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Martin Stehlík: Začlenění Lucemburska mezi země Koruny české

Posuzovaná diplomová práce se obrací k neobyčejně zajímavému státoprávnímu tématu, 

dosavadní literaturou jednoznačně přehlíženému. A sice k zapojení lucemburského vévodství 

do relativně složitého konstruktu České koruny, budovaného v době vlády panovnické 

dynastie, která právě z Lucemburska na český trůn v roce 1310 pronikla.

Hned úvodem je třeba říci, že autor se svého úkolu zhostil vynikajícím způsobem a 

předkládá práci, která je nejen výborným podkladem pro ústní obhajobu, ale po drobných 

úpravách (spíše jazykového než věcného charakteru) by se klidně mohla dočkat publikace 

v některém ze speciálních historických periodik. Je totiž opřena o důkladnou a důslednou 

rešerši, opírající se o všechny relevantní edice dobových pramenů, a to i zahraniční, českému 

badateli namnoze jen velmi obtížně přístupné. Tím, že se dokázal oprostit od dosavadních 

zkratkovitých výkladů starší literatury (s níž je velmi dobře obeznámen) a vydal se cestou ad 

fontes, mohl formulovat vlastní závěry, jejichž validita se může stát předmětem další odborné 

diskuze.

Text práce v rozsahu 64 stran je primárně vystavěn chronologicky, což lze z hlediska 

metodického hodnotit jako plně funkční. Autor nejprve pojednává o samém vzniku České 

koruny za vlády Jana Lucemburského a Karla IV., dále popisuje vztah mezi českými zeměmi 

a Lucemburskem v první polovině 14. století, jenž správně hodnotí jako personální unii. 

Rozborem textu listiny Karla IV. z 13. března 1354, jíž král povýšil Lucembursko na 

vévodství a udělil je svému polorodému bratrovi Václavovi, vyvrací rozšířený a českou 

literaturou nezřídka opakovaný omyl, že se Lucembursko stalo součástí České koruny tímto 

momentem. Z dikce listiny, vydané z titulu Karlovy vlády v Říši, totiž jasně vyplývá, že lenní 

suverenita vůči Lucembursku měla pro futuro příslušet nikoli českým, nýbrž římským králům.

Na druhou stranu autor velmi správně upozorňuje na několik roztroušených pramenných 

zmínek z poloviny 14. století, z nichž je patrné, že v plánech „Otce vlasti“ myšlenka 

institucionálního spojení Lucemburska a českých zemí rezonovala. 

Za klíčový moment pro takové spojení považuje autor smrt Václava Lucemburského 

v roce 1383, po níž vláda ve vévodství přešla, v souladu s pět let starým Václavovým 

testamentem, na jeho stejnojmenného synovce, českého a římského krále Václava IV. Autor 



pak dále rozebírá osudy Lucemburska za vlády posledních dvou lucemburských králů, kdy se 

opakovaně stávalo předmětem zástavní držby dalších spřízněných knížat. Velmi plasticky 

přitom vykresluje složitost právních vztahů, které byly zpravidla konstituovány jen vágně a 

byly zainteresovanými aktéry evropské politiky nejednou různě interpretovány. Výsledkem 

celého výkladu je zjištění, že k explicitnímu formálnímu zařazení Lucemburska mezi země 

České koruny nikdy nedošlo, přesto ale bylo vévodství v 15. století stále intenzivněji vnímáno 

jako její součást. Nejedná se tedy o nějaký zásadní, překvapivý a veškeré nejasnosti 

překonávající závěr, přesto se ale domnívám, že práce výrazně posouvá stav dosavadního 

poznání a že před dalším kritickým zkoumáním rozhodně obstojí.

Rozsah použitých zdrojů, jak již bylo naznačeno v úvodu posudku, je značný a 

z hlediska dané problematiky víceméně vyčerpávající. Za ocenění stojí velmi významné 

využití pramenů francouzských, s nimiž dosavadní čeští (i němečtí) badatelé pracovali spíše 

sporadicky. Průběžné odkazy na zdroje jsou využívány lege artis a jejich počet (161) jasně 

dokumentuje hloubku a pečlivost autorovy analýzy. 20 příloh, vesměs celých textů klíčových 

dokumentů, může být velmi účinnou pomůckou pro zájemce o problematiku a o ověření 

autorových závěrů. Po jazykové stránce je práce kultivovaná, s minimálním množstvím chyb 

a překlepů (byť je kuriózní, že práv do závěru práce se autorovy taková chyba vloudila a 

posunul smrt lucemburského vévody Václava do roku 1384).

Práci hodnotím po všech stránkách jako výrazně nadprůměrnou, originální a doporučuji 

ji k obhajobě s výborným výsledkem.

V Praze 3.9.2013

JUDr. Marek Starý, Ph.D.


