁČEK, Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346, s. 29. 
413 Zbraslavská kronika, s. 242. 
414 Zbraslavská kronika, s. 242. 
415 HEYEN, Kaiser Heinrichs Romfahrt: Die Bilderchronik von Kaiser VII. und Kurfürst Balduin von Luxemburg 
1308-1313, s. 17. 
416 SCHNEIDER, Kaiser Heinrich VII.: Dantes Kaiser, s. 24. 
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podle anglického vzdělance Jana z Viktringu se Jindřich Korutanský nezúčastnil volby, aby 

neurazil toho kandidáta, proti kterému by volil jiného kandidáta418. 

Podle Petra Žitavského byla volba Jindřicha VII. záležitostí zaručení prosperity, protože nový 

král byl přítelem ctnosti, míru, úcty, spravedlnosti, cudnosti, stálosti, mlčenlivost, odvážnosti, 

byl stále veselý a měl rozvážnou mysl, často se modlil a uctíval kněžstvo. Díky těmto faktorům 

byl Jindřich VII. podle kronikáře hoden římské koruny. Jindřich VII. byl glorifikován jako 

zachránce národů. Podle něj stabilizoval německou část Říše a nastolil mír, na rozdíl od svého 

předchůdce Albrechta I., za kterého se podle kronikáře páchaly loupeže a vraždy419. Toto 

vylíčení autorem Zbraslavské kroniky bylo ovlivněné tím, že on nesnášel Albrechta I. 

Habsburského a pokoušel se ho znemožnit. 

 

6.3. Jindřich VII. Lucemburský jako král Svaté říše římské 
Jindřich VII. se po volbě mohl titulovat jako electus. Až po korunovaci se de iure mohl titulovat 

jako římský král420, ovšem de facto jím již byl. 

Papež Kliment V. tajně podporoval Jindřicha VII. Lucemburského a zdůrazňoval, že mu 

dokonce dříve prorokoval korunu, když byl ještě naživu římský král Albrecht I. Habsburský421. 

Jedním z prvních aktů Jindřicha VII. jako římského krále bylo 28. listopadu 1308 vydání 

privilegia štrasburskému biskupu Janovi za jeho věrné služby a za účast při královské volbě. 

Díky tomuto privilegiu se rozšířilo území štrasburské diecéze a jejího vlivu422. 

Od počátku prosince 1308 do ledna 1309 nejsou známy žádné politické činnosti Jindřicha VII., 

pravděpodobně slavil Vánoce a nový rok 1309 v Lucemburku, anebo v Trevíru jako host svého 

bratra Balduina423. 

6. ledna 1309 byl Jindřich VII. slavnostně korunován v Cáchách římským králem, tradičně byl 

korunován z rukou kolínského arcibiskupa, v tomto případě Jindřicha II. z Virneburgu424. 

Proces korunovace a řádného uznání Jindřicha VII. jako krále Svaté říše římské byl formálně 

dovršen 11. ledna 1309, kdy ho ve své funkci potvrdil papež Kliment V425. Jindřich VII. měl 

dobré vztahy s papežem a zavázal se, že během své vlády se pokusí získat co nejrychleji 

císařskou korunu426. 

 

 
418 ŠUSTA, České dějiny. Dílu II. Část 2., Král cizinec, s. 73. 
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422 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
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6.4. Informace o Walramovi 
Po zvolení staršího bratra Jindřicha VII. žil jeho mladší bratr Walram na jeho královském dvoře. 

O prostředním bratrovi Walramovi není v literatuře mnoho informací, ačkoliv i on se zasloužil 

o vzestup lucemburské dynastie v čele s Jindřichem VII. například tím, že se podle plánů svého 

staršího bratra měl stát manželem sestry Jindřicha II. z Virneburgu, čímž měl přispět 

k přesvědčení kolínského arcibiskupa, aby ve volbě podpořil lucemburského hraběte. Svatba se 

ale nerealizovala, a sice proto, že sestra kolínského arcibiskupa zemřela. Důležité ale bylo, že 

také díky příslibu uzavření sňatku byl přesvědčen Jindřich II. z Virneburgu k přehodnocení své 

volby ve prospěch Jindřicha VII. Lucemburského.  

Walram hrál svoji roli i později, a sice v otázce Českého království. Původně nebyl na scéně 

Jindřichův syn Jan Lucemburský, ale právě Jindřichův bratr Walram, který si podle původního 

plánu měl vzít Elišku Přemyslovnu za ženu, dědičku Českého království. Díky tomuto sňatku 

by se Walram stal českým králem a založil by v Českém království sekundogenituru. Českou 

šlechtou ale Walram přijat nebyl427, protože ta raději upřednostnila mladého Jana 

Lucemburského, o kterém se domnívali, že bude šlechtou lépe ovladatelný428.  

Walram měl pověst skvělého bojovníka, možná proto byl odmítnut českou šlechtou, protože ta 

se domnívala, že by Walram nebyl snadno ovladatelný. Walram se po svém osobním neúspěchu 

vydal se svým starším bratrem do Říma, kde měl být jeho starší bratr korunován na římského 

císaře429. 

O Walramovi není mnoho informací. V odborné literatuře se o něm nejčastěji hovoří jako o 

velmi statečném a nejkrásnějším rytířem své doby430. Walram pravděpodobně nezískal 

významnější funkci, patrně se pouze staral o zděděné statky v hennegavském vévodství po své 

matce Beatrix a o statky v Dourles, Tirimontu a Consorre431. Walram zemřel poblíž Brescie 

v červenci 1311432. 

 

7. Závěr 
Lucemburská dynastie se dostala na nejvyšší post světské moci, pozici římského krále. Po 

dlouhé době to byl právě Jindřich VII., který se později v roce 1312 stal i římským císařem, 

čímž myšlenku císařství po půlstoletí opět oživil a vytvořil precedens, aby i většina jeho 

nástupců dosáhla císařské koruny. 

Co se týče historie lucemburských vládců, tak je patrné, že s nejvyšším postem Svaté říše 

římské byli známí lucemburští vládci úzce spjati od svých zaznamenaných počátků. Předkové 

předků lucemburské dynastie byli s nejvyššími světskými vládci úzce spojeni. Siegfriedova 

(963–998) matka Kunigunda byla vnučkou západofranského krále Ludvíka Koktavého, či 

Siegfriedův otec Wigerich zastupoval římského krále Karla III. Prosťáčka ve funkci falckraběte 

v Lotharingii. S nejvyššími posty Svaté říše římské nebyli spjati pouze Siegfriedovi předci, 
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428 Zbraslavská kronika, s. 449. 
429 SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346 : k prvnímu vstupu českých zemí do svazku západní 
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nýbrž i potomci, jeho dcera Kunhuta se stala manželkou římského krále Jindřicha II. (1002–

1024), za jehož vlády bylo lucemburskému hraběti Jindřichovi I. (počátek vlády neznámý–

1024) uděleno bavorské vévodství. V této době se zdálo, že se těžiště lucemburské moci 

přesune do prestižnějšího Bavorska, což se nakonec nestalo, protože příští římský král Konrád 

II. (1024–1039) po smrti Jindřicha I. odňal bavorské vévodství lucemburským vládcům a udělil 

jej svému synovi. I přes tuto ztrátu lze říct, že vztahy členů středo-moselské dynastie s vládci 

Svaté říše římské byly mezi lety 963–1136 velmi přátelské a snad nejpevnější ve srovnání se 

vztahy ostatními dynastiemi ovládající post lucemburského hrabství, a to i přes jisté ochlazení 

vztahů za vlády lucemburského hraběte Giselberta I. (1047–1059), které bylo spíše takovým 

intermezzem. 

Smrtí lucemburského hraběte Konráda II. (1129–1136) vymřeli příslušníci středo-moselské 

linie po meči, nicméně po přeslici dynastie dále pokračovala. Tato doba byla první krizí 

lucemburských vládců, kdy na jedné straně vymřela vládnoucí dynastie po meči, na druhé 

straně si na dědictví dělaly nárok 2 ženy, Konrádova sestra Luitgarda a Konrádova teta 

Ermesinda, která nakonec hrabství získala a spolu se svým manželem, namurským hrabětem 

Gottfriedem z Namuru, zahájila éru lucembursko–namurské linie (1136–1226). 

Stejně jako byla změněna dynastie lucemburských vládců, tak byla změněna i politická 

orientace. Vztahy lucemburských hrabat s vedením Svaté říše římské nebyly již tak vřelé jako 

dříve, dynastie byla častokrát ve sporu s porýnskými arcibiskupy a římskými panovníky, 

například císař Fridrich Barbarossa (1152–1190) manipuloval s dědickými dohodami 

lucemburského hraběte Jindřicha IV. slepého (1136–1196), který neměl mužského potomka. 

Éra lucembursko-namurského rodu byla ve znamení oslabení moci římského krále kvůli bojům 

s papežstvím o investituru, přičemž důsledky oslabení moci římského krále se projevily sílící 

mocí říšských knížat a regionálních vládců. Vlivem upadající centrální moci se ale množily i 

spory regionálních vládců, proto se také množily spory lucemburského hraběte s okolními 

vládci, například s hennegavským hrabětem Balduinem V., či s trevírským arcibiskupstvím. 

Po smrti Jindřicha IV. v roce 1196 vymřeli příslušníci lucembursko-namurské linie po meči, 

ale po přeslici dále pokračovala díky hraběnce Ermesindě. Tato hraběnka se provdala za 

Walrama III. Limburského, čímž byla vytvořena dynastie Lucemburků, která se udržela až do 

smrti Zikmunda Lucemburského v roce 1437, kdy Lucemburkové vymřeli po meči. 

Lucemburský rod se na počátku své existence rozdělil do dvou odnoží. V limburské odnoži 

vládli kontinuálně potomci Walrama III. z jeho předchozího manželství až do roku 1282, kdy 

příslušníci této odnože vymřeli i po přeslici. Po meči vymřela tato odnož o dva roky dříve. 

Druhá odnož vycházela z potomků Walrama III. a Ermesindy, jenž po meči přetrvala až do 

smrti zmíněného Zikmunda Lucemburského. Důležité je mít na paměti, že o předchůdcích 

Lucemburků ve funkci lucemburských hrabat nelze hovořit jako o Lucemburcích, protože se 

jednalo o příslušníky jiných, dříve zmíněných dynastií. O kořenech lucemburské dynastie 

v podobě lucemburských hrabat lze hovořit jen potud, pokud by se jako předci rodu chápaly i 

ženy. Podobnou optikou by se dalo nahlížet i na Habsburky, o kterých se traduje, že vládli až 

do roku 1918, což je nepřesné, protože Habsburkové vymřeli po meči smrtí Karla VI. v roce 

1740. To znamená, že následující vládci počínaje Marií Terezií by se nedali označit za 

Habsburky. Obdobnou optikou lze nahlížet i na Lucemburky. 

Černým dnem pro lucemburskou dynastii se stal 5. červen 1288, kdy v bitvě u Worringen kvůli 

sporu o limburské dědictví s brabantským vévodou zemřel lucemburský hrabě Jindřich VI. se 
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svými bratry. Zesnulý Jindřich VI. nechal po sobě tři nezletilé syny, Jindřicha VII., Walrama a 

Balduina, takže po určitou dobu musela vládnout jako regentka jejich matka Beatrix z Avesnes. 

Lucemburští vládci se v průběhu století vzdálili římským králům, protože moc římských králů 

kvůli sporům s papežstvím klesala. Na druhé straně se zvyšovala moc francouzského krále coby 

představitele národního státu, jehož vliv byl uplatňován zejména v říšsko-francouzském 

pohraničí, ergo i v lucemburském hrabství. Díky silnému vlivu francouzského krále Filipa IV. 

a slabé moci římského krále se lucemburská dynastie přiklonila k francouzským králům, se 

kterými se spojili i příbuzensky, protože nová manželka Jindřicha VII., Markéta Brabantská, 

byla neteří francouzského krále. 

Po sňatku v roce 1292 se Jindřich VII. chopil vlády nad lucemburským hrabstvím. Do té doby 

se o Jindřichovi VII. vědělo, že byl vychováván na dvoře francouzského krále. Stejná informace 

je známá i o Balduinovi, jenž byl vychováván na dvoře francouzského krále a studoval zhruba 

o 10 let později. Co se týče studia, tak ze tří bratrů v uvozovkách vyhrál Balduin, který 

vystudoval kanonické právo a teologii. Zvláštní je, že z literatury nevyplynulo nic Walramově 

dětství. Neví se, zda byl vychováván ve Francii či jeho jiné osudy. Jelikož se o Walramovi 

později hovořilo jako o skvělém válečníkovi a rytíři, tak je vysoce pravděpodobné, že 

nestudoval například na žádné univerzitě. První konkrétnější informace o Walramovi je spojená 

se sňatkem jeho staršího bratra s Markétou Brabantskou. Jak bylo v práci řečeno, Walram měl 

být určitou pojistkou pro případ smrti jeho staršího bratra. V případě smrti by se Walram stal 

ženichem Markéty Brabantské a patrně by se stal lucemburským hrabětem. Jelikož ale Jindřich 

VII. nezemřel a ve svém hrabství dále vládl, tak taková Walramova úloha nebyla aktivována. 

Během vlády v lucemburském hrabství by se Jindřich VII. dal hodnotit jako politicky a 

diplomaticky zdatný panovník, protože se mu během jeho vlády dařilo téměř vše. Hrabě 

dokázal lavírovat mezi římským a francouzským králem, aby pro hrabství zajistil optimální 

vývoj. Dalo by se uvažovat o tom, že k francouzskému králi byl příliš servilní, například kvůli 

slibu věrnosti, na druhé straně se neobrátil proti římskému králi. Naopak se zdá, že toto 

lavírování mělo pozitivní důsledek proto, že se oba panovníci snažili klást Jindřichovi VII. 

výhodné podmínky ke spolupráci, z čehož lucemburský hrabě mnoho vytěžil. Nejtěžší 

zkouškou byl spor hraběte s trevírskými měšťany, se kterými musel válčit kvůli zřízení celní 

stanice. I touto zkouškou Jindřich VII. úspěšně prošel, trevírské měšťany porazil. Jediný drobný 

neúspěch v této epizodě byl, že Jindřich VII. nedokázal obsadit město Trevír. To ale nevadilo, 

protože se mu díky diplomatickým jednáním podařilo nepřátelství následně přetavit ve výhodné 

vojenské spojenectví a ekonomické výhody, které mohl využít ve správě hrabství. 

V přelomovém sporu mezi francouzským králem a papežem Bonifácem VII. se lucemburský 

hrabě vyslovil pro podporu Filipa IV. Později se ukázalo, že tato podpora francouzského krále 

byla pro francouzsko-lucemburské vztahy nutná, protože Filipovi IV. se jevil Jindřich VII. jako 

loajální spojenec, na kterého se může spolehnout a kterého může podpořit. Když byl v Lyonu 

uveden do úřadu nový papež Kliment V., jenž byl silně závislý na francouzském králi, tak jeho 

slavnosti po uvedení do úřadu se zúčastnili jak Jindřich VII., tak i vystudovaný teolog a 

současně probošt trevírské kapituly, Balduin. 

Pro Balduina byla účast na slavnosti nového papeže přelomová v tom, že od této doby začal 

aspirovat na vyšší církevní funkce v rámci Svaté říše římské. V tomto ohledu byl Balduin 

rychlejší než jeho bratr Jindřich VII. i přesto, že byl ze tří bratrů nejmladší. Sice neuspěl ve své 

první ambici na post mohučského arcibiskupa, protože tento post získal zkušený Petr z Aspeltu. 
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Na druhé straně se pokusil získat post trevírského arcibiskupa. Vzhledem k tomu, že Balduin 

byl velmi mladý, musel papeže požádat o dispens. Přesto byl nakonec zvolen trevírským 

arcibiskupem, což byl velký úspěch pro lucemburskou dynastii. Zároveň v tomto ohledu dosáhl 

ze tří bratrů tohoto velkého úspěchu nejdříve. Za získání trevírského postu pro Balduina se 

přimluvil u papeže jak francouzský král Filip IV., tak Jindřich VII. 

Získání trevírského arcibiskupství pomohlo lucemburské dynastii po smrti římského krále 

Albrechta I. získat i post krále Svaté říše římské. O to se zasloužili všichni tři bratři 

Lucemburkové. Jindřich VII. využil svého diplomatického umění k tomu, aby přesvědčil 

všechny kurfiřty (kromě českého krále), aby ho zvolili. V tomto úsilí mu pomáhal i jeho 

nejmladší bratr Balduin, stejně tak Walram. Klíčové bylo získat kolínského arcibiskupa 

Jindřicha II. z Virneburgu, protože na jeho stanovisko bylo navázáno mínění saského vévody a 

braniborského markraběte, za což se zasloužili všichni tři Lucemburkové. Jindřich VII. 

kolínského arcibiskupa politicky a ekonomicky motivoval, Walram se měl stát manželem sestry 

Jindřicha II. z Virneburgu a patrně Balduin deklaroval, že ustanoví bratra kolínského 

arcibiskupa, Ruprechta z Virneburgu doživotním správcem některých lucemburských statků 

v Trevírsku. Tato sjednocená iniciativa přesvědčila kolínského arcibiskupa, aby se přiklonil 

k volbě lucemburského hraběte, čímž bylo docíleno, aby ve prospěch lucemburského hraběte 

změnili stanovisko i saský vévoda a braniborský markrabě. 

Díky úspěšné diplomacii získala lucemburská dynastie post krále Svaté říše římské, což byl 

nejvyšší post světské moci.  

Na základě pečlivého sledování informací ze shromážděné literatury by se dalo konstatovat, že 

ve sledovaných letech, ergo k roku 1309, byl nejúspěšnější Jindřich VII. Lucemburský, protože 

dosáhl postu krále Svaté říše římské a během své vlády v hrabství nezaznamenal výrazný 

neúspěch. Jako druhý by se v tomto pomyslném závodě umístil Balduin, který získal prestižní 

post trevírského arcibiskupa a zároveň kurfiřta. Navíc Balduin měl před sebou dlouhá desetiletí 

ve funkci nejen trevírského arcibiskupa, ale později získal i post mohučského arcibiskupa, takže 

v jednu dobu měl dva kurfiřtské hlasy. Kromě toho hrál později velkou roli ve volbě Ludvíka 

Bavorského a Karla IV. na post římského krále. Nejméně úspěšným bratrem byl Walram, jenž 

byl spíše určitou zálohou pro případ smrti jeho bratra Jindřicha VII. Walram ani později 

nezískal nějakou významnou funkci. Během svého života v podstatě hrál roli nástroje svého 

staršího bratra Jindřicha VII., jenž ale posloužil účelu vzestupu Lucemburků mezi přední 

evropské dynastie. 
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