
 

Abstrakt 
 

Předmětem diplomové práce je začlenění Lucemburska mezi země Koruny české. 

Téma bylo vybráno především z důvodu, že nebylo dosud historiografií zpracováno a 

analyzováno. Dostupná literatura zpravidla bere příslušnost Lucemburska ke Koruně české 

jako danou skutečnost bez bližšího zdůvodnění. Z toho současně plyne značné množství 

nepřesností a omylů v literatuře. Největší nepřesností pak je datum či období začlenění 

Lucemburska ke Koruně české, kdy se udává doba vlády Karla IV. nebo dokonce i Jana 

Lucemburského. Cílem této práce je tak nejen popsat proces začlenění, ale také vyvrátit 

trvající nepřesnosti. Z tohoto důvodu se diplomová práce snaží čerpat a analyzovat zásadní 

skutečnosti především z primárních pramenů a konfrontovat je s literaturou. 

První kapitola stručně představí instituci Koruny české pro její odlišení od Českého 

království. Analyzuje pojmy „koruna“ a „inkorporace“. Dále popisuje vznik Koruny české a 

analyzuje její základní dokumenty. 

Následující druhá kapitola se zabývá personální unií mezi Lucemburskem a českými 

zeměmi za vlády Jana Lucemburského. Nastiňuje předpoklady budoucího vývoje v králově 

svatební smlouvě s Beatrix Bourbonskou, jeho závěti a v dohodách s Balduinem 

Lucemburským, trevírským arcibiskupem. 

Třetí kapitola týkající se období vlády Karla IV. vyvrací v literatuře přetrvávající 

omyly o začlenění Lucemburska mezi země Koruny české za vlády tohoto krále, zejména 

s důrazem na datum 13. března 1354. Současně však hledá předpoklady pro toto začlenění 

v králově regentské vládě v Lucembursku a následně v jeho české a říšské politice, jakož i 

v jeho vztahu s bratrem Václavem Lucemburským. Z tohoto důvodu jsou analyzovány 

zejména závěti Jany Brabantské a Václava Lucemburského a listiny mezi Karlem IV. a jeho 

bratrem Janem Jindřichem. 

Poslední čtvrtá kapitola hledá v období vlády Václava IV. skutečnosti, které 

prokazují dokončení procesu začlenění Lucemburska mezi země Koruny české. Analyzuje 

zejména listiny, kterými bylo Lucembursko zastaveno Joštu Lucemburskému, Ludvíku 

Orleánskému, Antonínu Brabantskému a Janu Bavorskému a rovněž analyzuje svatební 

smlouvy týkající se Elišky Zhořelecké. Dále se zabývá rolí uherského a římského krále 

Zikmunda Lucemburského v tomto procesu. 

Závěr diplomové práce pak vedle zhodnocení výsledků výzkumu rovněž nastiňuje 

vývoj vztahů Lucemburska a Koruny české v budoucnu, resp. proces jeho odloučení. 
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