
 

Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 

Katedra právních dějin 
 
 
 

Martin Stehlík 
 
 
 
 

Začlenění Lucemburska mezi země Koruny české 
 
 
 

Diplomová práce 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí diplomové práce:   JUDr. Marek Starý, Ph.D. 
 
 
Červen 2013 



 

Čestné prohlášení 
 
 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, všechny 

použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného titulu. 

 
 
V Praze dne 20. června 2013    Podpis 
  

 



 

Poděkování 
 
 Rád bych zde poděkoval především vedoucímu mé diplomové práce JUDr. Marku 

Starému, Ph.D. za jeho cenné připomínky a odbornou pomoc při jejím zpracovávání. 

 Rovněž mé díky patří také Mgr. Janě Fantysové-Matějkové, Ph.D. z Ústavu českých 

dějin při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy za její cenné podněty a poskytnutí 

některých podkladů. Za poskytnutí některých podkladů bych rovněž rád poděkoval i 

Dr. Pitu Péporté z Faculté des Lettres, Université du Luxembourg. 

 Mé poděkování patří i Bc. Martině Šilhánové za její pomoc s korekturou této práce. 

 

 



 

Obsah 
 
Úvod .................................................................................................................................................... 3 

I Koruna česká ............................................................................................................................. 5 

I.1 Geneze pojmu „koruna“ .................................................................................................. 5 

I.2 Inkorporace ........................................................................................................................ 6 

I.3 Vznik Koruny české ......................................................................................................... 7 

II Personální unie za vlády Jana Lucemburského ................................................................... 10 

II.1 Poměry v Lucemburském hrabství............................................................................... 10 

II.2 Svatební smlouva s Beatrix Bourbonskou ................................................................... 13 

II.3 Poslední vůle Jana Lucemburského ............................................................................. 14 

II.4 Kandidatura Karla IV. na římského krále a její vliv na testament ........................... 17 

III Předpoklady inkorporace Lucemburska ke Koruně české  za vlády Karla IV. .............. 20 

III.1 Regentská vláda Karla IV. v Lucembursku ................................................................. 20 

III.2 Předání dědictví Václavovi Lucemburskému .............................................................. 24 

III.3 13. března 1354 – Lucembursko lénem Koruny české? ............................................ 26 

III.4 Dědická práva českých králů k Brabantsku a Lucembursku .................................... 28 

III.5 Předpoklady inkorporace Lucemburska v širších souvislostech .............................. 33 

IV Vláda Václava IV. a začátek konce Lucemburska ve svazku zemí Koruny české ......... 39 

IV.1 Dědictví Václava Lucemburského ................................................................................ 39 

IV.2 Jošt Lucemburský a počátky „Pfandherrschaft“ ........................................................ 41 

IV.3 Zástavní držba Ludvíka Orleánského na pozadí boje o římský trůn mezi 
Ruprechtem Falckým a Václavem IV. ......................................................................... 44 

IV.4 Svatební smlouva Elišky Zhořelecké a Antonína Brabantského ............................. 48 

IV.5 Zástavní držba Elišky Zhořelecké a Antonína Brabantského .................................. 50 

IV.6 Ochranná ruka Zikmunda Lucemburského a zástavní držba  Jana Bavorského ... 53 

IV.7 Začlenění Lucemburska mezi země Koruny české .................................................... 56 

Závěr .................................................................................................................................................. 62 

Seznam použité literatury a pramenů ............................................................................................ 67 

Seznam příloh ................................................................................................................................... 74 

Příloha I. – Mapa Lucemburského hrabství ............................................................................ 75 

Příloha II. – Mapa lotrinského regionu Svaté říše římské ..................................................... 76 

Příloha III. – Mapa zemí Koruny české v závěru 14. století ................................................. 77 

 



 

Příloha IV. – Rodokmen českých a moravských Lucemburků ............................................ 78 

Příloha V. – 1334, prosinec. Svatební smlouva Jana Lucemburského a Beatrix 
                    Bourbonské ............................................................................................................ 79 

Příloha VI. – 1340, 9. září. Závěť Jana Lucemburského ....................................................... 81 

Příloha VII. – 1346, 22. květen. Dohoda mezi Karlem IV a Balduinem Lucemburským 83 

Příloha VIII. – 1349, 10. února. Zastavení Lucemburska Balduinovi Lucemburskému .. 84 

Příloha IX. – 1354, 13. března. Udělení Lucemburska Václavovi Lucemburskému ......... 86 

Příloha X. – 1355, 27. září. Udělení Markrabství moravského  Janu Jindřichovi a 
                    nástupnictví v Koruně české ............................................................................... 87 

Příloha XI. – 1357, 20. únor. Prohlášení a poslední vůle Jany Brabantské ......................... 90 

Příloha XII. – 1366, 27. října. Prohlášení a poslední vůle Václava Lucemburského ......... 91 

Příloha XIII. – 1378, 30. ledna. Závěť Václava Lucemburského ........................................ 92 

Příloha XIV. – 1388, 24. února. Zastavení Lucemburska Joštu Lucemburskému ............ 93 

Příloha XV. – 1402, 18. srpen. Zastavení Lucemburska Ludvíku Orleánskému ............... 94 

Příloha XVI. – 1403, 12. prosinec. Konfirmace zastavení Lucemburska Ludvíku 
                        Orleánskému ..................................................................................................... 96 

Příloha XVII. – 1409, 27. dubna. Svatební smlouva Elišky Zhořelecké a Antonína 
                         Brabantského ................................................................................................... 97 

Příloha XVIII. – 1411, 14. srpna. Zastavení Lucemburska Elišce Zhořelecké a  
                          Antonínu Brabantskému ............................................................................. 100 

Příloha XIX. – 1413, 7. září. Výzva Zikmunda Lucemburského do Lucemburska ........ 102 

Příloha XX. – 1348, 7. dubna. Ustanovení Koruny české v Moravské listině ................. 102 

Abstrakt ....................................................................................................................................... 105 

Abstract ....................................................................................................................................... 106 

 

 



 

Úvod 
 

Spojení mezi Lucemburskem a zeměmi Koruny české trvalo několik desetiletí, 

přesáhlo vládu řady panovníků a dynastií. Stejně tak jako vztah Španělska a Nizozemí nebo 

Anglie a jejích francouzských držav, ukazuje tato problematika na spojení dvou vzdálených, 

jazykově, národnostně i kulturně odlišných oblastí, jejichž dějiny se přesto v určitém úseku 

úzce propojily. O to více je zajímavější, pokud neztratíme ze zřetele, že se ocitáme ve 

středověku, v období omezené možnosti pohybu a komunikace, což přesto nebránilo 

ovládat území vzdálené stovky kilometrů, trvající týdny cestování. Vstup cizího, vzdáleného 

suveréna, byl navíc vnímán místními elitami jako ohrožení jejich zájmů a vyvolával napětí a 

konflikty. 

Jedním z takovýchto případů bylo i spojení mezi Lucemburskem a zeměmi Koruny 

české. Pro nás je tato dějinná epizoda o to zajímavější, že je současně důležitým příkladem 

vymanění se ze středoevropské politiky Přemyslovců a rovněž případem vzestupu 

stavovské společnosti, která přestala považovat zahraniční politiku za doménu výhradně 

panovníka. Zdaleka se tedy nejedná pouze o „exotickou“ kapitolu českých dějin, ale také o 

znázornění proměny české společnosti. Přestože se Lucembursko vymykalo tradičním 

expanzivním směrům do sousedních oblastí, kterými v případě Čech bylo tradičně 

Míšeňsko, Bavorsko, Rakousy, severní Uhry a polská území, ukázalo se býti jeho spojení 

s českým prostředím životaschopné. Zvláště porovnáme-li jej s jinými vzdálenými 

územními projekty, zejména s italskou signorií nebo alpským panstvím za Jana 

Lucemburského. 

Tato diplomová práce si klade za cíl objasnit první část předmětné problematiky, 

a sice proces začlenění Lucemburska mezi země Koruny české. Téma bylo vybráno 

především z důvodu, že nebylo dosud historiografií, ani českou a ani zahraniční, 

zpracováno a analyzováno. Ostatně se Lucemburku v české historiografii věnuje velmi malá 

pozornost, bez ohlednu na skutečnost, že bylo jednou z korunních zemí. Dostupná 

literatura zpravidla bere příslušnost Lucemburska ke Koruně české jako danou skutečnost, 

aniž by měla potřebu zkoumat její příčiny. 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. Právněhistorický úhel pohledu si navíc žádá vyšší míru opatrnosti a 
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přesnosti při práci s prameny. Jako nedostatečná se tak v tomto ohledu ukázala nejen 

stávající literatura, ale rovněž i edice pramenů, kde se v dané problematice objevily četné 

zásadní nepřesnosti, zejména při práci s pojmem Koruna česká. Bylo tak nutno vycházet, 

pokud to bylo možné, z primárních zdrojů, tedy původního znění listin, a konfrontovat je 

se stávající 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 seznamuje s prvním 

kontaktem mezi Lucemburskem a českými zeměmi za vlády Jana Lucemburského, kterou 

vznikla mezi oběma zeměmi personální unie. 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 rok 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. V závěru je vedle 

hodnocení výsledků výzkumu rovněž stručně nastíněn budoucí vývoj vztahů Lucemburska 

a Koruny české, resp. proces jeho odloučení. V přílohách pro usnadnění v orientaci 

přikládám mapy Lucemburska, lotrinského regionu Svaté říše římské a zemí Koruny české, 

jakož i rodokmen českých a moravských Lucemburků. Dále přikládám výběr úplného znění 

nejzásadnějších listin týkající se předmětné problematiky. 
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I Koruna česká 
 

 

I.1 Geneze pojmu „koruna“ 
 

V české historiografii se běžně setkáváme s pojmy České království či Koruna česká 

(Koruna království českého, země Koruny české), o synonyma se však nejedná. Za České 

království můžeme považovat pouze historické území Čech a případně Moravy, zatímco 

Koruna česká zahrnovala navíc další území mimo toto „jádro“.1 Jednalo se o tzv. vedlejší 

země, konkrétně Budyšínsko a Zhořelecko (později Horní Lužice), Dolní Lužici a slezská 

knížectví, přechodně ještě Horní Falc (Nové Čechy, Česká Falc) a ve volnějším svazku i 

Markrabství braniborské. Dále ke Koruně české patřila řada drobných držav rozptýlená na 

území Svaté říše římské, zejména však u českých hranic, tzv. feuda extra curtem. 

Pojem „Koruna česká“ neboli „Corona regni Bohemiae“ spadá do druhé poloviny 

14. století, vlády Karla IV. Samotný pojem „koruna“ neboli „corona“, jakožto označení jak 

pro území, tak i královskou moc, tzv. teritoriální a osobní složka, byl spíše užíván 

v zahraničí než v českém prostředí. Ve stejném významu byl po dlouhou dobu i pojem 

„regnum“, tedy království či královská moc, později se však oba pojmy významově rozchází. 

Karel IV. si byl vědom slabin konstrukce striktní personifikace panovníka 

s územím, kterému vládnul. Příkladem mu ostatně bylo rozsáhlé přemyslovské dědictví, 

které se rozpadlo právě díky chatrnému právnímu spojení vázanému úzce pouze na osobu 

krále. S ohledem na rozsáhlou lucemburskou expanzi se tak jevila potřeba kvalitativně 

propracovanějšího právního vztahu, a sice s cílem územní zisky trvaleji připoutat 

k mocenské základně, Čechám. Žádoucí to bylo zejména v případě slezských knížectví 

ovládaných většinou pouze lenní svrchovaností. 

Státoprávní politika se v tomto ohledu začala měnit už za vlády Jana 

Lucemburského, který v lenních listech slezských knížat Leška Ratibořského a Konráda 

Olešnického z roku 1327 váže jejich přísahu nejen na svojí osobu, ale i České království: 

„vasallus noster ac regni nostri Boemie“. Tato situace se opakuje i o dva roky později v lenních 

listech dalších slezských knížat, tentokrát s pojmem „česká říše“: „chunigen von Behei, und ouch 

unsers riches zu Beheim“. Při ovládnutí Zhořelecka 19. května 1329 pak král použil 

v inkorporační listině zcela nové pojmenování „koruna a stůl našeho Českého království“, 

1 Ke sporům o toto vymezení viz BOBKOVÁ, L.: Poměr korunních zemí k Českému království, s. 18n. 
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resp. „coronae et mensae regni nostri Bohemiae“, čímž patrně naznačil kvalitativně jiné právní 

pouto, byť ještě s nejistým přístupem k pojmu „corona“. Tohoto výrazu se užije opětovně až 

roku 1336 v lenním slibu slezského knížete Bolka Münsterberského, který slibuje, že 

v případě jeho bezdětné smrti připadne jeho země „ad ipsum regnum Boemiae et coronam“.2 

Podstata nového právního označení územního celku je tak nejen v zastřešení 

nabytých území novým právním subjektem, de iure právnickou osobou, ale také 

v depersonifikaci osoby panovníka od území, kterému vládnul, i když tomu tak ještě za 

Lucemburků zcela nebylo. Postupné oddělení těchto složek mělo zaručit trvání právního 

svazku na sobě nezávislých území i v případě osiření trůnu a v podstatě zde již můžeme 

hledat abstraktní počátky státu. Nezanedbatelné je ovšem i ideologické podložení nového 

institutu s ohledem na zasvěcení korunovační koruny zemskému patronu sv. Václavovi a 

tím i přihlášení se k přemyslovské tradici. Právně měla být Koruna česká tedy i nadřazena 

vládnoucí moci, což Karel IV. i jednoznačně formuloval v inkorporačních listinách 

předkorunovačním slibem dané území nezcizit.3 

 

 

I.2 Inkorporace 
 

Připojení území či jiného nabytého majetku k jinému území se dělo pomocí tzv. 

„inkorporace“ neboli „přivtělení“.4 Jak už název napovídá, připojované území se stalo 

integrální součástí jiného území a podléhalo tedy rovněž jeho institucím, byť zpravidla byla 

dodržována dřívější práva a privilegia připojovaného území. Tento institut byl užíván ve 

středověku i v jiných státech Evropy, v samotných Čechách se patrně objevil již za vlády 

posledních Přemyslovců v závěru 13. století. Král Václav II. takto připojil k Českému 

království město a hrad Pirna (Perno) ležící u Drážďan, které odkoupil od míšeňského 

biskupství.5 

2   CIB II/1 č. 88 a 126 
3  Detailním rozborem se zabývá nověji BOBKOVÁ, L: Poměr korunních zemí k Českému království, s. 17n; 

popř. nejnověji Ustavení Koruny království českého, s. 34n, 84n; SPĚVÁČEK, J.: Karel IV., s. 272; 
Malý, K.: Dějiny českého a československého práva, s. 37. 

4 V listinách Karla IV. se užívají i jiná synonyma, v latinských vedle „incorporare“ např. „adiungere“, 
„adunare“, „annectere“, applicare“, „appropriare“, „ascribere“, „attribuere“, „coniungere“, „counire“, 
„invescerare“, „reincorporare“, „reunire“ a „unire“; v německých listinách pak „einleiben, eignen und 
einigen“ nebo „geben, leihen, zufügen, einleiben, indermen, vereinen“ či „incorporieren a vereinen“. 
SANMANN von Bülow, H.: Die Inkorporation Karl IV., s. 40 

5  O tomto kroku se dozvídáme z konfirmační listiny římského krále Albrechta I. ze dne 22. listopadu 1298, 
RBM II č. 1660 a 1823. 
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Do té doby v českém prostředí vzácné užívání inkorporace nalezlo své uplatnění 

v územní politice Karla IV. Tohoto institutu užíval také coby římský král na úrovní říšské 

politiky, kdy jím demonstroval v pohraničních oblastech Svaté říše římské, zejména u 

Francie v Savojsku a Arelatsku a u Polska ležících Pomořan, říšská práva. Královská 

kancelář se pravděpodobně inspirovala církevním vzorem tohoto institutu. Na rozdíl od 

církve, která pro inkorporaci majetku vyžadovala přímé vlastnické právo, se ovšem 

královská kancelář od tohoto úzkého vymezení odchýlila a předmětem inkorporace byla i 

jiná práva k předmětnému majetku.6 

Předmětem inkorporace tak kromě přímého vlastnictví (dominium directum et 

utile), mohla být rovněž dočasná držba neboli zástava (lat. pignus, obligatio, něm. pfande), 

léno (lat. feudum, něm. lehne), a to nejen ve smyslu lenní svrchovanosti, ale i lenní 

podřízenosti, a nakonec nejvolnější spojení skrze tzv. ochranu či fojtství (advocatum) a 

práva na otevření hradu a jeho dočasnou dispozici. Tato různorodost se projevila zejména 

v Horní Falci, kde nalezneme všechny zmíněné stupně závazku, a ve Slezsku, kde 

dominovala lenní svrchovanost nad zdejšími knížaty. V některých případech, týkala-li se 

inkorporace říšského majetku, si Karel IV. pojišťoval tento akt souhlasem kurfiřtů, tzv. 

Willebriefe, čímž ovšem nezanikala říšská svrchovanost nad tímto majetkem. Inkorporace 

v pojetí Karla IV. se tak od ryze majetkového institutu posunula k pojetí státoprávnímu. 

Nezbytnou součástí byl rovněž i zákaz zcizit inkorporovaný majetek.7 Tam, kde nebylo 

možné tohoto institutu užít, zejména v případě Markrabství braniborského, vystačil si 

Karel IV. se slavnostními proklamacemi o věčném a nerozlučném spojení a nezcizitelnosti 

od Koruny české.8 

 

 

I.3 Vznik Koruny české 
 

Pojem „Koruna česká“ byl použit dne 7. dubna 1348, kdy Karel IV. vydal soubor 

čtrnácti listin. Převážná většina měla konfirmační povahu v podobě opětovného stvrzení 

starých privilegií českých králů daných králi římskými, tedy mj. i Zlaté buly sicilské. Toho 

6  K inkorporaci za Karla IV. viz SANMANN von Bülow, H.: Die Inkorporation Karl IV., s. 34-66. 
7 Tento závazek ovšem porušil už i Karel IV., když roku 1373 zastavil Horní Falc Wittelsbachům v souvislosti 

s odkoupením Braniborska. BOBKOVÁ, L: Poměr korunních zemí k Českému království, s. 26n 
8 K inkorporaci Braniborska se Karel IV. neuchýlil pro jeho politicky choulostivé postavení kurfiřtské země, 

přičemž už jeho samotného získání vyvolalo mezi říšskými knížaty, zejména kurfiřty, silné znepokojení. 
V zemském Landbuchu z roku 1375 obsahující soupis obcí a příjmů je ovšem termín inkorporace použit. 
Tamtéž, s. 26; SANMANN von Bülow, H.: Die Inkorporation Karl IV., s. 60n 
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dne však byly vydány i dvě zcela nové listiny týkající se poměru konkrétních zemí vůči 

královským Čechám. Jedna týkající se Moravy a druhá týkající se slezských knížectví, 

Budyšínska a Zhořelecka. Tyto listiny rovněž měly formálně také konfirmační povahu, 

neboť ve svých preambulích s historickým výkladem uváděly, že se nejedná o nic nového, 

pouze o stvrzení starého, nicméně Koruna česká byla zcela novým státoprávním 

institutem.9 

Moravská listina právně rozlišuje území Moravy na tři části, a sice Markrabství 

moravské, Biskupství olomoucké a Vévodství opavské. Současně se v úvodu hovoří o jejich 

dávném lenním poměru vůči českému králi, čímž byla popřena dřívější snaha římských 

králů narušit integritu českého státu udělením Moravy jednomu z jejích údělných knížat 

Konrádu II. Otovi coby „markrabství“ a říšské léno. Dále už listina jednoznačně uvádí „(...) 

aby vinou nesprávného výkladu některých věcí nebo vinou pochyb, nejasností či protiřečících skutečností 

nemohla být v budoucnu žádným způsobem popírána libovolná práva, čest či stav nás, našich dědiců a 

nástupců, českých králů, či Koruny řečeného království, na základě římské královské moci vykládáme, 

vyhlašujeme, vymezujeme, dosvědčujeme, říkáme a na základě své vlastní bezpečné znalosti objasňujeme, že 

výše uvedená vznešená knížectví, totiž biskupství olomoucké, markrabství moravské a vévodství opavské 

právem spadají pod správu a přímé panství českých králů a Koruny českého království 10 a že řečení 

biskupové, markrabí a vévodové i jejich dědicové a nástupci jsou provždy povinni tato knížectví a svrchu 

řečená panství, kdykoli se vinou smrti nebo nějakých jiných zákonných příčin právoplatně uvolní, uctivě, 

jakožto léno, přijímat bez vzpurnosti a zdráhání od nás, od našich dědiců a nástupců, českých králů, a od 

Koruny království českého a že jsou povinni nám i řečeným dědicům a nástupcům, českým králům, a 

Koruně řečeného království v uvedených případech osobně skládat obvyklé přísahy náležité poddanosti, 

poslušnosti a podřízenosti (...)“. 

Druhá listina se nese v obdobném duchu, ovšem na rozdíl od moravské listiny je 

v jejím úvodu ještě více patrná fikce starobylosti dávného pouta ke Koruně české: „(...) A 

jakkoli vznešené vévodství vratislavské a slezské se všemi svými náležitostmi spadalo odedávna pod užitečné 

a přímé panství slavných někdejších českých králů, našich předků, a pod Korunu království českého (...)“ 

nebo „(...) A jakkoli marka budyšínská a zhořelecká, která spolu se svými ostatními městy, sídly a 

náležitostmi patřila odedávna k Českému království a k české Koruně (...)“.11 

9   BOBKOVÁ, L: Ustavení Koruny království českého, s. 52n 
10   orig.: „...ad iurisdictionem et directum dominium regum et corone regni Boemie iure spectare...“ 
11 Úplné znění tzv. Moravské listiny je přílohou této práce. Původní znění obou listin viz ACRB II, č. 60 a 

č. 61; překlad BLÁHOVÁ, M., MAŠEK, R.: Karel IV. – Státnické dílo, s. 132n. 
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Tyto listiny nicméně stanovily poměr pouze taxativně vyčtených území vůči Koruně 

české, žádné generální klauzule pro futuro v nich nenalezneme, a tak každý další územní zisk 

musel být obdobně jednotlivě inkorporován. V říjnu roku 1355 Karel IV. vydává ještě 

jednou zpřesněnou inkorporační listinu pro Slezsko doplněnou o výčet jednotlivých 

knížectví, a také pro Budyšínsko a Zhořelecko, kterou 11. května 1356 doplnil samostatnou 

inkorporací hornolužického města Kamenz. Dne 5. dubna 1355 vydává inkorporační listinu 

pro Horní Falc, týkající se však i dalších majetků v Bavorsku, a tato listina se stala vzorem 

pro inkorporaci Dolní Lužice a majetků v saském Polabí ze dne 1. srpna 1370. V listopadu 

1356 pak byla ze strany kurfiřtů potvrzena inkorporace majetků získaných od pánů 

z Plavna ležících za Krušnými horami v Plíseňsku a Vogtlandu, byť samotná inkorporační 

listina se nedochovala.12 

Pojem Koruna česká se velmi rychle ujal, zejména díky královské kanceláře, která jej 

důsledně užívala. Specifickou výjimkou je Maiestas Carolina. Záhy se nové pojmenování 

objevuje v tehdejších kronikách a je užíván i cizinou. Ostatně jej nalézáme i v samotném 

zákoníku pro celou Svatou říši římskou, v Zlaté bule Karla IV. z roku 1356, a sice 

v kapitole osmé „O svobodě českého krále a obyvatel jeho království“.13 V 15. století se česká 

šlechta začala považovat za nejpřednější v rámci Koruny české a jejího reprezentanta, která 

i v jejím jménu povolává panovníky na trůn a žádá její obnovu. S tím současně začínají v 

Čechách splývat pojmy Koruna česká a Českého království, zatímco vedlejší země nadále 

preferují pojem Koruny české. Obsah tohoto pojmu se tak vlivem stavovské společnosti 

měnil, taktéž práva a povinnosti jednotlivých zemí v rámci tohoto svazku. Právně přetrvala 

Koruna česká až do vzniku Československé republiky 28. října 1918.14 

  

12 BOBKOVÁ, L: Poměr korunních zemí k Českému království, s. 11n 
13 V původním znění návrh zemského zákoníku Maiestas Carolina z roku 1355 tohoto pojmu neužívá, a to 

ani v čl. VI. o nezcizitelných hradech a městech, byť se jedná také o místa v Horní Lužici, Slezsku a Horní 
Falci, podřízená Koruně české. BLÁHOVÁ, M., MAŠEK, R.: Karel IV.: Státnické dílo, s. 169n, 282 

14 BOBKOVÁ, L: Ustavení Koruny království českého, s. 123n; 134-135 
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II Personální unie za vlády Jana Lucemburského 
 

 

II.1 Poměry v Lucemburském hrabství 
 

Nástupem lucemburské dynastie na český trůn započala nová éra české zahraniční 

politiky, která se vymanila ze středoevropského prostoru a mohla se opřít o nové kontakty 

se západní Evropou. Uzavřením sňatku s Eliškou Přemyslovnou 1. září 1310 ve Špýru, po 

předchozím souhlasu českých stavů, a korunovací ze dne 7. února 1311 vznikla mezi 

Českým královstvím a Lucemburským hrabstvím personální unie prostřednictvím osoby 

jediného panovníka.15 Poměry obou panství byly ovšem zcela odlišné, malé hrabství tvrdě 

bojující o své místo v roztříštěném lotrinském regionu Svaté říše římské16 a proti němu 

silné, veliké a bohaté království ve stabilní střední Evropě. 

Lucembursko nepatřilo dlouho do přední linie, a to jak z důvodu slabého 

hospodářství, tak také s ohledem na sváry silné šlechty, národnostně rozdělené na 

francouzsko-valonskou a německou. Hrabství mezi řekami Moselou a Mázou a pohořím 

Arden založil v 10. století hrabě Siegfried, který získal od trevírského kláštera sv. Maximina 

hrad Lucemburk. Po vymření jeho rodu v roce 1136 se země ujala sousední hrabata 

z Namuru, z nichž vynikla zejména hraběnka Ermesinda. S jejím nástupem na přelomu 12. 

a 13. století došlo k zásadnímu zvratu, upevnila panovnickou moc a zahájila smělou 

expanzi. Z počátku ovšem o dědictví málem přišla, když se Namuru se zmocnil henegavský 

hrabě Balduin IV. Promyšlenou sňatkovou politikou s Thibautem, hrabětem z Baru, a 

Walramem III., vévodou z Limburku a markrabětem z Arlonu, nakonec uhájila 

Lucembursko a z namurské části dědictví zejména hrabství Durbuy a La Roche. Tyto 

15 Jan Lucemburský obdržel vládu v hrabství ještě za života svého otce Jindřicha VII. Ten se jí vzdal v létě 
roku 1309, aby se zbavil lenních povinností, které by mohly komplikovat jeho nové postavení římského 
krále. Poprvé se u Jana s titulem hraběte setkáváme 1. ledna 1310. Jan Lucemburský použil titul českého 
(„zvoleného“) krále už druhý den po svatbě, nicméně sám svou vládu datoval až od korunovace. 
SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský, s. 110, 128n., 137, 160 

16 Původní Lotrinsko (Lotharingia) se dlouhodobě rozpadalo na řadu suverénních panství a mocných měst, 
obdobně jako severní Itálie. Název Lotrinska si nakonec uchovalo malé vévodství mezi Lucemburskem a 
Alsaskem, byť brabantští vévodové se formálně titulovali také lotrinskými vévody. Do popředí vystoupilo 
zejména Brabantsko, Henegavsko, Flandry, Geldry, Jülišsko a lutyšské biskupství a z měst Antverpy, 
Maastricht, Lutych, Mety, Trevír, Verdun ad. Oblast byla navíc třecí plochou mezi francouzskými, 
anglickými a říšskými zájmy a zdejší vládnoucí elita se jich naučila obratně využívat ve svůj prospěch. 
Jednotícím prvkem bylo paradoxně blízké příbuzenství, a to nejen díky sňatkové politice, ale i mnohdy 
společnému původu v dynastii Karlovců. Rodový a majetkový propletenec však nebránil neustálému 
vzniku drobných střetů a tvrdé expanzivní politice. KOSTLÁN, A.: Encyklopedie dějin Německa, s. 248n. 
Mapa lotrinského regionu je přílohou této práce. 
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državy dále rozšiřovala, nejvýznamnějším přírůstkem ale bylo markrabství Arlon, které 

získala po smrti druhého manžela. Nicméně mnohem významnější Limbursko neudržela a 

právě o něj svedli její vnuci roku 1288 krvavou bitvu u Worringenu s brabantským 

vévodou, kde byli drtivě poraženi. Sňatky tak alespoň získali majetky v Henegavsku. Jeden 

z jejích vnuků, Walram, založil francouzskou větev rodu pánů z Ligny, později povýšených 

do hraběcího stavu. Korunou úspěchu bylo zvolení hraběte Jindřicha VII. samotným 

římským králem dne 27. listopadu 1308, čímž lucemburská hrabata zdaleka překonala 

prestiž sousedních knížat. Neméně významné bylo i zvolení jeho bratra Balduina 

trevírským arcibiskupem v prosinci 1307, který z pozice kurfiřta důrazně hájil zájmy 

lucemburského rodu.17 

Za dědictví svých předků se tak nový český král rozhodně nemusel stydět. Po jejich 

vládě zůstalo kromě dobré pověsti také stabilizované, hospodářsky a kulturně se rozvíjející 

Lucemburské hrabství, rozšířené především o hrabství Durbuy  a La Roche, markrabství 

Arlon a řadu dalších panství a lén, zejména v sousedním Henegavsku.18 Současně si 

v souladu s rodovou tradicí nárokoval na Brabantsku strategické a bohaté Limburské 

vévodství.19 S francouzským králem a hrabaty z Baru se pak přel o práva na hrady Moncy a 

Mirvault a patronát k městu Verdun ležících na francouzsko-říšských hranicích.20 Stejně tak 

byl lucemburský hrabě leníkem svých sousedů, v případě majetků v Henegavsku tamních 

hrabat a v případě La Roche a Arlonu brabantských vévodů. Z pozice lucemburského 

17 SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský, s. 53n, 65, 93. Mapa hrabství je přílohou této práce 
18 Původ, rozsah a vývoj henegavských majetků není zatím uspokojivě objasněn. Počátky patrně začínají 

věnem Beatrix z Avesnes tvořící Dourlers, Tirimont a Consorre, které získal její prostřední syn Walram. Po 
jeho smrti v létě 1311 během italského tažení jeho bratra Jindřicha VII. musely připadnout jeho synovci 
Janovi Lucemburskému. Ten k nim totiž roku 1321 složil lenní slib henegavskému hraběti Janovi, pánu 
z Avesnes. Výčet majetků už je ovšem jiný: Aymeries, Pont-sur-Sambre, Dourlers, Raymes a Quartes. Tyto 
majetky pak rozšířil 1. dubna 1334 pro upevnění východních hranic koupí panství Mirouart (Mirwart) od 
henegavského hraběte Viléma za 30.000 florénů. Vzápětí mu ale 30. dubna 1334 ostatní henegavské 
majetky zastavil za 70.000 florénů, přičemž se zde objevují nové statky: Haregny a Pontignies. Dále se 
dozvídáme o prodeji všech henegavských majetků za 50.000 kop turnosů 17. února 1335. Protože s těmito 
majetky počítala svatební smlouva z roku 1334 mezi Janem a Beatrix Bourbonskou, která s nimi po jeho 
smrti disponovala, musel Jan prodej odvolat nebo tyto majetky vykoupit, patrně na protest francouzské 
strany. RBM III č. 722-3; RBM IV č. 27, 36, 131; SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský, s. 57, 172, 516 

19 V lednu 1334, kdy Brabantsko čelilo útoků sousedních knížat, se Jan zapojil útokem na Limbursko, kde 
dobyl hrad Herve a město Nolduc. Svých pozic se vzdal až po příměří zprostředkované francouzským 
králem Filipem VI. na jaře v Cambrai a 26. srpna 1334 v Amiens, kdy se svých nároků zřekl za finanční 
kompenzaci ve výši 160.000 zlatých reálů. SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský, s. 515; REICHERT, W.: 
Johann der Blinde, s. 180 a Landesherrschaft, Teil 1, s. 324n; RBM IV č. 77, 82-84 

20 Tyto spory se přes četná jednání a ozbrojené střety nedařilo vyřešit, roku 1343 se Jan a Jindřich z Baru 
dohodli na spolupráci v patronátu nad Verdunem. SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský, s. 342; REICHERT, 
W.: Johann der Blinde, s. 180n 
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hraběte měl Jan Lucemburský také určité povinnosti vůči francouzským králům, kteří si 

lucemburská hrabata dlouhodobě zavazovala rentou a významnými úřady.21 

 

České prostředí na Lucembursko překvapivě spíše žárlilo, jak dokresluje záznam 

kronikáře Petra Žitavského „Dnes všichni hle, musíme sloužit hrabství Lucemburskému“. Jiný 

kronikář Beneš Krabice z Weitmile se na základě králových jednání s císařem Ludvíkem 

Bavorem o odškodnění v Porýní domníval, že král hodlá vyměnit Čechy za Rýnskou Falc, 

aby byl blíže své rodné zemi.22  Tato skutečnost byla způsobena královými častými odjezdy 

do rodného hrabství. Nicméně především v západní Evropě se tvořila vrcholná politika a 

právě diplomacie se ukázala býti královou silnou stránkou, která české politice přinesla 

cenné kontakty z pařížského a avignonského (papežského) dvora. Historiografický posun 

v označení Jana Lucemburského z „krále cizince“ na „krále diplomata“ je tak zcela na místě.23 

Ze strany českých stavů nejsou známy požadavky na formální připojení hrabství 

k Čechám, případně ani udělení některých tamních úřadů. Tak daleko jejich sebevědomí a 

politická vyzrálost ještě nesahala a král Jan rozhodně nic neinicioval.24 Ostatně inkorporace 

územních zisků ani nebyla ještě zavedenou součástí jeho politiky, viz předchozí kapitola. 

Samotnému Lucembursku spojení s Čechami prakticky nic nepřineslo, naopak pro 

panovníkovu nepřítomnost bylo terčem útoků. Skutečnost, že Jan Lucemburský je také 

českým králem se totiž na jeho postavení v lotrinském regionu nijak neodrazila. To 

dokazuje také záznam kronikáře Jakuba z Echs popisující spor s namurskou hraběnkou 

Jolantou z Baru, která údajně prohlásila „že z takového králíčka si nemusí nic dělat“, čímž si 

vysloužila vojenský zákrok uraženého krále. Tento případ jasně dokazuje, že ani zdejší 

vládnoucí vrstva neměla o významu středoevropské monarchie valné povědomí. Nutno 

dodat, že král skutečně ani nemohl Čechy pro jejich vzdálenost využít, daleko větší význam 

tak mělo v této oblasti spojenectví s Francií.25 

21 Arlon a La Roche byly podřízeny Brabantu ještě před jejich připojením k Lucembursku. Na Arlon vznášelo 
lenní svrchovanost rovněž arcibiskupství v Trevíru. Lenní slib českého krále brabantskému vévodovi 
Janu III. je datován k 18. březnu 1320, RBM III č. 571. V rámci narovnání nároků za matčino věno v lednu 
1328 dosáhl Jan Lucemburský kromě finanční kompenzace také privilegium neskládat lenní slib po dobu 
držby královské hodnosti. V zimě 1338/1339 Jan vykonával funkci královského místodržícího 
v jihofrancouzské provincii Languedoc, SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský, s. 424, 428, 538, REICHERT, 
W.: Landesherrschaft, Teil 2, s. 573n, 595n; RBM III č. 1408, 1411 a 1412 

22 BOBKOVÁ, L.: Velké dějiny IV. a, s. 136n 
23 Krále cizince používá starší literatura, např. Josef Šusta ve stejnojmenném díle, novější již oceňuje jeho 

diplomatické schopnosti, např. Jiří Spěváček rovněž ve stejnojmenném díle. 
24 Králem organizovaný sňatek mezi lucemburskou šlechtičnou Anežkou z Blankenheimu a Jindřichem z Lipé 

je ojedinělou záležitostí, SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský, s. 423n. 
25 FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 296  
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II.2 Svatební smlouva s Beatrix Bourbonskou 
 

Navzdory povrchnímu spojení obou dominií nebyla trvalá přítomnost českého 

krále v lotrinském regionu vítána, a to zejména ve francouzských kruzích, které si nepřály 

dalšího hráče omezujícího jejich zájmy. Tomu odpovídá znění svatební smlouvy 

z 18. prosince 1334 uzavřené ve Vincennes mezi ovdovělým Janem Lucemburským a 

Beatrix, zastoupenou jejím otcem vévodou Ludvíkem Bourbonským. Smlouva se tvořila 

pod dohledem francouzského krále Filipa VI., který ostatně organizoval i samotné 

námluvy. Při této příležitosti přenechal  českému králi hrad a panství Mehun-sur-Yevre ve 

střední Francii u Bourges a severofrancouzská města Condren a Faillouël namísto dosavad 

vyplácené roční renty 4.000 liber turnosů.26 

Svatební smlouva nejdříve upravovala hmotné zajištění samotné Beatrix. Ze strany 

jejího otce jí byla dána roční renta 4.000 liber turnosů zajištěná v hrabství Clermont na 

městu, hradu a panství Creil s příslušenstvím. Po jeho smrti měla obdržet ještě dalších 

1.000 liber turnosů ve vévodství Borbonnais za podmínky, že ona, český král nebo jejich 

potomci výše uvedené statky nezcizí bez vědomí hrabat z Clermontu. Rovněž český král se 

zavazoval poskytnout manželce obvěnění ve výši 6.000 liber turnosů zajištěných na 

lucemburských majetcích v Arlonu, Boulogne, Marville, St. Mard a Damvillers.27 

Další ustanovení podrobně rozebírají dědictví případných potomků. Dcery měly být 

do výše 4.000 liber turnosů zajištěny na henegavských majetcích. Nicméně s ohledem na 

skutečnost, že zde měla zapsané důchody i Blanka z Valois, manželka králova syna 

z prvního manželství Karla, měly být tyto dcery dočasně nebo trvale zajištěny jinde 

v Lucemburském hrabství. Nejdůležitějším ustanovením ovšem bylo dědictví mužského 

potomka, který „où il plaira à Dieu que nous et nostre dicte compaigne ayens enffans masles, heriterons 

et heritons dés maintenant de toute la conté de Lucembourg, de la Marche et terre d`Arlon, de la conté de la 

Roche, des terres de Derbui et de Poilevache et de toutes les appartenances d`icelles, sans rien retenir ne 

excepter, et de tout ce que nous avons et pourons avoir et acquerir ou royaume de France“. Tedy měl 

26 Také francouzské majetky Jana Lucemburského nejsou zatím podrobně popsány. Nejdříve získal od 
Filipa VI. darem v únoru 1328 v Paříži palác Nesle, zvaný následně Hôtel de Boheme. Roku 1334 pak výše 
zmíněné majetky. O dalších statcích se dozvídáme v souvislosti s udělením jejich správy Beatrix, kdy jí roku 
1340 král přenechává Mehun-sur-Yevre, Marsy, Paudy a Creil a ona mu za to přenechává k dispozici její 
věnné příjmy. Roku 1344 jí pak přenechává správu zbylých francouzských držav, tedy Nannay, Bailly, 
Condren a Faillouë, kde opět můžeme sledovat nová jména. SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský, s. 430; 
FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 295, 298-299 

27 Pokud by Beatrix zemřela bez potomků, věno by se vrátilo zpět. Pokud by však přežila svého manžela, 
ponechala by si jej jako dědictví. Nadále však tyto statky podléhaly svrchovanosti hrabat z Clermontu. Obě 
strany se rovněž zavázaly, že v případě nižšího výnosu zmíněných statků bude zajištěna další náhrada. 
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zdědit hrabství Lucemburské, La Roche, markrabství Arlon, Durbuy a Poilvache28 a ostatní 

državy a dále všechny majetky ve Francouzském království, které Jan Lucemburský má 

nebo ještě získá. 

Dovětek týkající se francouzských majetků českého krále zřetelně ukazuje na vliv 

francouzských politických kruhů na znění smlouvy. Jejich prvotním zájmem bylo, aby se 

v případě narození mužského potomka lucemburský rod a majetky rozdělily na západní a 

východní část. Tento záměr ještě více umocňuje požadavek na eliminaci dědických práv 

králových synů z prvního manželství. Zatímco u nezletilého Petra Bourbonského 

postačovalo, aby se jeho otec vévoda Ludvík za něho mohl zaručit, že podmínky smlouvy 

bude dodržovat, u Janových synů z prvního manželství, Karla a Jana Jindřicha, tomu bylo 

naopak. Smlouva důrazně požaduje jejich souhlasy a rovněž i souhlas lucemburských stavů. 

Těmito souhlasy se oba synové měli vzdát jakýchkoliv dědických práv na Lucembursko. 

Král Jan je ale nezískával lehce, hlavně Karel chtěl za něj ústupky v podílu na vládě 

v českých zemích. Nakonec však v srpnu 1335 obšírnou konfirmační listinou souhlasil, 

lucemburské stavy schválily dohodu v květnu 1336 a Jan Jindřich se po dosažení zletilosti 

připojil v březnu 1338. 

To už nicméně bylo rok po narození třetího králova syna Václava ze dne 25. února 

1337, čímž získala dědická ustanovení smlouvy na relevanci. Narození se mužského 

potomka vyvolalo ohlas ze strany Ludvíka Bourbonského, který si vyžádal opětovné 

potvrzení platnosti smlouvy ze strany českých vyslanců v dubnu 1337, rovněž francouzský 

král smlouvu v srpnu 1337 znovu vidimoval.29 

 

 

II.3 Poslední vůle Jana Lucemburského 
 

Ztráta zraku a válečné výpravy, zejména pak účast v tzv. stoleté válce mezi Francií a 

Anglií, kdy smrt mohla přijít kdykoliv, přiměly českého krále, aby zajistil postavení svého 

nejmladšího syna Václava. Dne 16. července 1340 v Arlonu přikázal svému oddanému rytíři 

a senešalovi románských (frankofonních) částí Lucemburska Werrimu z Harzée, aby hájil 

28 Zvláště zmíněné probošství Poilvache tvořilo severovýchodní baštu lucemburského hrabství u hranic 
s hrabstvím Namur, jehož bylo také původně součástí. Tuto část nakonec hraběnka Ermesinda a její 
následovníci uhájili. V září 1334 jeho část ovšem král Jan zastavil namurské hraběnce Marii z Artois a již se 
k Lucembursku zpět nevrátilo, když Václav Lucemburský roku 1356 rezignoval na výkupní práva. RBM IV 
č. 85; REICHERT, W.: Landesherrschaft, Teil 2, s. 615n; BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. 28n 

29 Úplné znění smlouvy je přílohou této práce, dále viz RBM IV č. 112, 198, 296, 517; CDM VII č. 80; 
BERTHOLET, J.: Histoire 6, s. XXVJ an., XXXVJ an.; FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 294-295, 300n 
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práva jeho syna a předal mu dědictví, popř. Beatrix nebo správci hrabství (mambour). Tímto 

krokem tak vyjádřil nedůvěru německé části hrabství.30 

Následně během tažení ve vojenském táboře u Bouvines 9. září 1340 nadiktoval 

notáři závěť. Nejstarší syn Karel měl dostat královské Čechy, polské (slezské) země, 

Budyšínsko a Zhořelecko, prostřední syn Jan Jindřich pak Markrabství moravské a 

nejmladší syn Václav Lucemburské hrabství s příslušenstvím a majetky ve Francii: „IX. In 

omnibus autem nostris bonis mobilibus et immobilibus quibuscumque heredes et successores nostros 

ordinamus, creaumus et facimus illustrem Karolum primogenitum et Joannem secundogenitum et 

Wenceslaum tertiogenitum nostros, dictum videlicet Karolum in regno Boemiae et ceteris Poloniae et 

Budicensis et Gorlizensis districtibus ; et illustrem Joannem in marchionatu Moraviae, et Wenceslaum in 

toto comitatu Lucemburgensi ac in terris et bonis, quas et quae habemus in regno Franciae.“. 

K Lucemburskému hrabství byl také přidělen porýnský Bacharach s výnosy z jeho cel: 

„VIII. Volumus etiam et ordinamus, ut omnes redditus et proventus, quos habemus super teloneo et castris 

in Bacherach supra Reno, comitatui nostro Lucemburgensi annectantur, et ipsos auctoritate praesentium 

annectimus.“. Pravděpodobně se to týkalo i dalších říšských zástav v Porýní a Alsasku, které 

Jan Lucemburský získal.31 

Daleko více se závěť ovšem věnovala královým dluhům, a sice nejen většinou 

z jedenácti článků, ale i jejich přednostním nadiktováním před určením dědictví synů. 

Plátcem měly být především Čechy, včetně závazků vzniklých v Lucembursku a ve Francii. 

Hrabství se sice mělo také na splácení podílet, nicméně závěť udává přesnou částku 60.000 

30  RBM IV č. 806; FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 306; SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský, s. 545 
31 Clo z Bacharachu bylo reliktem původně se slibně rozvíjejícího panství v Porýní nedaleko Lucemburska, 

které se naskytlo spojenectvím s římským králem Ludvíkem Bavorem. Namísto slibovaného celního hradu 
Kaub u Oberweselu obdrželi 17. prosince 1314 král Jan společně se strýcem Balduinem, trevírským 
arcibiskupem, náhradou za své služby ve výši 30.000 hřiven haléřů do zástavy říšská cla v Antverpách, která 
měla být vyplácena z cla v Bacharachu, a k zajištění jim bylo zastaveno samotné město a nedaleké hrady 
Stahlberg, Stahleck a Braunshorn. V únoru 1320 pak byla po navýšení dlužné částky zástava rozšířena o 
polovinu města Rheinböllen a údolí na Rýnu. Součástí zástavy byla i obec Steg (Steeg) jak vyplývá z Janova 
listu v říjnu 1320. V říjnu 1322 bylo držení této zástavy pojištěno dalším navýšením dlužné částky. K tomu 
přibylo zastavení města a hradu Kaiserslautern a hradu Wolfstein za 10.000 hřiven stříbra, toto zboží však 
Jan převedl v srpnu 1332 na Balduina. V srpnu 1330 Ludvík Bavor zastavil králi další porýnské zboží 
v hodnotě 7.200 hřiven stříbra, a to hrady a města Kaiserburg, Bliksberg, Türkheim a Münster ležící v 
Alsasku, výměnou za Altenburg, Zwickau a Chemnitz. Ludvík Bavor několikrát žádal uvolnění těchto 
zástav, s čímž král Jan souhlasil pouze po zaplacení dluhů. Nakonec však císař Ludvík během vyostření 
sporů dobyl Kaiserburg (Kaysersberg) a Bliksberg (Plixburg), jak vyplývá z jeho prohlášení v květnu 1336. 
Přesto český král je ještě v srpnu 1336 vyzýval k poslušnosti. Ve sporném lenním slibu z 20. března 1339 se 
pak už hovoří pouze o Bacharachu a zřeknutí se dobytého Keysersperku (Kaysersberg). Nicméně 
Stahlberg, Stahleck, Braunshorn, Steg a Rheinböllen Jan a Balduin drželi nadále, jak vyplývá v srpnu 1342 z 
dohody s porýnskými falckrabími, na které Ludvík Bavor převedl již roku 1338 výplatní práva, o převodu 
těchto zástav po jejich smrti. Osud alsaských zástav není objasněn. SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský, s. 
213, 288n, 296, 322n, 363n, 469, 502; ŠUSTA, J.: Karel IV. Otec a syn, s. 223; BOBKOVÁ, L.: Velké 
dějiny IV. a, s. 45n; RBM III č. 234, 563, 623, 726, 801, 809, 1677, 1926 a RBM IV č. 325, 587, 662, 1168; 
RI VII H. 2 n. 267 
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kop pražských grošů splatných po dobu deseti let pravidelnými splátkami, které Čechy tak 

jako tak měly odvádět. Dluh se měl přednostně umořovat z výnosů dolů, tedy by se jednalo 

převážně o kutnohorské stříbro. Vedle toho měly Čechy také uhradit odškodnění 6.000 

florénů jmenovitě vyčteným osobám, které měly utrpět královou podporou Francie proti 

Anglii. V této souvislosti pak bylo výslovně řečeno, že dědic Karel nebude v těchto 

platbách bránit. 

Dále závěť určila vykonavatele královy poslední vůle v jednotlivých zemích a také 

správu Lucemburska do dosažení Václavovi zletilosti. V této věci bylo určeno, že ji mají 

vykonávat alespoň dva čestní rytíři vybraní lucemburskými stavy: „XI. Volumus etiam et 

mandamus, quod in casu, quo nos decedere contingeret, filio nostro Wenceslao in matura aetate nondum 

constituto, quod ex tunc nobiles et communitates comitatus Lucemburgensis debeant eligere unum aut duos 

aut plures probos viros fideles et vasallos nostros, qui comitatum Lucemburgensem et terras regni Franciae 

regant ot gubernent loco sui, quousque ad aetatem legitimam pervenerit maturam, qui etiam electi sorori 

nostrae reginae dotem suam assignare debeant, sicut in litteris nostris super hoc confectis plenius 

continentur.“.32 

Jan Lucemburský nijak v závěti neupravoval vztahy mezi jednotlivými zeměmi. 

Nicméně není pochyb, s ohledem na jeho celoživotní postoje, že si přál nezávislost svého 

malého hrabství, které ke konci života žárlivě střežil coby svojí osobní doménu. Nasvědčuje 

tomu ostatně i část závěti o správě hrabství do nabytí zletilosti jeho nejmladšího syna, 

kterou je nutno interpretovat také spolu s jeho dřívějším příkazem Werrimu z Harzée. Král 

Jan byl ostatně dalek centralizačním tendencím svého syna Karla, upřednostňoval nezávislá 

a na sobě rovnocenná dominia, protilehlé póly a opory lucemburské moci.33 

Část historiků tuto závěť, ostře zejména Jiří Spěváček, interpretují jako důkaz 

králova odcizení od jeho synů z prvního manželství, zvláště s ohledem na skutečnost, že 

nebyli uvedeni ani mezi vykonavatele závěti. Tím ovšem král mohl sledovat také ryze 

praktickou stránku věci s ohledem na vzdálenost obou dominií. Nicméně jak správně 

podotýká Jana Fantysová, že ani případné vyznění upřednostnění hrabství v závěti nemusí 

nutně znamenat nic jiného, než starost krále o zajištění jeho nejmladšího syna, který na 

rozdíl od svých nevlastních bratrů ještě neměl nic jisté.34 Testamentární vůle se mi ovšem 

jeví jako rozporná, neboť pokud měl Jan Lucemburský přání, aby Karel nijak nezasahoval 

32 Úplné znění závěti je přílohou této práce, dále RBM IV č. 819; BERTHOLET, J.: Histoire 6, s. XXXIX an. 
33 Mezi ně měla patřit i lucemburská signorie v severoitalské Lombardii a alpské državy tvořené Tyrolskem a 

Korutany. Tyto projekty nicméně nakonec ztroskotaly zejména pro odpor místních elit, svojí roli ale sehrál 
i nesouhlas císaře Ludvíka Bavora. BOBKOVÁ, L.: Územní politika, s. 51n 

34 FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 307n; SPĚVÁČEK, J.: Karel IV., s. 149n 
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do lucemburských poměrů, pak uložením splacení většiny dluhů i za tyto državy právě 

Čechám vytvořil podmínky pro spíše opačnou situaci. 

 

 

II.4 Kandidatura Karla IV. na římského krále a její vliv na testament 
 

Testamentem zamýšlené oddělení budoucího českého krále Karla od západních 

držav nakonec nemohlo dojít svého úmyslu s ohledem na touhu Lucemburků získat 

římskou korunu. Lucemburské hrabství totiž sehrálo roli finanční pojistky ve volebních 

nákladech, s čímž nakonec souhlasil i Jan Lucemburský a rozptýlil tak podezření z nelásky 

vůči Karlovi. Pro synův úspěch, který by ostatně opět pozvedl celou dynastii, neváhal nejen 

ohrozit integritu dědictví svého třetího syna, ale také rezignoval na tradiční nepřátelskou 

politiku hrabství proti sousednímu trevírskému arcibiskupství. Největším pomocníkem 

v tomto úsilí se totiž stal jejich příbuzný Balduin, trevírský arcibiskup a kurfiřt, který si 

nicméně nechal svou riskantní pomoc těžce zaplatit, a to na úkor právě Lucemburska. Byť 

rodem Lucemburk, tvrdě hájil zájmy svého úřadu a nejednou se dostal i se svým synovcem 

českým králem Janem do sporu. Nelze ovšem zapomínat, že nemohl ignorovat postoj 

kapituly, která nehodlala riskovat postavení arcibiskupství pro „soukromé“ podniky 

arcibiskupa. 

První dohoda o čtyřech článcích mezi Karlem a Balduinem je datována 

k 16. březnu 1346. Karel se v ní kromě slibů o vzájemném přátelství a spojenectví, 

prozatím velmi obecně zavázal uhradit prastrýcovi náklady s volbou do výše 6.000 hřiven 

stříbra. Za tímto účelem sliboval zastavit blíže nespecifikovaný svůj nebo otcův majetek. 

V souladu se závětí a dosavadní praxí lucemburského dvojvládí by však Karel zatížil České 

království a král Jan hrabství. Tyto zástavy měly být posléze nahrazeny v případě úspěchu 

zástavami říšských hradů a měst. A nakonec se smlouva zabývala Karlovou podporou 

arcibiskupství po vítězství a řešení sporů mezi hrabstvím a Trevírem prostřednictvím 

arbitrů. Král Jan tuto dohodu následně stvrdil, nicméně s výhradou k druhému článku o 

zástavách, že nesmí být na újmu jeho panování, svobodě či Lucemburskému hrabství. 

V tuto chvíli tedy ještě odmítal zapojovat hrabství do záležitostí syna Karla.35 

35 Úplné znění viz MGH Const. VIII č. 2; RBM IV. č. 1674, 1675; SPĚVÁČEK, J.: Karel IV., s. 183n; 
FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 311n 
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Dne 22. května 1346 byla uzavřena nová obsáhlejší dohoda, která zpřesňovala a 

rozšiřovala dohodu předchozí. Nejpodstatnější změnou byl dle šestého článku slib uhradit 

Balduinovi veškeré náklady spojené s volbou, tedy bez určení výše závazků, a to opět 

současně zajištěním pohledávek na majetcích Karla a Jana Lucemburského. Dřívější Janova 

výhrada k obdobnému článku v březnové dohodě nebyla tedy vůbec brána v potaz. 

Většina z jedenácti článků rozebírá vzájemné přátelství a spojenectví a postavení 

Balduina, jehož radou se měl Karel řídit. Dědic českého trůnu tak neměl nikdy uzavírat 

dohody namířené proti arcibiskupství, ale naopak jej coby budoucí římský král měl 

podporovat, stvrzovat a rozšiřovat jeho privilegia. Měl se také přičinit o lepší vztahy mezi 

svým otcem a arcibiskupstvím, ostatně také arbitrární řešení sporů bylo více rozpracováno, 

zejména s ohledem na procesní stránku věci. V tomto ohledu ovšem zaujme především 

článek druhý, který stanovil, že v případě, kdyby Karlovi hrabství připadlo, bude žít 

s arcibiskupstvím vždy v míru a přátelství: „(...) Were iz auch, daz die graschaft von Lutzillimburg 

an uns queme, so sollen wir selber mit unserm vorgen(anten) . . vedern und dem stiefte von Triere alleziit 

fruentlichen , lieplichen und geruewelichen leben und sitzen (...).“.36 

Právě článek druhý vyvolává u mnoha historiků zdání, že se Karel postavil závěti a 

popřel své dřívější vzdání se dědického práva na Lucembursko, popř. hodlal pozastavit 

testament, aby mohl dostát svým závazkům vůči Balduinovi. Nicméně se dle mého mohlo 

jednat o pouhou pojistku pro případ, že by jeho nejmladší bratr zemřel a hrabství by přešlo 

coby dědictví právě na něho. Král Jan se k této dohodě nijak písemně nevyjádřil, je však 

nepravděpodobné, že by o ní snad nevěděl. Důvodem mohl být pocit urážky, že tato 

dohoda nijak nebrala v potaz jeho postoje ohledně zástav v Lucembursku, avšak nechtěl 

případným opětovným nesouhlasem popudit Balduina a zmařit synovy šance. V konečném 

důsledku se ovšem k ničemu za sebe a hrabství nezavazoval.37 

Tento postoj ovšem nakonec změnil a král Jan s královnou Beatrix 3. června 1346 

zastavili Balduinovi za prozatím vynaložené náklady majetky v německé části hrabství u 

hranic s arcibiskupstvím, a to Echternach, Bitburg, Remich a Grevenmacher, do výše 

30.000 florénů. Dohodu musel ratifikovat také Karel a údajně později měla i jeho manželka 

Blanka z Valois coby „lucemburská hraběnka“(!).38 

36 Úplné znění dohody je přílohou této práce, dále viz MGH Const. VIII č. 40. 
37 RBM IV č. 1713; CDM VII č. 663; SPĚVÁČEK, J.: Karel IV., s. 191n; FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, 

s. 315 
38  RBM IV č. 1717; FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 315 
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Lucembursko a Karel byli tedy pevně spjati v tažení za římskou korunou. Dědic 

českého trůnu, ačkoliv dle testamentu neměl s hrabstvím mít už nic společného, vyjma 

splacení jeho dluhů, nyní smluvně garantoval úlohu hrabství coby finanční záruky. Situace 

byla tedy opačná proti závěti, kde naopak Čechy měly hradit závazky západních držav. Tyto 

závazky a Karlův negativní postoj k drobení rodových držav dávaly naději, že Lucembursko 

nebude ztraceno a nedojde tak k naplnění otcova přání a vůle francouzských politických 

kruhů. 

Cesta Jana Lucemburského začala a skončila na západě Evropy, dne 26. srpna 1346 

slavně padl v bitvě u Kresčaku na straně francouzského krále proti Anglii. V účinnost tak 

vstoupil jeho testament, kterým se západní državy měly oddělit od Českého království. 

Nejednalo se přitom zdaleka o bezvýznamnou část dědictví. Král se snažil v průběhu své 

vlády západní državy všemožně rozšiřovat, ostatně nejedna berně vybírána v Čechách padla 

právě na královy vojenské podniky v této oblasti.39 

  

39 Kromě již zmíněných henegavských, francouzských a porýnských držav se Jan Lucemburský snažil 
především upevnit postavení svého hrabství získáváním četných leníků. Rovněž se zpočátku snažil 
konsolidovat hraběcí moc rozšiřováním hraběcího majetku, nicméně později mu naopak posloužil jako 
zástava na jeho nákladné vojenské podniky a není neobvyklé, že je zastavoval i svým sousedům, se kterými 
jinak válčil, viz průběžně SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský. Touto cestou rostla i moc lucemburských 
stavů, což se projevilo v Janově svatební dohodě a závěti, kde se na ně obrací coby garanta jeho vůle. Po 
rezignaci na Limbursko se Jan spokojil se získáváním menších majetků v okolí hrabství, např. Damvillers, 
Orchimont aj. Nejvýznamnějšími zisky byla panství Ivois (Ivoix, Carignan) a Virton koupených od hrabat 
z Chiny, kteří se následně i podvolili lucemburské svrchovanosti. Náklady na tato panství byly 100.000 
zlatých reálů, což byla cca třetina ze všech nákupů. Autor dále udává, že tolik prostředků západní državy 
negenerovaly, takže mohlo hrabství profitovat příležitostně i z českých příjmů. REICHERT, W.: Johann 
der Blinde, s. 181. 
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III Předpoklady inkorporace Lucemburska ke Koruně české  
za vlády Karla IV. 

 

 

III.1 Regentská vláda Karla IV. v Lucembursku 
 

Po bitvě u Kresčaku se Karel IV., dědic českého trůnu a zvolený římský král, vydal 

do Lucemburku naplnit otcovu vůli, ovšem po svém. Testament Jana Lucemburského zněl 

zcela jasně a určitě, dědicem Lucemburska a majetků ve Francii a na Rýnu je jeho nejmladší 

syn Václav Lucemburský. Vykonavateli poslední vůle v této části byli určeni arcibiskup 

Balduin Lucemburský a přední představitelé lucemburské šlechty. Těmto osobám nebylo 

plnění jejich povinností umožněno. Stejně tak nebylo lucemburským stavům umožněno 

zvolit si ze svého středu správce hrabství po dobu Václavovy nezletilosti. Ani královně 

vdově Beatrix Bourbonské nebylo umožněno postarat se synovo dědictví, byť 

v lotrinských poměrech bylo regentství matek dědiců běžné a ostatně jej připouštělo i 

královo nařízení Werrimu z Harzée z roku 1341.40 Vykonavatelem testamentu a regentem 

se samozvaně stal Karel IV., který se rovněž začal titulovat hrabětem lucemburským. 

Tyto činy natolik hrubě nerespektovaly otcovu poslední vůli, že to v řadách 

lucemburských historiků vyvolalo hypotézu o jiném, ztraceném či dosud neobjeveném 

testamentu, popř. dodatku k původnímu, který by Karlovy činy posvěcoval. Je ovšem 

krajně nepravděpodobné, že by se dokument takového významu nedochoval nebo 

minimálně zmínky o něm v záznamech lucemburských stavů, bez nichž se žádný zásadní 

dokument neschvaloval, anebo popř. v českých archivech, jak správně naznačuje Jana 

Fantysová.41 K tomu bych dodal ještě jiný silný argument, samotný Karel IV. se nikdy 

během svého regentství na žádná údajná přímá testamentární práva neodvolával. 

Český král si ovšem vytvořil právní fikci „die vurgenante Graffschaft an uns verfallen ist“, 

resp. „Comitatus ad nos ex successione hereditaria genitoris nostri devolutus“. S ohledem na bratrovu 

nezletilost jej nepovažoval za způsobilého převzít dědictví. Hrabství bylo tedy uvolněné a 

„propadlo“ jemu coby dalšímu možnému dědici. Tento postup překvapivě lucemburské 

40 Beatrix Bourbonská navíc byla záměrně zcela vytlačena z jakékoliv možnosti ovlivňovat politiku a správu 
v Lucembursku. Nicméně jí byly nejen 11. prosince 1346 potvrzeny věnné příjmy, ale o den později získala 
vdovský důchod zajištěný na majetcích v Henegavsku, a to i s ohledem na výchovu Václava. Ponechala si i 
otcovo věno v Creil, který roku 1374/1375 prodala francouzskému králi. Na druhou stranu se kvůli 
vyplácení věnných příjmů dostávala do sporu s Balduinem Lucemburským a nejednou byla nucena si 
stěžovat i papeži. FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 307n, 330n 

41 Tamtéž, s. 328n; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 23, s. 2 
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stavy akceptovaly a 3. prosince 1346 a 3. října 1347 vzdaly hold Karlu IV. jako 

lucemburskému hraběti.42 Rovněž vykonavatel testamentu Balduin Lucemburský tento 

postup schvaluje a v listině ze 17. února 1348 označuje českého krále za „heres proximior“.43 

Karel IV. pak zařazuje Lucembursko mezi své dědičné země v listině z 2. listopadu 1347 o 

obchodních svobodách občanů Norimberka v jeho „erbenlandes“.44 

Ačkoliv předchozí řádky vyznívají jako uchvácení dědictví Karlem IV. za souhlasu 

všech, co měli střežit práva Václava Lucemburského, skutečnost byla jiná, třebaže právně 

značně sporná a nešťastná. Všichni zúčastnění vnímali tuto situaci jako přechodnou, do 

dosažení zletilosti oprávněného dědice. Přestože řešení této situace neodpovídalo závěti 

Jana Lucemburského, neměl nikdo výraznější potíže ji akceptovat. Přeci jen se jednalo o 

člena rodiny a navíc římského krále. Král nijak otcovu vůli v bodě bratrových práv 

nezpochybnil a ani tak neodvolal svou rezignaci na lucemburské dědictví ze srpna 1335 a 

ani se nesnažil natrvalo Lucembursko ovládnout. Přizpůsobil si ustanovení týkající se 

mezitímní správy dědictví, regentství, byť k tomu užil spornou konstrukci vlastních 

dočasných dědických práv. Ostatně v několika listinách týkajících se Lucemburska podmínil 

jejich platnost právě Václavovým souhlasem.45 Postupně pak i vyjednával s bratrem o 

způsobu převzetí dědictví, zvláště s ohledem na jeho sňatek s Janou Brabantskou, o kterém 

bude dále pojednáno.46 

Způsob králova postupu připomíná nikoliv náhodou šlechtický právní institut nedíl, 

kdy rodový majetek spravovala hlava rodu. Karel IV. se totiž v tutéž dobu rovněž zmocnil i 

Markrabství moravského, přestože dědicem byl jeho bratr Jan Jindřich. Teprve až po 

vyřešení vzájemných vztahů mu dědictví odevzdal. Dal tak ovšem jasně najevo, že 

dynastické a majetkové záležitosti se budou řídit jeho vůlí. V této souvislosti nemohu 

souhlasit s názorem Jany Fantysové, resp. F. X. Würth-Paqueta, že král nijak situaci 

nezneužil, ale vládl „pouze pro a za svého nezletilého bratra“.47 Tuto situaci totiž závěť 

předvídala a lucemburské stavy, nota bene Beatrix Bourbonská, by Václavova práva 

42 Tamtéž, s. 1n, 6, 7. První citace se objevila v listinách ze dne 18. a 20. září 1346, kterou potvrzoval starší 
otcovy zástavy vůči trevírskému arcibiskupství, druhá pak z 28. září 1346 týkající se alsaské jurisdikce. 

43 ACRB II č. 47 
44 Nicméně vedle Lucemburska, Čech a Polska (Slezska) je zařazena i Morava. Také v jejím případě si 

Karel IV. dočasně osvojil dědická práva, byť je nikdy jako v případě Lucemburska neformuloval, a to do 
doby než právně zakotvil vztah Moravy k Čechám. RBM V/1 č. 249; RI VIII č. 401 

45 Stalo se tak při prodeji hradu Durbuy roku 1348 lutyšskému biskupovi Englebertu z Marck a možná i při 
zástavě celého Lucemburska Balduinovi. WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 23, s. 31 
č. 114, s. 42 č. 169 

46 Dne 11. července 1350 zmocňuje prastrýce Balduina k vyjednávání s Beatrix Bourbnskou o jejím vdovském 
důchodu a s bratrem Václavem o jeho nástupnických právech. Tamtéž, s. 3 

47  Tamtéž, s. 2; FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 337 
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dostatečně ochránily. Spíše než o králův altruismus se s ohledem na pozdější vývoj jednalo 

o poměrně prostý důvod, a sice garantovat osobním převzetím Lucemburska finanční 

závazky vzniklé s jeho tažením za římskou korunou. Těžko už ovšem zjistíme, zda právě 

tato situace byla předvídána článkem II. dohody s Balduinem Lucemburským z 22. května 

1346 nebo se jednalo o Karlův nikým neposvěcený vlastní čin. 

 

Ačkoliv závěť byla ve středověku zcela zásadní dokument určující pokračování 

moci a v podstatě dědice omezovala s cílem zajistit kontinuitu dosavadní politiky, ne vždy 

byla s ohledem na aktuální politickou situaci a zájmy dědiců dodržována v úplném rozsahu, 

což obvykle platilo pro prvorozené.48 To by se dalo chápat i v případě převzetí 

Lucemburska s ohledem na skutečnost, že Karel IV. byl ve smlouvách s Balduinem 

Lucemburským veden jako ručitel a české země se dle závěti měly navíc zásadně podílet na 

umořování dluhů vzniklých i v této oblasti. Ovšem za podmínky kdyby nijak výrazně 

nezasahoval do lucemburských poměrů, nicméně jeho regentství se neslo ve zcela opačném 

duchu. Byť v Čechách známý pro svou konsolidační politiku, v Lucembursku naopak 

rozchvácením majetků a ohrožováním bratrova dědictví. 

Zejména neomluvitelná byla okamžitá likvidace francouzské části dědictví, 

pařížského paláce Hôtel Boheme, panství Mehun-sur-Yevre a měst Condren a Faillouël. 

kterou pravděpodobně umořil nevyřešené nároky na věno sestry Jitky-Bonny, manželky 

normandského vévody a dědice francouzského trůnu Jana II. Dobrého. V listopadu 1346 jí 

udělil rentu 4 500 liber turnosů, nicméně vzápětí se v jejím držení, resp. jejího manžela, 

objevují právě francouzské majetky generující obdobný důchod. Zbavení se těchto majetků 

mělo ovšem jiné příčiny než sestřino věno, novopečený římský král nehodlal být leníkem 

francouzské koruny z titulu držby těchto majetků a podrývat tak svoji autoritu. Rovněž svůj 

vliv měla francouzská podpora jeho protivníka v boji o římský trůn, císaře Ludvíka Bavora. 

Tyto a další události měly nakonec za následek Karlův značně rezervovaný postoj k Francii 

v průběhu celé jeho vlády a na její úkor se demonstrativně snažil na francouzsko-říšských 

hranicích obnovovat říšská práva.49 

Další ztráty už byly na úkor samotného lucemburského hrabství a šly převážně ve 

prospěch prastrýce Balduina za jeho trvající cennou podporu v boji o římský trůn. Nicméně 

48 K úloze závěti panovníků ve středověku SCHMIDT, H. J.: „... jako bychom ještě žili...“, s. 3-19. 
49 Vztahy s Francií poznamenala také smrt manželky Blanky z Valois v srpnu 1348 a o rok později podivná 

smrt sestry Jitky-Bonny. V průběhu roku 1348 se Karel IV. pak i málem zúčastnil anglického tažení proti 
Francii. Důsledkem byl také zákaz vychovávat Václava Lucemburského na pařížském dvoře, 
FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 316-320, 327. 
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lucemburské stavy rozhodně automaticky všechny akty obou Lucemburků neschvalovaly, 

naopak je musel Karel IV. několikráte vyzývat k ratifikaci a některé akty museli oba 

Lucemburkové i měnit.50 Trevírský arcibiskup navíc získal 9. prosince 1346 od Karla, 

odjíždějícího do Čech, správu celého hrabství s pravomocemi téměř panovnickými, např. 

právo udělovat léna, jmenovat úředníky, razit mince a nakládat se všemi příjmy z hrabství. 

Ostatně dosáhl u prasynovce slibu, že bez jeho vědomí nebude do správy hrabství 

zasahovat a naopak bude dbát jeho rad.51 

K největšímu zásahu do práv Václava Lucemburského došlo v únoru 1349. 

Nejdříve v Bonnu 4. února Karel IV. přenechal, resp. potvrdil, Balduinovi zástavní držbu 

hrabství La Roche (Rupe) s fojtstvím nad kláštery ve Stavelot (Stablo) a Malmedy, měst 

Marche a Bastogne a panství Durbuy a Reuland (Rulant), které arcibiskup vykoupil za 9.000 

hřiven stříbra.52 Následně během setkání v Kolíně n. Rýnem řešili oba Lucemburkové 

Karlovy dluhy, které byly vyčísleny na 50.000 hřiven stříbra, tedy téměř tunu zlata.53 

Z listin vyplývá, že se dluh skládal z 15.000 hřiven daných v Mohuči a Kolíně n. 

Rýnem; 9.000 hřiven za vykoupení výše zmíněných držav; 6.000 hřiven za náklady spojené 

s volbou římského krále54 a nakonec 20.000 hřiven na nejrůznější potřeby. Dne 7. února 

český král k půjčce 15.000 hřiven a 8. února k půjčce 20.000 hřiven garantoval své příjmy 

z držav v Německu, Čechách, Slezsku a na Moravě včetně tamních berní, Lucembursko 

zde překvapivě jmenováno není.55 Nakonec ovšem dne 9. února postoupil Balduinovi 

v zástavu celé Lucemburské hrabství a makrabství Arlon, hrabství La Roche s fojtstvím nad 

50 Karel IV. dne 18. září 1346 při potvrzení Janovy zástavy z 3. června 1346 rezignoval na právo pohraniční 
hrady vykoupit. Následně u pohraničních hradů Freudenburg, Freudenstein, Koppe a Bübingen a zejména 
markrabství Arlon připustil trevírskou lenní svrchovanost a zakázal na míli od hranic s arcibiskupstvím 
budovat hrady. Arcibiskup Balduin patrně po odporu šlechty deklaroval v listopadu 1346 právo zastavené 
majetky zpět vykoupit, Tamtéž, s. 328n. Blíže nespecifikované lucemburské hrady byly zastaveny i 
rýnskému falckraběti Ruprechtovi st., který v říjnu 1353 svoluje k jejich vyplacení, viz ACRB II č. 287. 
K hradu Durbuy viz poznámka č. 44. 

51 RI VIII č. 6462; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 23, s. 3 
52 Tyto majetky měl v zástavním držení Reinhard ze Schönau, finančník Jana Lucemburského. O rozsahu 

zástavy informuje listina ze 17. dubna 1348, kdy se dědicové Arnolda z Arlonu, rovněž významného 
finančníka a držitele řady zástav, zavazují ke spolufinancování výkupu těchto zástav pod hrozbou 
konfiskace dědictví za údajné účetní podvody Arnolda z Arlonu. Do 6. května 1348 byla většina dluhů 
uhrazena a ze zástavního držení vyplaceno La Roche, jak vyplývá z listiny z tohoto dne, kde toto hrabství 
již není jmenováno. Na uhrazení těchto závazků se podílel rovněž i Balduin Lucemburský, kterému je 
právě La Roche Karlem 9. června 1348 zastaveno. Zbylé zástavy jsou vyplaceny v následujících měsících. 
Úplné znění listiny MGH Const. IX č. 140; regest RI VIII č. 845; REICHERT, W.: Landesherrschaft, 
Teil I., s. 498n, 518n; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 23, s. 34 a 35 č. 129, 134 a 135  

53 V listinách se jako měrná jednotka stříbra objevuje marka, která byla ekvivalentní východoevropské hřivně. 
Současně dle přepočtu vyjádřeného přímo v listinách byla marka rovněž ekvivalentní kopě pražských 
grošů. Z literatury se pak i dozvídáme, že celá částka se také rovnala sumě 250 000 malých florénů. 

54 Dle listiny z 10. února byly právě za tyto náklady zastaveny pohraniční hrady Janem Lucemburským 
3. června 1346; 6.000 hřiven stříbra odpovídá částce 30.000 florénů. 

55 Úplné znění RBM V/2 č. 595 a 599; shodně regesta v CDM VII č. 909 a 910 a RI VIII č. 847 a 855. 
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kláštery ve Stavelot (Stablo) a Malmedy, města Marche a Bastogne a panství Durbuy a 

Reuland (Rulant), jakož i statky k Rýnu s výjimkou již dříve zastavených statků a s výhradou 

zajištění důchodů královny vdovy Beatrix a rovněž výkupním právem.56 Následující den 

10. února byla vydána obdobná listina doplněná nyní i o požadavek souhlasu králových 

bratrů Václava a překvapivě i Jana Jindřicha, který svůj souhlas se zástavou připojil 

14. března 1349.57 Do velikonoc měli obyvatelé zastavených panství Balduinovi holdovat.58 

Tím se Balduin stal skutečným vládcem Lucemburska a Karlova, resp. Václavova, práva, 

byla značně okleštěná.59 

Touto zástavou, jejíž značná výše by byla jen těžko vyplatitelná, ke které došlo 

z větší části v podstatě pro soukromé dluhy Karla IV. spojeného s jeho tažením za římskou 

korunou, bezprecedentně ohrozil bratrovo dědictví. Neobstojí zde názory historiků, že tyto 

transakce Václavovo dědictví nemohly ohrozit, protože byly koncipovány jako rodinné.60 

V zástavních listinách je jasně na straně věřitele určen Balduin coby trevírský arcibiskup a 

pro jistotu vedle něho i samotné arcibiskupství. Pouze Karlovo současné postavení 

římského krále a intriky umožnily později záchranu dědictví. Dynastické zájmy tedy dostaly 

přednost před partikulárními zájmy jednotlivých členů rodu, ať už se s tím Václav 

Lucemburský ztotožňoval či nikoliv. 

 

 

III.2 Předání dědictví Václavovi Lucemburskému 
 

Karel IV. s vyplacením zástavy a předáním vlády v západních državách nespěchal. 

A to ani přesto, že se Václav Lucemburský již stačil oženit, dosáhl zletilosti a na bratrovi 

žádal vydání dědictví. Závazky vůči trevírskému arcibiskupovi Balduinovi měly přednost. 

56 Úplné znění MGH Const. IX č. 145; regest RI VIII č. 856; FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 332, píše o 
zastavení pouze příjmů z Lucemburska a La Roche, což ovšem nevyplývá z dostupných listin a ani jí 
citovanými zdroji. REICHERT, W.: Landesherrschaft, Teil I., s. 521n; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table 
chronologique, PSH 23, s. 41n, nicméně s obsahově rozporujícími si se záznamy. 

57 Úplné znění listiny je přílohou této práce, dále viz MGH Const. IX č. 146; WÜRTH-PAQUET, F. X.: 
Table chronologique, PSH 23, s. 45 č. 183 

58 17. února 1349 příkaz Thionvillu (Diedenhofen) a 18. března (v textu duben) 1349 Ivoix a Virton, MGH 
Const. IX č. 141 a 142; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 23, s. 46 č. 187-8 

59 Do tohoto časově logického rámce nespadá listina ze 17. února 1348, kterou Balduin potvrzuje Karlovi 
zmíněné zástavy a jeho právo je vyplatit. V obsahu se shoduje s listinami z února 1349, nicméně k datu této 
listiny Balduin zástavami La Roche ad. ještě nedisponoval viz předchozí poznámky. Datace by tedy spíše 
odpovídala roku 1349. Je tedy zapotřebí analýza pravosti, popř. chybovosti. CDM VII č. 753, úplné znění 
ACRB II č. 47, popř. fotokopie originálu z Archivu České koruny, ev. č. 294 dostupné na stránkách 
<http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/ACK/294/charter> 

60 FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 336n 
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Společně se svojí matkou Beatrix Bourbonsku žádali řešení nástupnických práv již v létě 

1350 a český král za tímto účelem 11. července 1350 zmocnil prastrýce Balduina 

k vyjednávání. Patrně za obdobným účelem byl na počátku příštího roku do Lucemburska 

vyslán i aquilejský patriarcha Mikuláš Lucemburský, levoboček Jana Lucemburského. 

Potřeba vyřešit dědické záležitosti navíc zintenzívněla v souvislosti s plánovaným 

sňatkem mezi Václavem Lucemburským a Janou Brabantskou. Karlova reakce není známá, 

pravděpodobně však se sňatkovým zprostředkováváním královny vdovy Beatrix byl 

srozuměn. Ovdovělá Jana Brabantská kromě usmíření s věčným rivalem přinášela do 

manželství po smrti jejích bratrů také příslib bohatého dědictví. Ve svatební smlouvě ze 

17. května 1351 se již Václav Lucemburský tituluje lucemburským vévodou a slibuje 

zajištění manželky ve výši 8.000 liber turnosů v La Roche až bude držet a vlastnit hrabství 

Lucemburské a La Roche: „nous serons en saisine et possession de nostres comté de Luxembourg et de 

nostre comté de la Roche“. Ke sňatku došlo 13. března 1352 v Nivelles a vzápětí dostal Václav 

od své matky Beatrix její svatební smlouvu s Janem Lucemburským s přísahami jeho bratrů 

a lucemburské šlechty. Tyto listiny mu sice připomínaly jeho práva, přesto však stále platilo, 

že „Charles IV aura été comte de fait, lorsque Wenceslas l’était de droit.“, tedy že Karel IV. je 

hrabětem skutečným, kdežto Václav „jen“ po právu. Nic na tom nezměnilo ani částečné 

postoupení dědictví na přelomu let 1353/1354, rozhodující moc držel zástavní držitel 

hrabství Balduin Lucemburský a Václav Lucemburský tak disponoval stále v podstatě jen 

prázdným titulem hraběte.61 

Situaci nakonec zakrátko vyřešil čas, a sice smrtí trevírského arcibiskupa Balduina 

dne 21. ledna 1354. V období uvolněného arcibiskupského stolce se Václav Lucemburský 

zmocnil vlády v dědičných državách a záhy navíc obnovil i tradiční lucemburskou politiku 

proti arcibiskupství, když opětovně přijal čestné občanství města Trevír. To vše za plné 

podpory královského bratra, který navíc působil na kapitulu ve prospěch svého kandidáta 

Boemunda ze Saarbrücken. Ten sice již záhy po svém zvolení 3. února 1354 žádal 

navrácení zástav, nicméně nakonec se s oběma Lucemburky dohodl na současném 

uspořádání, kvůli čemuž byl žalován papežskou konzistoří.62 

61 Sňatek byl zcela v režii Beatrix Bourbonské, byť pod dohledem francouzského krále Filipa VI. Za pomoci 
svého bratra Petra Bourbonského přesvědčila brabantskou stranu o výhodnosti vzájemného spojení a 
rovněž oba spolu s řadou spojenců garantovali obvěnění Jany Brabantské po dobu než se Václav 
Lucemburský ujme vlády ve svých zemích. Právě tato skutečnost sňatek nejvíce oddalovala. Úplné znění 
svatební smlouvy WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 23, s. 3, 65n; FANTYSOVÁ, J.: 
Lucembursko, s. 320-327, 337-340; REICHERT, W.: Landesherrschaft, Teil I., s. 523. 

62 8. února 1354 Karel IV. nařizuje obyvatelům La Roche poslouchat Václava Lucemburského, WÜRTH-
PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 24(2), s. 17 č. 59; FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 341 
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Následně Václav Lucemburský svým věřitelům vzkázal, že se jej závazky vzniklé 

v době, kdy s hrabstvím nedisponoval, netýkají. Významný je pak jeho výrok, že není ani 

nástupcem Balduina Lucemburského, ale svého bratra Karla IV., čímž jeho vládu 

legitimizoval. Na druhou stranu ale tvrdil, že jeho královský bratr nemohl hrabství zadlužit, 

protože by tak na něm spáchal bezpráví a tudíž jsou zástavy neplatné. Sice jej tedy uznal za 

lucemburského hraběte, ale odmítl jeho konstrukci dědických práv a naopak ji formuloval 

coby překročení regentských pravomocí. Samotný Karel IV. se k dluhům nehlásil, takže 

jeho tažení za římskou korunou nakonec zaplatilo trevírské arcibiskupství. Václav 

Lucemburský ovšem nepopíral zástavy vzniklé z dob jeho otce Jana a do začátku roku 1358 

je vyplatil.63 Současně také v roce 1364 obnovil jeho bratrem zlikvidovaný lenní vztah 

s Francií, když mu francouzský král Karel V. obnovil a navýšil dědičnou roční rentu 

zapsanou na statcích, které držel jeho otec Jan Lucemburský.64 

 

 

III.3 13. března 1354 – Lucembursko lénem Koruny české? 
 

Karel IV. se již záhy po smrti Balduina Lucemburského vydal poklonit jeho 

památce a následně pokračoval do říšského města Mety, aby zde formálně dokončil předání 

dědictví a odškodnil Václava Lucemburského za nedobrovolné čekání. Stalo se tak 

13. března 1354, kdy bratrovi slavnostně za účasti nejvyšších říšských hodnostářů předal 

Lucembursko jako říšské léno a navíc jej povýšil na na říšského knížete a vévodu, jakož i 

jeho země na dědičné říšské knížectví a vévodství. Události z tohoto dne však byly mylně 

po dlouhou dobu českou historiografií interpretovány jako vznik lenního poměru mezi 

Lucemburskem a Korunou českou, a sice v takové míře, že se toto tvrzení stalo obecnou 

pravdou. Omyl mohl vzniknout z nepochopení postavení Karla IV. v této věci. Nebylo 

podstatné, že byl českým králem a bratrem Václava Lucemburského, ale jak nejnovější 

historiografie už správně akcentuje, že předával Lucembursko z pozice římského krále. Je 

nicméně možné, že povaha feudálních subjektů v konkrétních osobách, mohla i v tehdejší 

době činit potíže při rozlišování z jaké pozice protistrana vystupuje. Ostatně samotný 

Karel IV. vycházel z monistického chápání „dvojího trůnu“ a vždy současně vystupoval 

jako král římský a český. To však mohlo činit potíže spíše v rovině osobních vztahů než 

63 FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 344n 
64 Mehun-sur-Yevre, Condren a Faillouël a rovněž příslib paláce v Paříži. Francouzské majetky později rozšířil 

o Vailly sur Aisne a Coulommiers en Brie. FANTYSOVÁ, J.: Zapomenutý vévoda, s. 36 
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právních. Právní stránka věci je nicméně jasná, ale zažitý výklad se bude měnit jen pomalu, 

zejména s ohledem na dlouhotrvající nekritické přejímání udaného faktu.65 

Ze zmíněného důvodu tedy mohla badatele zmást právě úvodní Karlova intitulace 

„Carolus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus et Bohemiae Rex“, nicméně obsah listiny se 

už jednoznačně dotýká pouze Svaté říše římské. Ostatně začíná i slavnostním úvodem 

velebícím majestát Svaté říše a Václav Lucemburský, jakož celý rod Lucemburků, jsou 

oceňováni právě pro své zásluhy o Svatou říši: „Sane attendentes multiplicia merita probitatis et 

praeclarae devotionis insignia, quibus tu et clarae memoriae Progenitores tui, Domus Lucemburgensis, 

Sacrum Romanum Imperium dignis quidem studuisti honoribus venerari, illum etiam fervidum tuae mentis 

amorem, quo ad Imperii procurados honores inclinaris attentius, Regiae considerationis intuitu limpidius 

intuentes.“. 

Za tuto věrnost a zásluhy je Václavovi, bez ohledu na příbuzenské svazky 

s Karlem IV., jakož i jeho dědicům a nástupcům, a také pro rozsáhlost jeho panství, 

udělena dědičná hodnost pravého knížete a vévody lucemburského: „Te frater Carissime, non 

carnalitatis afectu, sed originis tuae nobilitate poscente (praesertim cum hoc latitudo tui Dominii, ampla 

subjectae tibi ditionis spatia, et intemerata fide tuae universitatis et populi, qui à vetusto etiam tempore 

sacrum honorarunt Imperium, non immerito requirebant) hodie in nomine Domini et Salvatoris nostri (à 

quo omnis Principatus et honor provenire cognoscitur) illustravimus ac illustramus, et in verem Principem ac 

Ducem Lucemburgensem sublimavimus ; ereximus, sublimamus et erigimus, de Romanae Regiae 

plenitudine potestatis. Decernentes expresse, quod tu et heredes ac successores tui, Duces Lucemburgenses 

perpetuo tempore, dignitate, nobilitate, jure, potestate, libertate, honore et consuetudine gaudere debetis et 

frui continue, quibus alii Sacrii Imperii Principes, et nominatim Duces Illustres, freti sunt hactenus et 

quotidie potiuntur.“. 

Rovněž i jeho državy povstávají v knížectví a vévodství lucemburské „Terras quoque 

tuas, (…), in verum Principatum et Ducatum Lucemburgensem ereximus et erigimus, et insigniis de 

praedicta Regiae Potestatis plenitudine, decoravimus.“ Vyšší hodnost měla také zastřešovat 

roztříštěnost držav lucemburských vévodů, kteří vedle Lucemburska vládli v La Roche, 

Durbuy, Arlon a dalších panství, v nedělitelný celek. 

V dalších četných vzletných formulacích privilegií a povinností lucemburských 

vévodů pro Svatou říši je nepřímo naznačován jejich lenní poměr k ní. V závěru listiny je 

65 Nejstarším zjištěným zdrojem této mylné interpretace je zatím překvapivě KAPRAS, J.: Právní dějiny, 
s. 127. Tohoto omylu se drží rovněž i SPĚVÁČEK, J.: Karel IV., s. 274, 300n, který toto stanovisko 
rozvádí ještě o 16 let později v článku Fenomén dualismu na s. 55, kde s aktem povýšení mylně spojuje akt 
inkorporace Lucemburska ke Koruně české, což dokladuje dědickým právem českých králů. Ty však 
vycházejí až později z rodinné dohody, jak bude dále pojednáno. 
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ovšem už jednoznačně řečeno a tím i pro nás bez pochyb vyvrácen lenní vztah 

Lucemburska ke Koruně české: „Et quia tu Frater carissime, tamquam Dux Lucemburgensis, 

Sacrii Imperii Vasallus et Princeps, dum eumdem tuum Principatum seu Ducatum Lucemburgensem à 

Regia Majestate in feudum suscipiens, nobis velut Romanorum Regi, ac vero tuo Domino fidelitatis, 

obedientiae et subjectionis debitae juramenta solita praestitisti, quod in Principatu seu Ducatu tuo 

praedicto, pacem et justitiam omnibus et singulis, aeque pauperibus ut divitibus, procurare velis et debas 

efficaciter et fideliter, juxta posse.“, tedy že Václav coby vévoda lucemburský, Svaté říše vazal a 

princ, přijímá vévodství v léno od římského krále jako svého pravého pána.66 

 

 

III.4 Dědická práva českých králů k Brabantsku a Lucembursku 
 

Politická kariéra Václava Lucemburského, v lotrinské oblasti zvaného Český, měla 

slibné předpoklady. Jana Brabantská totiž do manželství přinesla mnohem více, než 

kdokoliv očekával. Po smrti jejích bratrů se z vůle brabantských stavů, které si nepřály 

rozdělení země, stala dědičkou mocného Brabantska a Limburska. Její dvě sestry měly být 

pouze finančně odškodněny. Václav měl ovšem zaujmout pouze pozici „manžela“, tedy 

nikoliv panovníka. Současně v případě bezdětné smrti Jany měly dědit její sestry. 

K naplnění této vůle mělo dojít smrtí vévody Jana III. dne 5. prosince 1355 a následným 

podepsáním volební kapitulace Joyeuse Entrée ze dne 3. ledna 1356, kde oba manželé stvrdili 

zmíněné požadavky stavů. Nicméně o toto dědictví ještě nakonec museli svést boj s jejich 

švagrem flanderským hrabětem Ludvíkem II. z Male, jehož manželka Markéta odmítla 

odškodné.67 

Právě z tohoto důvodu navštívil Karel IV., v té době již císařem, svého bratra na 

počátku roku 1357 v Maastrichtu, aby mu v tomto boji diplomaticky pomohl. Tuto 

návštěvu ovšem využil také k uzavření dohody s Janou Brabantskou o bratrově podílu na 

moci a dědickém nástupnictví v jejích zemích. Těmto změnám nahrávala zrada části 

brabantských stavů v době flanderské okupace. Vévodkyně v prohlášení, vydaném po 

císařově odjezdu v Bruselu 20. února 1357, postoupila svému manželovi výkonnou moc ve 

66 Úplné znění listiny je přílohou této práce, dále BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. 5, s. VII.; MGH Const. XI 
č. 96; regest RI VIII č. 1807; FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 342-344. 

67 Ludvík z Male měl především zájem o město Mechelen a Jana Brabantská byla ochotna mu jej přenechat, 
proti čemuž se ovšem postavily stavy. Flanderský hrabě následně vtrhnul do Brabantska, které z větší části 
ovládl a nechal si zde holdovat. Jana s Václavem tak zatím ovládali pouze Limbursko. V závěru roku 1356 
ovšem využili odjezdu hraběte Ludvíka do Francie a Brabantsko dobyli. KAVKA, F.: Vláda Karla IV., I. 
díl, s. 89n; FANTYSOVÁ, J.: Zapomenutý vévoda, s. 34n 
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svých zemích s právem veta v zásadních otázkách, především při zcizování majetků, čímž 

jej proti vůli stavů učinila skutečným brabantským vévodou. Současně opět proti vůli stavů 

změnila nástupnictví ve svých zemích. Stanovila, že v případě své bezdětné smrti měl 

Brabantsko a Limbursko s příslušenstvím zdědit Václav Lucemburský. V případě jeho smrti 

jí měly tyto země zůstat k doživotní dispozici. V případě bezdětné smrti obou by pak 

nástupnická práva připadla rodu Lucemburků, tedy českým králům. Karel IV. se snažil 

bratrovu pozici podpořit i z pozice císaře, když mu „uvolněné“ brabantské dědictví udělil 

coby říšské léno. Tento krok byl ovšem protiprávní s ohledem na brabantská privilegia ve 

věci nástupnictví zaručená Zlatou bulou pro Brabantsko. 

O dědictví Lucemburska jednáno nebylo a nelze toho ani dle některých prací 

dovozovat ze zmíněného prohlášení Jany Brabantské. Zastánci tohoto tvrzení vycházeli 

patrně z ustanovení „Quod si memoratum consortem nostrum et nos, nullis relictis haeredibus ambos 

mori contigerit, eo casu Principatus, Ducatus, terrae et Dominia saepedicta ad proximiorem domus seu 

prosapiae Lucemburgensis haeredem, qui pro tempore fuerit, libere devolventur.“, týkající se dědictví 

v případě bezdětné smrti obou manželů dalšími Lucemburky. Toto ustanovení je nutno 

vykládat v kontextu předchozích ustanovení, kde vévodkyně upravuje dispozici se svými 

dědičnými zeměmi, tj. Brabantskem a Limburskem, a současně s ustanovením, kde tyto 

země má případně zdědit její manžel. Ostatně Jana Brabantská ani neměla žádná práva 

rozhodovat o nástupnictví v Lucembursku. Sám Václav Lucemburský v tuto dobu 

nástupnictví ve svých zemích nijak neřešil.68 

Karlovo diplomatické úsilí na vytvoření protiflanderské koalice nebylo úspěšné, 

Václav s Janou tak před válkou dali přednost mírovému arbitrárnímu řešení. Rozhodce 

Vilém V. Henegavského vyhlásil 4. června 1357 v Athu nález, ve kterém flanderský hrabě 

získal Mechelen a přístav Antverpy a doživotní titul brabantského vévody. Údajně si také 

dle kronik vymohl nástupnické právo v případě smrti bezdětné Jany Brabantské, čím by se 

předchozí dohoda s Karlem IV. anulovala.69 Jak bude ovšem v budoucnu patrno, čeští 

králové se k dědickým právům na Brabantsko a Limbursko hlásili. 

 

68 Úplné znění prohlášení je přílohou této práce, dále viz BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. 27n, XVJ an. Právě 
regest v RBM VI/1 č. 528 je svou stručností zavádějící a umožňuje zmíněnou mylnou interpretaci. 
Dědictví Lucemburska tvrdí např. FANTYSOVÁ, J.: Zapomenutý vévoda, s. 36; KAVKA, F.: Karel IV., 
s. 215. 

69 Karlovy následné diplomatické snahy tento výsledek zvrátit, zejména využitím sporů mezi Flandry a Anglií, 
rovněž nebyly úspěšné. Roku 1358 Václav a Jana dokonce vyjednávali o přijetí anglické svrchovanosti nad 
Brabantskem, nicméně samotné brabantské stavy se s nálezem smířily a válku odmítaly. KAVKA, F.: Vláda 
Karla IV., I. díl, s. 99n, 110, 114, 122, 143 
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Karel IV. vytušil bratrův potenciál a po ztrátě mocného prastrýce Balduina 

Lucemburského se právě Václav Lucemburský měl stát jeho oporou v západní části Svaté 

říše římské. Stal se jeho vyslancem a členem družiny a v říjnu 1366 pak i generálním 

vikářem ve Svaté říši římské s výjimkou Lombardie po dobu jeho tažení do Itálie. Současně 

podporoval jeho postavení v Lotrinsku a Porýní. Dne 22. října 1366 mu zastavil významná 

porýnská panství Kaiserslautern a Neu-Wolfstein za 11.000 zlatých a o rok později, 

20. února 1367, mu svěřil výnosný úřad zemského fojta v porýnském Alsasku. Václav 

Lucemburský svoji rostoucí pozici v regionu plně využíval a rozvinul agresivní expanzivní 

politiku. Z ní ovšem těžilo spíše Brabantsko, kde se ostatně také usídlil. Dne 16. června 

1364 ovšem k Lucembursku připojil sousední hrabství Chiny, které odkoupil od Arnolda 

z Loozu a Rummen. O jeho významu svědčí, že se objevilo titulatuře lucemburských 

vévodů.70 

Pravě v souvislosti s udělením vikářství bylo řešeno i dědictví. Václav Lucemburský 

dne 27. října 1366 vydal listinu stvrzující přijetí vikářství s právem na všechny nápady v Říši 

s výjimkou Alsaska a té části Rýna, kde tato práva mají vévodové rakouští, jakož i zemí 

Koruny české. Současně se zde ovšem naopak zavázal, že v případě jeho bezdětné smrti 

zdědí Lucembursko se všemi jeho majetky Karel IV. jako český král a jeho potomci: „Mit 

solcher bescheidenheit, ob es zu solchen schulden keme (da Gott für sey), dass wir also stürben, dass wir 

eheliche leibserben hinter uns nicht liessen, dass denn das ehegenandt unser herzogthumb zu Luzemburg mit 

allen denselben furstenthumben, graffschafften, herrschafften u. Gütern, die also u. in solcher weise, als 

davor begriffen ist, vorfielen oder sich verfallen hetten, auf den ehegenandten unsern herrn, den keyser, als 

einen kunig zu Beheimb u. seine kindt nach recht u. gewohnheit unsers herzogthumbs und des landes zu 

Luzemburg lediglich, erbliglich u. on alle hindernusse fallen sollen.“.71 Patrně v této souvislosti 

Karel IV. jako budoucí dědic 4. února 1368 potvrzuje změnu v zajištění důchodů 

70 Václav Lucemburský expandoval zejména v údolí řeky Mázy, aby zajistil územní spojení mezi svými 
državami. Snažil se ovládnout zvláště strategické panství Looz tvořící spojnici mezi Limburskem a 
Brabantskem. Toto panství ovšem roku 1361 ovládlo lutyšské biskupství a jeho pán Arnold z Loozu a 
Rummen jej nedokázal zpět získat. Právě kvůli financování války s biskupstvím prodal hrabství Chiny, 
patrně za 16.000 zlatých dle kvitance z 16. srpna 1364. Po neúspěšném zákroku samotného Karla IV. pak 
prodal svá práva k Loozu rovněž lucemburskému vévodovi, který ovšem panství nedokázal získat. 
Úspěšnější tak byl v případně panství Valkenberg (Falkenburg) a menších zisků na úkor vévodství Jülich a 
Geldern. K samotnému Lucembursku v únoru 1378 připojil ještě panství Schönecken. Tamtéž, s. 46n, 50.; 
QUICKE, F.: Les Pays-Bas, s. 112n, 126n; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 24(2), 
s. 91 č. 419, 92 č. 427, s. 168 č. 804 

71 Úplné znění prohlášení je přílohou této práce, dále viz CIB II/1 č. 569; RI VIII č. 445; WÜRTH-
PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 24(2), s. 104 č. 495 s podstatnými nepřesnostmi v subjektu, 
kde namísto českého krále je uvedena Koruna česká, a v předmětu, kde vedle Lucemburska je uvedeno i 
Brabantsko. Tuto nepřesnost však částečně přebírá od CGD I s. 1307, který také v titulku nepřesně listinu 
interpretuje, Koruna česká je zde ale zmíněna v jiné souvislosti. 

~ 30 ~ 
 

                                                 



 

vévodkyně Jany Brabantské. Následující den 5. února 1368 si pak nechává od arcibiskupů 

z Kolína a Trevíru slíbit, že pomohou získat Lucembursko jeho bratrovi, moravskému 

markraběti Janu Jindřichovi, pokud by i on zemřel bez dědiců.72 

Václavova strmá kariéra a vzrůstající moc v západní části Svaté říše měla za 

následek rostoucí řady jeho nepřátel pod vedením porýnských kurfiřtů. Přesto mu nakonec 

porážku uštědřilo ve sporu o lukrativní geldernské dědictví u Baesweileru 22. srpna 1371 

menší vojsko jülišského vévody Viléma, ve které navíc upadl do zajetí. Tato potupná 

porážka měla za důsledek, že jej císařský bratr doslova odepsal. Nejenže s ním výrazně 

omezil spolupráci, naopak jeho pád ještě podpořil odebráním mu vikářství, říšských zástav 

a alsaského fojtství ve prospěch porýnských kurfiřtů. Bratrův pád tak využil k získání 

nových spojenců, zejména ve snaze ovládnout Braniborsko a prosadit volbu svého syna 

Václava IV. za římského krále ještě za svého života. Současně donutil v červnu 1372 

Brabantsko ke smíru s Jülišskem, jehož výsledkem byl draze zaplacený spolek, který oslabil 

Václavovu pozici i v jeho zemích na úkor stavů.73 

Vyvrcholením Karlova tvrdého postupu byla smlouva z 24. června 1372 

s henegavským a holandským hrabětem Albrechtem, ve které mu císař za podporu ve věci 

Braniborska za sebe a svého syna Václava IV. přislíbil dopomoci získat Limburské 

vévodství, hrabství Falkenburg, část města Maastricht a dalšího majetky v údolí řeky Mázy a 

lucemburské majetky v Henegavsku v případě bezdětné smrti jeho bratra Václava 

Lucemburského. Tímto krokem tak nejenže ignoroval dědická práva Jany Brabantské, ale 

současně sám rezignoval na svá práva na část brabantského dědictví. Byť nakonec 

k realizaci smlouvy nedošlo, nebylo pochyb, že východní državy, země Koruny české, mají 

v dynastické politice přednostní postavení.74 

Teprve na sklonku života Karla IV. byl Václav Lucemburský vzat na milost a opět 

zapojován do jeho říšské politiky. Rovněž byla opětovně posilována jeho pozice, když mu 

císař spolu se svým synem Václavem IV. v červenci 1375 zastavil říšské majetky hrad 

Kaisersberg a města Münster a Thüringheim a 14. září 1377 za 30.000 zlatých také fojtský 

úřad v Alsasku.75 

72 Nově zajištěno na hrabství La Roche (Rupe) a Chiny včetně měst Ivoix a Virton a v Henegavsku na panství 
Aymeries, viz BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. XXXVJ; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, 
PSH 24(2), s. 108 č. 524 a 525 

73 FANTYSOVÁ, J.: Zapomenutý vévoda, s. 36; KAVKA, F.: Vláda Karla IV., II. díl s. 130n, 139n, 177 
74 Henegavské majetky Emries (Aymeries), Pons, Sart, Dourler a Remis (Raymes). Tamtéž, s. 140n; RI VIII 

č. 5091; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 24(2), s. 140 č. 656 
75 KAVKA, F.: Vláda Karla IV., II. díl, s. 208; CDM XI č. 92; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table 

chronologique, PSH 24(2), s. 150 č. 706, s. 156 č. 739, s. 173 č. 839 
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 V průběhu výpravy do Francie si český král a císař Karel nechal na zpáteční cestě 

znovu potvrdit dědická práva a tentokrát již v řádném testamentu. Václav Lucemburský 

30. ledna 1378 ustanovil spolu se stavy pro případ své bezdětné smrti jako dědice 

Lucemburského vévodství s veškerým příslušenstvím svého bratra Karla IV. a synovce 

Václava IV. a jejich dědice a následovníky, české krále, resp. ty, kteří českými králi jsou: 

„...machen, schicken und ordineren, mit rechten unser wissen, in creften des brives, gheschict is das wir ain 

elich erben van unsen liebe commende sturben, des Got nicht en wolle, soe sal des egenen hertzogtum zu 

Lutzemburg, seyne manne, ritter, knechte, stete, alle syne heerlickeit und zugehoringen erfflichen gefallen 

und erben uff die allerdurchtuchtigen fursten und heren, heren Karl Roimischen keiser, zu allen Zeiten 

merer des Reichs, unsern liben heren und bruder, und up unsen liben heren und vettern, heren Wentzlaw, 

Roimischen kuning und kuning zu Behem, seynen sone, und up ir erben und nachcommen, kuninge zu 

Behem, nemelichen der denne kuninge zu Behem ist, rechtlichen und erblichen gevallen und erben, ain 

allerley hindernisse, wanne sey van rechten vederlichen stamme und lineen rechte erbe sein nach uns zu dem 

obgenannten hertzog zu Lutzemburg, aller syner heerlickeit und zugehoringen, ob wir sterben ain eliche 

erben unsers liebes, als davoir begriffen ist.“. 

Současně je ustanovil svými dědici i pro případ, kdyby se mu nakonec narodila 

dcera nebo dcery. V takovém případě se měli postarat o její či jejich důstojné provdání. 

Rovněž ustanovil, že jeho dědicové musí zachovat obyvatelům vévodství jejich obyčeje, 

svobody a privilegia a jeho matce Beatrix a manželce Janě věnné důchody.76 

Dne 8. února 1378 připojily k testamentu své pečetě a přísahy více než dvě desítky 

představitelů lucemburské šlechty a největší města v čele s Lucemburkem. Na to 9. a 

13. února odpověděli Karel IV. a Václav IV. proklamací, že budou dodržovat jejich 

svobody a práva.77 

Ustanovením dědice případně toho, kdo českým králem je, tedy bez vazby na 

příslušnost k lucemburskému rodu, testament překonává soukromoprávní dynastické 

rozměry. Je pravděpodobné, že tato formulace musela vycházet z popudu Karla IV., neboť 

by se těžko hledal Václavův zájem na tom, aby se jeho země stala součástí vzdáleného 

76 Úplné znění závěti je přílohou této práce, dále viz DYNTER, E.: Chronique III, s. 83-90, kde je i latinský 
překlad; francouzský překlad viz BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. XXXVIIJ; regesta viz WÜRTH-
PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 24(2), s. 166 č. 802; CIB II/1 č. 662; fotokopie listiny na 
internetové adrese <http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/ACK/1212/charter> 

77 Karlovo prohlášení viz DYNTER, E.: Chronique III, s. 86; francouzský překlad Václavova prohlášení viz 
BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. XXXIX an.; prohlášení stavů viz CGD I, s. 1389n; regesta WÜRTH-
PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 24(2), s. 169-170 č. 808, 809 (zde nepřesně uvedeno, že města 
souhlasí se spojením vévodství a Koruny české, což z úplného znění nevyplývá), 811-813; prohlášení stavů 
dostupná rovněž na internetu viz předchozí poznámka (pod č. 1213 a 1214). 
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státního útvaru bez žádné věcné spojitosti, především pokrevní spřízněnosti panovníka. 

Naproti tomu Karlovo přání, aby se Lucembursko stalo součástí Koruny české bez ohledu, 

zda v něm budou Lucemburkové vládnout, vyzdvihuje jeho státnické rysy a oddanost 

Koruně české. 

S ohledem na délku manželství s Janou Brabantskou a její věk, téměř 56 let, již 

ovšem bylo zřejmé, že potomky míti nebudou a testament s největší pravděpodobností 

dojde k naplnění. Přesto se ovšem k Václavovi Lucemburskému jeho císařský bratr 

nezachoval přívětivě a ve dnech 2. a 4. února omezil jeho pravomoci alsaského fojta 

v oblasti ukládání cel. Rovněž je vhodné připomenout, že přestože Karel IV. po svém 

bratrovi žádal testament znějící ve prospěch českých králů, který nakonec i získal, naopak 

nikdy nepřipustil jeho dědická práva v zemích Koruny české, jak bude dále pojednáno.78 

 

 

III.5 Předpoklady inkorporace Lucemburska v širších souvislostech 
 

Na základě předchozího textu by se mohlo jevit, že Lucembursko bylo mimo 

teritoriální zájmy Karla IV. a nepovažoval za nutné jej nikterak právně poutat ke Koruně 

české. Namísto toho si vystačil pouze s dědickým nástupnictvím, které bylo navíc řádně 

upraveno až v závěru jeho života. Těžiště rodové moci nepochybně viděl v českých zemích, 

jejichž protěžování hraničilo s bohemocentrismem, nicméně ztratil by o rodovou zemi 

výraznější zájem? 

Pokud by tomu tak bylo, naskýtala by se potom otázka, proč budoval finančně a 

politický nákladný „územní most“ mezi Čechami a Lucemburskem.79 Tento mimořádně 

odvážný územní projekt začínal se současně budovanou novou korunní zemí mezi 

Čechami a Norimberkem, tzv. Nové Čechy (rovněž Horní nebo Česká Falc). Západně od 

Norimberka při řece Mohan ve Frankách se pak snažil získávat další državy, podle 

možností dílem koupí, dílem lenním slibem, a to zejména v 60. letech 14. století.80 Takto 

pronikl až k Frankfurtu n. Mohanem, významnému říšskému městu. Odtud už to bylo 

78 RI VIII č. 5864 a 5865; SPĚVÁČEK, J.: Karel IV., s. 473 
79 S pojmem a koncepcí „územního mostu“ přichází HOFMANN, H. H.: Karl IV. und die politische 

Landbrücke von Prag nach Frankfurt am Main. Nicméně se domnívám, že konečným cílem nebyl pouze 
Frankfurt n. M., ale propojení s Lucemburskem. 

80 První léno na Mohanu získal spíše náhodně již Jan Lucemburský od Rudolfa z Wertheimu, který mu roku 
1329 podřídil hrad Königheim. Karlovi IV. pak jeho nástupce podřídil roku 1362 i rodové sídlo Wertheim. 
Další četné državy získal díky spojenectví s biskupem ve Würzburgu Albrechtem z Hohenlohe. Nejblíže 
k Frankfurtu n. M. získal roku 1372 lenní slib k hradu Babenhausen od Oldřicha z Hanau. K tomuto 
tématu zejména BOBKOVÁ, L.: Územní politika, s. 79n, Soupis českých držav, s. 169-228 
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nedaleko ke střednímu Porýní, kde už jeho bratr Václav Lucemburský disponoval svými 

državami. Samotný Karel IV. se zde pak jako král český také majetkově uchytil formou 

zástav od mohučského arcibiskupství, tato držba ovšem neměla dlouhého trvání.81 Na 

druhou stranu je ovšem pravděpodobné, že v Porýní získal nějaká léna.82 

Cílem tohoto Landbrücke bylo, aby se český král dostal bezpečně do říšských měst a 

Lucemburska, resp. aby mohl „přenocovat u svých“, a současně jak v jedné listině uvedl, byl i 

uprostřed Německa na vlastním území.83 Tato zvláštní teritoriální expanze, která nemá 

v evropské historii obdoby, poukazovala tedy u Karla IV. na něco jiného ve vztahu 

k Lucembursku. Nikoliv na nezájem, ale naopak o pevnou víru, že Lucembursko jednou 

připadne Koruně české anebo dokonce jej už považoval za její součást. 

 

K těmto úvahám vedou i listiny mezi ním a jeho bratrem Janem Jindřichem. Dne 

26. prosince 1349 Karel IV. udělil svému bratrovi Markrabství moravské jako léno, čímž 

realizoval otcovu závěť. Učinil až poté co vyřešil státoprávní poměr Moravy vůči Čechám, 

viz I. kapitola. Do lenní listiny byla vtělena zásada nedělitelnosti lucemburských držav 

v případě vymření jejích větví po meči. V takovém případě dědila druhá větev rodu. To se 

ovšem netýkalo Václava Lucemburského, jemuž nikdy nebyla dědická práva k zemím 

Koruny české přiznána. Zajímavé v tomto ohledu je právě ustanovení o dědických právech 

moravských markrabích na ostatní korunní země v případě vymření královské linie rodu, 

neboť je zde zmíněno i Lucemburské vévodství. Za připomenutí v této souvislosti stojí, že 

Jan Jindřich musel roku 1349 souhlasit se zastavením Lucemburska trevírskému 

arcibiskupovi Balduinovi, viz úvodní podkapitola. 

81 Mohučský arcibiskup Gerlach Nasavský zastavil 19. prosince 1353 Karlu IV. za jeho pomoc v boji o 
arcibiskupský úřad města a hrady Oppenheim, Odernheim, Schwarzberg, Ober- a Nieder-Ingelheim, 
Winterheim a Nierstein s výkupní částku 71.000 zlatých, viz ACRB II č. 315. Králi nicméně tyto zástavy 
spíše posloužily jako další zdroj příjmů a dále je ihned zastavil městům Mohuč, Worms a Špýr, viz RI VIII 
č. 2555 a 2626. Tyto zástavy král dovolil arcibiskupu Gerlachovi 30. března 1367 vykoupit, ovšem o rok 
později povolení odvolal s ohledem na jeho nepřátelství, viz RI VIII č. 4514-16 a 4585. Zmíněné zástavy 
pak nakonec Karel IV. v letech 1375-78 přenechal rýnským falckrabím, viz RI VIII č 5460-1, 5566 a 5871. 
KAVKA, F.: Vláda Karla IV., II. díl, s. 50, 66 a 178. 

82 Dle záznamu v CIB II/1 č. 491 podřídil Filip z Isenburgu 16. března 1361 Karlu IV. hrad a město Villmar 
východně od Koblenze, resp. Limburg am Lahn. Tento záznam je zpochybňován s ohledem na skutečnost, 
že páni z Isenburgu obdrželi o rok dříve toto zboží jako říšské léno, viz BOBKOVÁ, L.: Soupis českých 
držav, s. 225. Nicméně dle AKČ 5 č. 47 dne 20. prosince 1384 skládá lenní slib Eberhard z Isenburgu 
Václavu IV. jako českému králi k Villmar a nově i k hradu Grenzsau ležícímu severně od Koblence u 
rodového sídla Isenburg. Fotokopie dostupná na internetové adrese <http://www.mom-ca.uni-
koeln.de/mom/CZ-NA/ACK/1263/charter>. V této oblasti navíc Karel IV. získal lenní slib i od pánů 
z Westerburgu, který mu složil jejich představitel Reinhard v červnu 1349, ovšem jako lucemburskému 
hraběti, takže nyní byli leníci Václava Lucemburského, viz ACRB II č. 114. 

83 KAVKA, F.: Vláda Karla IV., I. díl, s. 56; BOBKOVÁ, L.: Územní politika, s. 82 
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Listina konkrétně určuje dědická práva moravských markrabích na České 

království, se všemi knížectvími a panstvími, které k řečenému Českému království náleží, 

jmenovitě Lucemburské vévodství: „…regnum Boemie prefatum nec non omnes principatus et 

dominia, qui ad dictum regnum Boemie pertinent, nominatim comitatus Lucemburgensis, cum omnibus suis 

pertinentiis…“, resp. dále „…prefati regni Boemie corona et principatus ac dominia, qui ad idem regnum 

Boemie pertinent, specialiter comitatus Lucemburgensis, cum suis pertinentiis…“. Tyto formulace se 

v téměř totožném znění objevují i v opakovaném lenním slibu Jana Jindřicha složenému 

dne 12. března 1351. Oba bratři tak neztráceli rodovou kolébku ze zřetele. 

Jana Fantysová upozorňuje, že Lucembursko je v těchto listinách výslovně 

jmenováno pouze jako součást Českého království, tedy mimo rámec Koruny české. 

Třebaže i takto zúžený poměr by byl pro nás zajímavý, je ovšem zvláštní, že se v těchto 

listinách výslovně nepamatuje na další země Koruny české. Pokud jsou ovšem zahrnuty 

v obecné formulaci všech knížectví a panství k řečenému Českému království příslušející, 

pak zde České království naopak nabývá na významu Koruny české a Lucembursko by tak 

bylo považováno naopak za její součást. Teprve až v nástupnickém řádu, resp. opětovném 

udělení Markrabství moravského Janu Jindřichovi, z 27. září roku 1355 je první citovaná 

vágní formulace již upřesněna na „…Regnum Boemie prefatum, Comitatus Lucemburgensis, 

Marchia Budissinensis et Gorlicensis ac ceteri…“, zatímco druhá zůstává stejná. Za povšimnutí 

stojí, že jsou zde uvedená panství rovnocenně vedle sebe, přičemž kromě Lucemburska 

tvoří současně Korunu českou. Druhá citovaná formulace, kde je náhle opět Lucembursko 

zmiňováno pouze jako součást Českého království, je tak ve vztahu k první v určité kolizi. 

Chaotické formulace tedy spíše budí dojem, že pojem České království zde byl míněn 

synonymicky ke Koruně české, a proto nebyly v předchozích formulacích zmíněny další 

korunní země. Lucembursko naopak mohlo být uvedeno zvláště spíše z důvodů zdůraznění 

nároků na něho.84 Ostatně v této době ještě nebylo rozlišování těchto pojmů pevné, viz I. 

kapitola o Maiestas Carolina.85 

V králově řádném testamentu učiněném 21. prosince 1376, popř. v revidované verzi 

z 18. října 1377, se už nicméně o Lucembursku nezmiňuje. Naopak zde Karel IV. vymezil 

rozsah svých majetků ve Svaté říši: „...a vše co máme jako římský císař a český král v Bavorsku, 

Francích, Švábsku a ve všech německých zemích až na Rýn…“. Zanedlouho navíc přiměl Václava 

84 Také KAVKA, F.: Karel IV., s. 150, se domnívá, že zahrnutí Lucemburska do dědické podstaty mohlo být 
snad i projevením záměru jej následně připojit ke Koruně české coby léno. 

85 Úplné znění listiny z roku 1355 je přílohou této práce, dále viz ACRB II č. 124 (pod tímto číslem obě listiny 
z 1349-51); popř. také v CDM VII č. 980 a 981; CDM VIII č. 74 a 317; FANTYSOVÁ, J.: Lucembursko, s. 
335n; KAVKA, F.: Vláda Karla IV., I. díl, s. 41n 
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Lucemburského k sepsání jeho testamentu, je tak nepochybné, že si byl vědom skutečného 

právního stavu věci.86 

 

Jistá nepřímá vazba se objevila i ve spojenecké listině s durynským lankrabětem a 

míšeňským markrabětem Fridrichem z 21. prosince 1348 (opětovně 6. února 1350), kde 

čteme formulaci, že se smlouva vztahuje kromě českého krále i na: „...der hochgebornen 

Johansen herczogen ze Kernthen, graven ze Tyrol und ze Gorcz, und Wenczlaben, unsirer bruder, unserer 

aller erben und nachkomen, kunge ze Beheim und der chronen do selbst, marggrafen ze Merhern, graven ze 

Luczemburch…“, přičemž v této době Karel vládl jak Moravě, tak i Lucembursku.87 

Kromě toho se vazby Lucemburska a Koruny české objevily i v jiné podobě. Dne 

25. července 1363 byla k listinám stvrzující výsady braniborských měst připojena nově 

vytvořená zvláštní pečeť králova syna Václava IV., který byl před několika týdny jako 

teprve dvouletý korunován na českého krále. Latinský opis titulace zní „Wenczeslaus Quartus, 

dei gracia Boemie rex, Brandemburgensis et Lusacie marchio, Luczemburgensis et Slezie dux“, tedy 

Václav IV., z boží milosti český král, braniborský a lužický markrabě, lucemburský a slezský 

vévoda. Tuto formulaci je možné interpretovat různými způsoby. Václav IV. mohl užívat 

titulu lucemburského vévody na základě otcových domnělých dědických práv, který se sám 

v období regentství tituloval lucemburským hrabětem. Pro připomenutí Václav 

Lucemburský svého synovce nepřímo označil za možného dědice až o tři roky později. 

Další interpretační vodítko nám nabízí tituly braniborského a lužického markraběte. 

Lucemburkové v této době ještě nevládli těmto zemím, ale v březnu 1363 uzavřeli 

s braniborskými markrabími Ludvíkem Římanem a Otou dědickou dohodu, která v případě 

jejich bezdětné smrti činila z Václava IV., popř. Jana Jindřicha, dědice jejich zemí. Navíc 

získali oprávnění užívat tituly a erby markrabat braniborských a lužických ihned po 

uzavření smlouvy. Pečeť byla užita právě během holdovací cesty budoucího dědice do 

Braniborska. Jednalo se o prozatím prázdné tituly, jejichž hodnota navíc s ohledem na věk 

obou markrabat, kteří ještě mohli doufat v potomky, nebyla valná. Nicméně jejich užití 

v pečeti, stejně tak jako titul lucemburského vévody, mohlo signalizovat něco jiného, a to 

86 Orig. „..und vornemlichen alles das wir der egenante Romischer keiser und kunig czu Beheimen in Beyern, Franken, Swaben 
und in allen deutschen lande uncz an den Reyn...“. SPĚVÁČEK, J.: Karel IV., s. 458n. Tato formulace se objevuje 
v obou verzích testamentu, úplně znění první verze viz SCHLESINGER, L.: Eine Erbtheilungs, s. 5n; 
znění druhé verze viz QUICKE, F.: Un testament, s. 265n. Poslední jmenovaný autor na s. 257n. vyvozuje 
z Karlovy okamžité výpravy do Lucemburska po vyhlášení druhé verze testamentu, že vévodství bylo 
určeno jako léno Koruny české jeho nedávno narozenému synovi Jindřichovi, jehož dědický podíl nebyl 
záměrně specifikován. Jde o nepodloženou spekulaci, která navíc padá s brzkou smrtí tohoto potomka. 

87 ACRB II č. 91, 92, 129 a 130 
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demonstraci ambicí a nároků českých králů na tato území pro futuro.88 Obdobný význam 

můžeme sledovat na heraldické výzdobě východní strany Staroměstské mostecké věže. 

Nejpozději v sedmdesátých letech 14. století zde byly umístěny vedle erbu římského krále 

také erby osmi zemí Koruny české a rovněž erb lucemburského vévodství, červený 

jednoocasý lev na modrostříbrném vodorovně pruhovaném podkladu.89 

K zajímavé demonstraci těchto nároků došlo také v Karlově pohřebním průvodu, 

konaném dvanáctého dne po jeho skonu, tedy 11. prosince 1378. Jako třetí v řadě byl nesen 

heroldem praporec s erbem lucemburského vévody, spolu s dalšími devíti prapory. Měly 

symbolizovat země, nad kterými Karel IV. bezprostředně vládl, což bylo ovšem vedle 

Lucemburska nepřesné i v případě praporce se znakem Moravského markrabství, kde vládl 

Jan Jindřich.90 Tato událost je o to zajímavější, že patrně neexistoval žádný řád upravující 

průběh a podobu panovníkova pohřbu.91 Domnívám se, že samotný královský dvůr, resp. 

dědic trůnu Václav IV., mohl uznávat královy nároky na rodové vévodství. Přeci jen 

Karel IV. svého času v Lucembursku bezprostředně vládl, a sice i z titulu jeho dědice, 

následně byl jeho bratr Václav Lucemburský stabilní součástí družiny, nadto i členem 

královské rodiny. Tyto skutečnosti, jakož Karlova demonstrace jeho nároků na 

Lucembursko ve zmíněných smlouvách a v dalších případech, tak mohly v samotné 

Koruně české vytvořit domněnku příslušnosti Lucemburska k ní. 

 

S ohledem na výše uvedené si dovoluji tvrdit, že Lucemburské vévodství bylo 

Karlem IV. a patrně i samotným českým prostředím považováno za příslušející ke Koruně 

české. Záhadou však zůstává, proč král neučinil v tomto ohledu kroky k formálnímu 

zakotvení těchto vztahů, vyjma dědických práv, a to ani v době, kdy v Lucembursku přímo 

vládl z pozice dědice.92 Ostatně v tutéž dobu držel také Markrabství moravské, které Janu 

Jindřichovi předal právě až poté, co vyřešil státoprávní poměr Moravy ke Koruně české. Je 

88 Roku 1373 pak Václav IV. užíval jinou pečeť, která nicméně obsahuje stejné tituly, byť v jiném pořadí. 
ADAMOVÁ, K.: K heraldické výzdobě, s. 50; KAVKA, F.: Vláda Karla IV., I. díl, s. 195, 201n; 
SPĚVÁČEK, J.: Václav IV., s. 43n, 51n; 

89 Lucemburský erb se někdy vyskytuje i v podobě modrobílého pruhování. V případě ostatních erbů se jedná 
o erby Českého království, Markrabství moravského a dolnolužického, budyšínské a zhořelecké marky, 
slezských knížectví Vratislavsko, Svídnicko a Nissko. Také v dalších heraldických výzdobách, např. na 
hradě Točník, můžeme vidět erb Lucemburska po boku zemí Koruny české. ADAMOVÁ, K.: 
K heraldické výzdobě, s. 44n 

90 Dále byly na praporech zastoupeny Budyšínsko, Zhořelecko, Dolní Lužice, Braniborsko, Svídnicko, 
Vratislavsko, Čechy a Svatá říše. Tamtéž, s. 47n; KAVKA, F.: Vláda Karla IV., II. díl, s. 240n 

91 BOBKOVÁ, L.: Velké dějiny IV.a, s. 457 
92 Literatura tento rozpor neřeší, pouze SANMANN von Bülow, H.: Die Inkorporation Karl IV., s. 67, 

ojediněle uvádí, že vedle Braniborska také Lucembursko bylo svázáno s Korunou českou pouze rodinnými 
úmluvami Lucemburků, jinak byla tato území zcela na ní nezávislá. 
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zřejmé, že po slavnostním udělení Lucemburska Václavovi Lucemburskému coby říšského 

léna roku 1354 nebylo již žádoucí v dohledné době tento akt znevážit či mu konkurovat 

svrchovaností Koruny české. Nicméně se nelze domnívat, že později by tento akt byl pro 

kurfiřty nepřijatelný, zvláště když odsouhlasili inkorporaci jiných říšských území ke Koruně 

české, viz I. kapitola. Lucembursko sice mělo vyšší status říšského knížectví, ovšem Zlatá 

bula Karla IV. z roku 1356 omezovala pouze dispozici s knížectvími s kurfiřtským hlasem a 

ani v jejich případě jednoznačně nezakazovala jejich nabývání jinými kurfiřty, popř. 

inkorporaci. V kapitole X. o mincích tato bula dávala výslovně českým králům právo 

nabývat jakékoliv země, hrady a jiné majetky při zachování jejich právního postavení.93 

Nelze předpokládat ani odpor Václava Lucemburského pro privilegia, jichž se mu dostalo 

v bratrových službách, a korektní vzájemné vztahy. Deklarovaná příslušnost Lucemburska 

ke Koruně české, resp. nároky na ní, v českém prostředí nebyly vůči tomuto vévodství 

právně účinné. Ostatně ani Václav Lucemburský nikdy příslušnost ke Koruně české 

neformuloval. Tyto úvahy mohou také svádět k neobjevené listině, která by tento vztah 

řešila, ovšem je nepravděpodobné, že by o ní nebyly minimálně další zmínky. 

Těžko věřit, že by Karlu IV. takto vágní stav stačil, zvláště s ohledem na jeho 

důslednost v podobných záležitostech, a spokojil se pouze s možností, že západní državy 

formálně zdědí či jinak prosadí své nároky v případě ohrožení držby Lucemburska. Přesto 

na rozdíl od dlouhodobě zastávaného názoru českou historiografií musím jednoznačně 

konstatovat, že Lucembursko za vlády Karla IV. nijak formálně spojeno s Korunou českou, 

popř. Českým královstvím, nebylo. Současně ovšem lze tvrdit, že v představách Karla IV. a 

patrně i českého prostředí příslušné ke Koruně české bylo. 

  

93 Především zakazovala oddělení volitelského hlasu od území, resp. jeho vlastníka, a narušení územní 
integrity tohoto knížectví. Nutno ovšem současně dodat, že ani tvůrce tohoto zákona Karel IV. si s jeho 
dodržováním těžkosti nedělal. Roku 1373 při koupi Braniborska ponechal jeho dosavadnímu vlastníkovi 
markraběti Otovi doživotně kurfiřtský hlas a ve svých závětích samotné Braniborsko rozdělil mezi své dva 
syna Zikmunda a Jana Zhořeleckého. BLÁHOVÁ, M., MAŠEK, R.: Karel IV. – Státnické dílo, s. 284, 293, 
300; BOBKOVÁ, L.: Územní politika, s. 131; k závětím Karla IV. viz předchozí text 
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IV Vláda Václava IV. a začátek konce Lucemburska ve svazku 
zemí Koruny české 

 

 

IV.1 Dědictví Václava Lucemburského 
 

Za vlády Karla IV. dosáhla Koruna česká největšího územního rozmachu, 

v budoucnu už měla pouze ztrácet. Formálně bylo mimo tento svazek korunních zemí 

Lucemburské vévodství, byť zřejmě bylo za jeho součást českými elitami považováno. 

Vévoda Václav Lucemburský byl však ve svých zemích zcela suverénní a žádnou 

podřízenost vůči Koruně české navenek nepřipouštěl. Ostatně ani nebylo důvodu, císařský 

bratr si vystačil pouze s dědickými právy českých králů na jeho země. Lucemburský vévoda 

své bratry, Karla IV. a Jana Jindřicha, dlouho nepřežil. Zasažen neštovicemi či leprou 

zemřel 8. prosince 1383 v Lucemburku.94 Pro českého a římského krále Václava IV. to 

nebyla dobrá zpráva, ve strýci ztratil významnou oporu v říšské politice. Nicméně jeho 

bezdětnou smrtí zanikla bourbonská větev rodu, která měla oddělit západní državy od 

českého státu. Podle závěti Lucemburské vévodství s hrabstvím Chiny, jakož i dalšími 

majetky, zejména v Henegavsku, Francii a v Porýní, včetně říšských zástav v čele s úřadem 

zemského fojta v Alsasku, zdědil český král.95 

Nebylo to rozhodně nezajímavé dědictví. Země byla dobře spravována a stabilní, 

současně se stále nabízela možnost ovládnout bohaté Brabantsko s Limburskem včetně 

strategického přístupu k moři. To vše dávalo českým králům jedinečnou příležitost 

vybudovat na západě Evropy panství, jehož zásadní význam by nabyl o sto let později, 

v souvislosti s rozmachem námořních výprav. 

Král Václav IV. navštívil Lucembursko už v srpnu 1384, údajně také kvůli hrozbě 

ze strany burgundského vévody Filipa Smělého. Ten se stal po smrti Ludvíka II. z Male 

flanderským hrabětem a v souvislosti s rozšiřováním svého panství v lotrinském regionu 

94 O dva týdny později, 23. prosince 1383, zemřela i jeho matka česká královna vdova Beatrix Bourbonská a 
její věnné a vdovské důchody zajištěné na lucemburských statcích rovněž přešly na českého krále. 
FANTYSOVÁ, J.: Zapomenutý vévoda, s. 37. 

95 Alsaské fojtství získal Václav Lucemburský roku 1375 coby říšskou zástavu právě od Václava IV., resp. 
Karla IV., jako římských králů, viz předchozí kapitola. Lucemburkové nevykonávali fojtství přímo, ale 
skrze své zástupce, tzv. podfojty. Jednalo se o výnosný zemský úřad, mezi jehož pravomoci patřil 
především výběr daní a jurisdikce. Pod kontrolou fojta byly rovněž některé zdejší říšské hrady. Alsasko se 
vydělilo z dolní části Lotrinska, ale samo se rozpadlo na řadu panství, z nich vyniklo zejména Štrasburské 
biskupství. Říšská města zde pak jako protiváhu utvořila spolek deseti měst tzv. Décapole, kterého se však 
neúčastnil nejvýznamnější Štrasburk. V Alsasku navíc měli své zájmy francouzský král a Habsburkové, kteří 
z této oblasti pocházeli. KOSTLÁN, A.: Encyklopedie dějin Německa, s. 66 
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měl o Lucembursko velký zájem. Vévodství si nárokoval coby synovec Václava 

Lucemburského, neboť jeho matkou byla francouzská královna Jitka-Bona, dcera Jana 

Lucemburského, a ignoroval tak jeho poslední vůli.96 K ovládnutí země se snažil využít 

pozici lucemburské vévodkyně vdovy Jany Brabantské. Té se po smrti manžela navrátila 

v plném rozsahu vláda nad jejími dědičnými zeměmi a jejím zájmem v souladu 

s brabantskou tradicí rovněž nebylo snadno pustit Lucembursko. Navíc v něm držela řadu 

majetků k zajištění svého vdovského důchodu. Proto bylo nutné urychleně převzít dědictví 

a zcela jí odříznout od vlivu. To se králi podařilo, nicméně svojí lhostejností zcela 

promarnil příležitost zajistit si nástupnictví v Brabantsku a Limbursku, přestože jej k tomu 

opravňovala dědická dohoda z roku 1357. Tyto země postupně ovládli burgundští 

vévodové, kteří upevnili svou moc v lotrinském regionu, což mělo do budoucna zásadní 

následky i pro zdejší české zájmy.97 

Král byl během svého pobytu velmi aktivní, potvrzoval četná privilegia a svobody, 

řešil spory, a to zejména s lucemburským sousedem Robertem z Baru a Pont-à-Mousson, 

s nímž měl rozepře ohledně hranic v Chiny a práv vykonávání ochrany nad říšským 

městem Verdun.98 Rovněž zde řešil říšské záležitosti, které mohly rozšířit i jeho západní 

panství.99 Pravděpodobně nákladnost pobytu si pak vyžádala zastavení panství 

Schöneck[en], které jeho předchůdce těžce získal teprve před několika lety. Za 30.000 

96 Filip II. Smělý byl čtvrtým synem francouzského krále Jana II. a stal se zakladatelem burgundské větve rodu 
Valois. Její příslušníci postupně vytvořili na Francouzském království nezávislou doménu v Burgundsku a 
ve Svaté říší římské ovládli velkou část Lotrinska. Počátkem jejich lotrinského panství bylo flanderské 
dědictví v rukou Markéty z Male, manželky Filipa Smělého. O jeho nárocích na Lucembursko se jednalo 
během návštěvy Václava IV. ve Francii v březnu 1398 v Remeši. Poté co bylo jasné, že Lucemburkové tyto 
nároky neuznávají, podnikl Filipův syn Antonín trestnou výpravu proti vévodství, kde dobyl hrad v Ivoix a 
nechal jej obsadit Walramem ze St. Pol. Ten jej držel až do své smrti v roce 1415. KOSTLÁN, A.: 
Encyklopedie dějin Německa, s. 115; ŠTĚPÁN, V.: Moravský markrabě, s. 206, 441n; SPĚVÁČEK, J.: 
Václav IV., s. 177n 

97 Jana Brabantská se dostala do vlivu své neteře Markéty z Male, dědičky Flander, a jejího manžela Filipa 
Smělého. Těm v letech 1387-89 zastavila Limbursko a Outre-Meuse, roku 1396 se pak vzdala práva na 
jejich výkup. V září 1401 z neteře učinila svojí dědičku a od ní její práva pak přešla na jejího syna Antonína. 
Ten se roku 1404 rovněž ujal správy Brabantska. Po smrti Jany Brabantské 1. prosince 1406, pak už 
flanderský hrabě Antonín formálně dokončil otcův expanzivní projekt a stal se brabantským vévodou. 
Václav IV. se snažil sice zasáhnout, ale velmi neúčinně, na dálku a pouze proklamativně. Ze strany 
porýnských kurfiřtů byl tak kritizován, že umožňuje ztrátu říšského území. Základní práce QUICKE, F.: 
Les origines de l’Etat bourguignon; dále MUND, S.: Antoine de Bourgogne, s. 322-4, 331. 

98 Navzdory dobrému začátku není osoba Václava IV. v lucemburské historiografii vnímána kladně, ale 
naopak jako počátek budoucího zmaru, zejména v kontrastu s klidnou vládou jeho předchůdce. Ostře 
WERVEKE, N.: Wenzel von Böhmen, s. 395n: „Und wirklich wurde die Regierung Wenzels II. der Ausgangspunkt 
einer höchst traurigen Zeit, die während mehr als achtzig Jahren nur Unheil und Verderben heraufbeschwor, das Land allen 
Schrecken des Bürgerkrieges preisgab und es gänzlich zerrüttete und zu Grunde richtete.“ Tentýž autor také podrobněji 
ke sporům s Robertem z Baru, s. 418n. 

99 Štrasburský biskup Fridrich Václavovi IV. sliboval 15. října 1384 v Cáchách, že pokud mu král dopomůže 
k arcibiskupství v Trevíru, Mohuči nebo Kolínu n. Rýnem, bude mu vyplácet polovinu tamních důchodů a 
zastaví mu hrady Wesel, Boppard a Kochem, popř. jeho potomkům vyplatí 100.000 zlatých, AKČ 5 č. 45. 
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florénů jej do zástavního držení obdrželo trevírské arcibiskupství. Před svým odjezdem 

koncem roku pak jmenoval zdejším hejtmanem svého úředníka Půtu z Častolovic.100 

Převzetím dědictví současně dochází k opětovnému spojení mezi Lucemburskem a 

Českým královstvím, popř. Korunou českou, ovšem na bázi personální unie. Dědická práva 

se týkala toliko českých králů, nikoliv království nebo Koruny české. K tomu byl ještě 

zapotřebí formálně-právní úkon, ať už ve formě inkorporace nebo jiného způsobu řešení 

vzájemného státoprávního svazku. K takovému jednání však za králova pobytu 

v Lucembursku ještě nedošlo.101 

 

 

IV.2 Jošt Lucemburský a počátky „Pfandherrschaft“ 
 

Dědictví Lucemburska nepředstavovalo pro druhou generaci českých a moravských 

Lucemburků rozhodně žádnou nostalgickou vzpomínku po kolébce rodu a v podstatě ani 

zajímavé panství, spíše naopak. Lotrinsko a Porýní se stávala politicky komplikovanými 

oblastmi s ohledem na burgundskou expanzi, Stoletou válku mezi Francií a Anglií, 

sdružování říšských měst do vlivných městských svazů a boje porýnských kurfiřtů o 

vedoucí úlohu v říšské politice. Jedním z důsledků byly také časté vojenské útoky na 

Lucembursko, které zemi hospodářsky rozvracely. I z tohoto důvodu byl namísto Půty 

z Častolovic do vévodství 15. dubna 1386 vyslán králův bratr Jan Zhořelecký, aby se ujal 

správy země, přičemž získal právo nosit titul lucemburského vévody. Nicméně byl již po 

roce vystřídán Hynkem Pluhem z Rabštejna.102 

Nakonec se přeci jen pro problematické dědictví našlo využití, a sice jako zdroj 

příjmů, popř. prostředek k politickému obchodu. To postihlo také projekt územního 

100 K zástavě došlo 22. listopadu 1384 a arcibiskup Kuno z Falkensteinu současně deklaroval právo krále 
panství vykoupit. Z listin vydávaných v této době, např. privilegia pro město Lucemburk, Grevenmacher, 
zastavení Schönecku atd., se neobjevuje žádný náznak vazby Lucemburska na Korunu českou, popř. 
České království. Králova agenda viz WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 12-
24; BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. XLV an. 

101 Byť František Kavka jako jeden z mála správně určuje začlenění Lucemburska mezi země Koruny české 
k období vlády Václava IV., nesprávně jako důvod pro toto „vplynutí“ označuje právě dědictví po Václavu 
Lucemburském, resp. bez náležité argumentace. Nutno však dodat, že předmětná publikace nepracuje 
s poznámkovým aparátem a pasáž týkající se Lucemburska obsahuje vícero nepřesností. KAVKA, F.: 
Poslední Lucemburk, s. 7 

102 Jan Zhořelecký užívá nového titulu již 10. července. Hynek Pluh z Rabštejna v průběhu roku 1387 
vyjednává z pověření krále s Robertem z Baru a v prosinci 1387 již užívá titul hejtmana. WÜRTH-
PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 30, 32 č. 100 a 104; k pojmu „Pfandherrschaft“ 
KOPIČKOVÁ, B.: Bemerkungen, s. 215  
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mostu, kterým chtěl Karel IV. západní a východní državy propojit. Většina držav na 

Mohanu se brzy objevila v zástavním držení zdejších pánů.103 

 Český král se rozhodl využít své nové dědictví k získání hrabství Kladsko a dalších 

majetků, které držel v zástavě jeho bratranec moravský markrabě Jošt Lucemburský, a 

současně se tak zbavit problematické země.104 

Dle smlouvy z 24. února 1388 měl Jošt rezignovat na zástavní práva ke Kladsku a 

dalších držav, přičemž náhradou mu bylo v původní hodnotě 64.000 zlatých zastaveno 

Lucembursko s příslušenstvím, jmenovitě zdůrazněno výnosné alsaské fojtství: „...et nos 

similiter in recompensam castri predicti et pertinenciarum ipsius ducatum nostrum Luczemburgensem 

predictum cum suis territoriis (…), necnon et advocaciam in Alsacia, (…), prefato patruo nostro, heredibus 

et successoribus suis pro predicta sexagintaquatuor milium florenorum summa tytulo veri et iusti pignoris 

obligavimus et tenore presencium ex certa sciencia obligamus.“. Výkupní částka mohla být navýšena 

ještě o výdaje spojené se správou a obrannou vévodství, jakož i o výdaje spojené s 

vyplácením tamních dluhů a zástav.105 Z vévodství si král ponechal v přímé držbě k užívání 

pouze hrad Fels (La Rochette). Markrabě Jošt si však vyhradil pro případ, že by již neměl o 

Lucembursko zájem, právo opět přenést zástavní práva na Kladsko. Současně bylo rovněž 

Václavovi IV. a jeho nástupcům, českým králům vyhrazeno právo vykoupit vévodství zpět: 

„Nominatim et expresse taliter, ut dum nos, heredes aut successores nostros reges Boemie ducatam 

Luczembergensem et advocaciam Alsacie predictos a prefato patruo nostro heredibus aut successoribus suis 

redimere voluerimus…“. 

Následně král jmenoval hejtmanem vévodství senešala Hubarta z Autel (Elternu), 

který byl ve složité pozici jak vyhovět dvěma pánům. Ostatně ne všichni šlechtici hodlali 

být Joštovi poslušni a český král je k tomu musel několikrát vyzývat.106 

103  Rozklad územního mostu viz BOBKOVÁ, L.: Velké dějiny, IV.b, s. 403 
104 Jednalo se o dluh Karla IV. vůči Janu Jindřichovi. Jeho dědici Joštovi bylo v prosinci 1376 přislíbeno 

v případě nesplacení dluhu zastavení právě Kladska a ve Slezsku Ząbkowice (Frankenstein), Kladské 
Bystřice a Nového Pačkova a případně ještě plat z výnosů kutnohorských dolů, k čemuž nakonec také 
došlo. CDM XI č. 55 a 109 

105 Zastavené majetky se ovšem naopak rozšířily: dne 15. dubna 1397 Jošt potvrdil Janovi z Namuru zastavení 
hradů Mirewau (Mirwart), Lomprey a Villance za vypůjčenou částku 9.000 livrů, použitých na vykoupení 
Berson a Fortey od Walrama ze St. Pol. Dne 22. května 1400 získal i senešal Hubart z Autel do zástavy 
přímo od Václava IV. La Roche za 1.220 florénů. Rovněž Fridrich z Mörsu, hrabě ze Saarwerdenu, 
obdržel od krále dne 30. června 1400 za své služby oceněné na 18.000 zlatých do zástavního držení  
Durbuy, Bastogne a Marche. WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 79 č. 285, 
s. 95 č. 349, s. 96 č. 352 

106 Úplné znění listiny je přílohou této práce, dále viz CDM XI č. 467. Příkaz k poslušnosti 25. července 1388 
Konrádovi ze Sleyden a ještě 12. května 1395 musel k témuž nabádat Hugelmanna z Vinstingen. 
ŠTĚPÁN, V.: Moravský markrabě, s. 244n; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), 
s. 37, 40 č. 128 a 137; KOPIČKOVÁ, B.: Originální listiny, s. 244; Joštova konfirmace WERVEKE, N.: 
Choix de documents, PSH 40, s. 164 

~ 42 ~ 
 

                                                 



 

Jošt Lucemburský vévodství nikdy nenavštívil a bylo spíše na okraji jeho zájmu, 

nelze mu ale upřít snahu řešit zdejší problémy. Získal od Jany Brabantské za roční rentu její 

lucemburské majetky, čímž odstranil její nežádoucí vliv v zemi.107 Rovněž musel řešit 

výměnou hejtmana pustošivé útoky Walrama ze St. Pol a Ligny, který se tak chtěl domoci 

uhrazení svých pohledávek vzniklých ještě za Václava Lucemburského.108 

Z právního hlediska nelze opomenout vztahy mezi Joštem a Václavem IV. 

v samotném Lucembursku. Jošt sice získal smlouvou z roku 1388 vévodství do držby 

s pravomocemi téměř panovnickými, nicméně nebylo mu výslovně dovoleno titulovat se 

lucemburským vévodou. Přesto tak moravský markrabě 6. května 1391 v listinách pro 

města Marville a Virton učinil. Je tak otázkou, zda se jednalo o ojedinělý omyl jeho 

kanceláře nebo záměr s politickými cíli. Také český král ovšem několikrát porušil smlouvu, 

byť z důvodů mající původ v české vnitřní politice, a Joštovi v letech 1392-1395 dvakrát 

odebral alsaské fojtství.109 Vzájemné rozpory se promítly i do jmenování úředníků a ve 

vztahu k místní šlechtě, která musela mezi oběma obratně manévrovat, což se týkalo 

zejména opětovně dosazeného hejtmana Hubarta z Autel. Při druhé králově návštěvě 

Lucemburska na jaře 1398 pak dal Václav IV. jasně najevo, kdo je skutečným 

lucemburským vévodou. Potvrzoval četná privilegia a 9. května 1398 uzavřel rozsáhlý 

manifestační landrýd s lucemburskou šlechtou a městy.110 

107 Jošt se dohodl s Janou Brabantskou 3. září 1390, aby se vzdala svých statků v Chiny, La Roche a Durbuy, 
výměnou za roční rentu 3.500 franků a převzetím její pohledávky na 10.500 franků postoupené Janovi 
z Namuru. Ratifikací této dohody dne 19. listopadu 1390 tak významně zcelil vévodský majetek. Pro Janu 
Brabantskou už tato dohoda nakonec tak výhodná nebyla, s ohledem na zpožďování vyplácení renty. 
WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 52-57 č. 176, 179, 180, 182 a 183; 
ŠTĚPÁN, V.: Moravský markrabě, s. 297-301, 313, 447 

108 Walram ze St. Pol a Ligny byl příslušníkem vzdálené příbuzné francouzské větve Lucemburků. 
Lucembursko napadal i s podporou francouzského krále, což zhoršilo vzájemné vztahy. Václav IV. mu po 
neúspěšných protestech zkonfiskoval majetky, které ve vévodství měl. Po dalších útocích Jošt 
Lucemburský na místo hejtmana dosadil v dubnu 1394 Diethera z Katzenellbogenu, a sice nejen pro jeho 
vojenské zkušenosti, ale i pro zajištění svého vlivu ve vévodství. Útoky ze strany Walrama pak postupně 
ustaly. Roku 1396 napadla vévodství ovšem samotná francouzská vojska kvůli nárokům na pohraniční 
město Dampvillers. Také Hrabě Diether se nedočkal uhrazení svých nákladů spojených se službou 
hejtmana a vévodství tak paradoxně zpustošil roku 1407 jeho dědic Jan z Katzenellbogenu. Tamtéž s. 327, 
356n, 378, 391, 413, 441n, 612 

109 Poprvé mu fojtství odebral 2. dubna 1392, kdy jej předal svému stoupenci Bořivoji ze Svinař. Joštovi 
fojtství pod tlakem 2. června 1394 vrátil, ale již za pár týdnů, 29. listopadu 1394 mu jej opět odebral. 
Nicméně ve dnech 13.-14. května 1395 mu jej už natrvalo vrátil. Spory se však dále vedly o ustanovení 
podfojtů. Tamtéž, s. 317, 361, 371, 379; CDM XII č. 191 a 253-255; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table 
chronologique, PSH 25(3), s. 59 č. 193 a 194 

110 Dne 2 října 1396 přijel za králem do Prahy Hubart z Autel, aby mu deklaroval věrnost slibem mu po pěti 
letech na jeho požádání vydat hrad Welschefels, který mu propůjčil; obdobně Edmund z Endelsdorfu 
19. prosince 1396 osobně sliboval věrnost za to, že mu král na doživotí postoupil svůj hrad Fels. 
ŠTĚPÁN, V.: Moravský markrabě, s. 356, 441n, 444; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, 
PSH 25(3), s. 76-77 č. 266 a 270, s. 84-90.; AKČ 5 č. 113. Ke správcům vévodství a postavení Hubarta viz 
KOPIČKOVÁ, B.: Bemerkunden, s. 216n 
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Navzdory vzájemným rozporům však oba nakonec vždy upřednostnili spolupráci. 

Český král svému moravskému bratranci udělil Žitavsko a Budyšínsko a smrtí Jana 

Zhořeleckého také uvolněné Zhořelecko a Dolní Lužici. Markrabě Jošt Lucemburský pak 

6. února 1397 současně určil českého krále a jeho nástupce pro případ své bezdětné smrti 

za dědice nejen těchto zemí, ale i Lucemburska a alsaského fojtství. Václav IV. navíc 

8. února 1397 slíbil bratranci chránit jej v jeho držbě těchto zemí a nečinit si za jeho života 

na ně nároky, nepřijímat jeho poddané do svých služeb a nezískávat si je pro sebe. Tento 

závazek ovšem příliš dodržován nebyl, Lucembursko se ale český král rozhodně do konce 

Joštova života vyplatit z jeho zástavy nesnažil.111 

 

 

IV.3 Zástavní držba Ludvíka Orleánského na pozadí boje o římský 
trůn mezi Ruprechtem Falckým a Václavem IV. 
 

Dlouhodobý nezájem Václava IV. o dění ve Svaté říši římské a zanedbávání jeho 

povinností coby římského krále vedlo ve dnech 20.-21. srpna 1400 v Rhens k jeho sesazení 

a zvolení rýnského falckraběte a kurfiřta Ruprechta III. novým římským králem. Václav IV. 

tyto akty neuznal a fakticky tak vzniklo schizma. To vedlo k rozpoutání války proti 

českému králi, jehož obětí se málem stalo i vzdálené a osamocené Lucembursko, ležící 

navíc v blízkosti panství rýnských falckrabat. 

Vzdorokrál Ruprecht III. velmi brzy získal pod kontrolu Alsasko, kde dobyl hrady 

Kaisersberg, Münster a Dornheim, a zmocnil se rovněž zdejšího fojtského úřadu. Alsaské 

fojtství je od této doby pro Lucemburky už navždy ztraceno, přestože k němu Václav IV. 

formálně svá práva uplatňoval.112 Následně se Ruprechtův zájem upřel i na samotné 

Lucembursko. Nedovolil si jej sice dobýt, během jednání ve Waldmünchen dne 1. července 

1401 o něho ale zájem projevil. Požadoval, aby se česká princezna Eliška Zhořelecká 

provdala za některého z jeho synů a jako věno jí bylo určeno právě Lucemburské 

vévodství. V případě, že by se jej markrabě Jošt nechtěl vzdát, měly být náhradou 

poskytnuty majetky v Horní Falci a také Chebsko, a to do doby než by bylo Lucembursko 

111  Úplné znění listin viz CDM XII č. 374 a 375; ŠTĚPÁN, V.: Moravský markrabě, s. 414 
112 Dne 26. listopadu 1400 uděluje vzdorokrál Ruprecht Falcký alsaské fojtství pánům ze Sickingen, viz Regg. 

Pfalzgrafen 2 č. 248 a 582. Jeho nástupce římský král Zikmund Lucemburský rovněž česká práva ignoruje 
a 6. září 1413 alsaské fojtství zastavuje rýnskému falckraběti Ludvíkovi za částku 25.000 rýnských zlatých. 
O deset let později roku 1423, když už je Zikmund rovněž českým králem, zvyšuje Ludvíkovi zástavní 
hodnotu na 50.000 zlatých, viz RI XI,1 č. 718, 804 a 5447. 
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vyplaceno. Současně žádal předání lucemburských listin prokazující nároky na Brabantsko a 

Limbursko, na které si také činil zálusk. Václav IV. tyto požadavky odmítal, nicméně byl 

svolný k ústupkům, pokud by byl uznán za císaře nebo „staršího“ římského krále. Byl pro 

to ochoten obětovat mnohé, přinejmenším vzdálené Lucembursko. Jednání ztroskotala na 

Ruprechtově odporu dělit se s českým králem o moc ve Svaté říši římské.113 

Markrabě Jošt patrně z obav před zabráním vévodství falckými vojsky svěřil 

8. března 1401 správu země burgundskému vévodovi Filipu Smělému. S tím nesouhlasil 

Václav IV., neboť Filip Smělý si vévodství nárokoval a mohl tak ohrozit jeho pozici. 

Ostatně i samotný Jošt Lucemburský svojí podporou vzdorokrále Ruprechta III. se stal 

jeho nepřítelem. Král tedy vyzval svého francouzského spojence Ludvíka Orleánského, aby 

bránil vévodství a ujal se jeho správy.114 Snad právě v této době mu současně zastavil města 

Ivoix, Montmédy, Dampvillers a Orchimont za 56.337 zlatých. V brzké době pak 

francouzská vojska Lucembursko obsadila.115 

Pro Jošta Lucemburského to byla situace značně složitá. Lucemburské vévodství 

držel Ludvík Orleánský a Alsasko kontroloval Ruprecht Falcký. Navíc se pro něho ukázalo 

být spojenectví s Ruprechtem nevýhodné, protože jeho spojenec sám přemýšlel, jak se 

zmocnit ještě Lucemburska a Alsasko mu hodlal postoupit jen za větší angažovanost v boji 

proti českému králi. V tuto chvíli bylo pro něj jedinou šancí bezvýznamná zástavní práva na 

tyto državy alespoň zpeněžit, zvláště v těchto válečných dobách, přičemž vhodným 

zájemcem byl především bohatý orleánský vévoda, který měl o Lucembursko dlouhodobě 

zájem a nyní jej i ovládal. 

113 Zásadním požadavkem bylo, aby se Václav IV. vzdal římského trůnu a přijal Čechy jako říšské léno. 
Rovněž aby mu z Čech postoupil panství Loket a v jeden okamžik i samotné České království. O listiny 
týkající se brabantského dědictví bylo opětovně žádáno v srpnu 1402 a únoru 1405. Jednání vedl králův 
bratranec Prokop Lucemburský. Listina s požadavky viz CDM XIII č. 118; SPĚVÁČEK, J.: Václav IV., s. 
321n, 327n, 343, 357; ŠTĚPÁN, V.: Moravský Markrabě, s. 508, 513n 

114 Ludvík Orleánský byl protivníkem svých burgundských příbuzných a současně hlavní postavou 
francouzské politiky. Dříve měl i zájem oženit jednoho ze svých synů s Eliškou Zhořeleckou, neteří 
Václava IV. Dne 16. března 1398 byla i dohodnuta svatební úmluva, ve které se český král zavázal 
k nebývale vysokému věnu 100.000 zlatých pojištěných v Horní Falci. Bylo ale pravděpodobné, že by 
tento závazek nakonec umořil právě Lucemburskem, o které měl Ludvík zájem, neboť i Eliška měla být 
obvěněna na francouzských majetcích u lucemburských hranic. Ke sňatku nakonec nedošlo pro 
nedodržení termínu příjezdu Elišky Zhořelecké do Francie. Text smlouvy viz WERVEKE, N.: Choix de 
documents, PSH 40, s. 166 č. 4; SPĚVÁČEK, J.: Václav IV., s. 285n; KOPIČKOVÁ, B.: V soumraku 
Lucemburků, s. 9n 

115 Zmíněná zástava čtyř měst je známá pouze z několika málo pramenů bez přesné datace. Není tak zřejmý 
ani sled událostí, zda např. jmenování Filipa Smělého nebylo naopak Joštovou odpovědí na tuto zástavu, 
jak se domnívá Václav Štěpán. Rovněž takto detailně určená částka není obvyklá a je tak otázka, zda se do 
ní nepromítl nějaký starší dluh, např. půjčka 30.000 franků z března 1398. Tato zástava je také někdy 
považována za součást dohod ze srpna 1402. ŠTĚPÁN, V.: Moravský markrabě, s. 441, 500, 508; 
BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. 191; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 99 č. 
370, s. 101 č. 376, s. 107 č. 397 
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Jednání probíhala v srpnu 1402 na hradě Coucy a Jošta Lucemburského na něm 

zastupoval patrně Dietrich Kraa, vedle zástupců lucemburské šlechty. Dne 17. srpna se pak 

Ludvík Orleánský formálně dotázal obyvatelů Lucemburska, zda souhlasí se zamýšleným 

postoupením vlády na něho od Jošta Lucemburského. Následující den 18. srpna 1402 byla 

sepsána dohoda o postoupení vévodství. Úvod listiny hovoří o Joštově přání, aby se 

v dobách válek a neshod ve Svaté říši Lucemburska, které nemůže ochraňovat, ujala osoba 

spřízněná s českým královským rodem.116 Ludvík tak získal Lucemburské vévodství, 

hrabství Chiny a alsaské fojtství s příslušenstvím do zástavní držby, a sice údajně od 

českých králů: „Primo quidem tradidit et transtulit nobis nostrisque heredibus et successoribus predictos 

ducatum et patriam eius luccemburgensem et comitatum de Chyny, lantfogliam sive advocaciam de Alsacia 

cum suis appendenciis et pertinenciis quibuscumque, (...) habuit et tenuit, habet et tenet, habere et tenere 

debet, impignorata a serenissimo principe consanguineo nostro carissimo, domino rege Boemie, pertinencia et 

spectancia ducatui et patrie luccemburgensi predictis, pro predictis ducatu et patriis et ceteris omnibus 

supradictis per nos nostrosque heredes et successores potenter, integraliter et plenarie gaudendis, tenendis et 

possidendis.“. 

Markrabě Jošt na Ludvíka rovněž převedl své pohledávky v hodnotě 132.000 

dukátů/zlatých: „Preterea una cum hiis prefatus consanguineus noster marchio Moravie tradidit et 

transtulit nobis nostrisque heredibus et successoribus quibuscunque omnes obligaciones et vadia seu wageria 

sibi debita (...) pro summa centum et triginta duorum milium ducatorum...“, které tak vlastně byly 

kupní cenou za postoupení země. K původní hodnotě 64.000 zlatých si tak patrně připočetl 

náklady s obranou a správou země. Tato hodnota navíc mohla vzrůst o případné 

Ludvíkovy náklady spojené s vyplácením zástav. Roční splátky měly činit 14.000 zlatých 

splatných v Benátkách mezi 25. prosincem a 2. únorem. Moravský markrabě si nicméně 

vyhradil církevní donace a patronáty, jakož i doživotní právo vstupu do míst, kde jej nyní 

má. Na lucemburských mincích mělo být zachováno jeho jméno a znak. Ustanovení 

úředníci nesměli být na jeho překážku. Současně si Jošt Lucemburský nicméně ponechal 

právo zemi vykoupit a toto právo vyhradil rovněž i českému králi.117 

Nejednalo se tak o protiprávní prodej země jako takové, jak je někdy mylně 

uváděno, ale pouze o prodej zástavních práv třetí osobě. Vzhledem k tomu, že si moravský 

markrabě ale ponechal právo Lucembursko vykoupit a navíc i jistá dispoziční práva v něm, 

116 Ludvík Orleánský byl stejně jako Filip Smělý synem královny Jitky-Bony dcery Jana Lucemburského. 
117 Úplné znění smlouvy je přílohou této práce, dále viz WERVEKE, N.: Choix de documents, PSH 40, 

s. 168 č. 5 
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jednalo se v podstatě o formu podzástavního práva.118 Nadále však platilo, že vlastníkem a 

lucemburským vévodou je český král. Václav IV. ostatně tuto dohodu na schůzce s Joštem 

v Kutné Hoře dne 12. prosince 1403 dodatečně odsouhlasil s důraznou výhradou práva 

výkupu pro české krále, ale i markraběte Jošta.119 

Značně vysoká výkupní částka byla pro Lucemburky prakticky nesplatitelná. Králi 

se ostatně nedařilo vyplatit ani jiné zastavené majetky s mnohem nižší výkupní částkou. To 

dávalo Orleánům prakticky jistotu, že se transakce stane věčnou zástavou. Proto na první 

pohled nezajímavá zástavní práva měla ve středověku významnou roli v teritoriální politice. 

Ostatně i takto bylo získáno natrvalo Chebsko, původně coby říšská zástava.120 Ludvík 

Orleánský se podle těchto vyhlídek také choval, poctivě platil splátky a troufal si i 

vykupovat zastavené majetky. Za zmínku stojí zejména opětovné získání panství 

Schöneck[en] od trevírského arcibiskupství dohodou o narovnání vzájemných sporů ze dne 

28. října 1404, kdy jej získal za poloviční hodnotu 16.000 florénů. Jeho vláda byla obecně 

velmi aktivní a pozitivně vnímaná, Lucembursko po dlouhé době dostalo řádnou vládu, 

byť zatím v postavení „mambour et gouverneur“ nebo také „tuteur et administrateur“.121 

Uprostřed vyjednávání o další splátce markraběti došlo k nečekanému zvratu 

v lucemburských poměrech. Vzájemné mocenské rozpory mezi orleánskou a burgundskou 

větví francouzského královského rodu vedly burgundského vévodu Jana Nebojácného 

k zosnování úkladné vraždy jeho politického konkurenta. Ludvík Orleánský zemřel dne 

23. listopadu 1407. Nesplacené vévodství se tak vrátilo zpět do rukou markraběte Jošta 

Lucemburského, který již 14. prosince 1407 obnovuje spolek s  Trevírem, přičemž v listině 

se opětovně troufale tituluje lucemburským vévodou. O dva týdny později, 26. prosince, 

však uzavírá mír s městem Mety, nyní již opět jako „gouverneur et administrateur“. Záhy pak 

jmenuje svým hejtmanem Viléma Zajíce z Valdeka, kterého 2. června 1408 střídá Fridrich 

118 Tato transakce je historiografií různě interpretována jak v předmětu, tak i v částkách. Starší práce udávají, 
že Jošt Lucembursko protiprávně prodal a teprve zásahem Václava IV. byla transakce dodatečně změněna 
na zástavu, např. SPĚVÁČEK, J.: Václav IV., s. 342, 350, který současně udává hodnotu 100.000 zlatých 
s ročními splátkami po 10.000 zlatých a paradoxně vyvrací správný údaj v BARTOŠ, F. M.: Čechy, s. 197. 
K těmto neshodám též KOPIČKOVÁ, B.: Bemerkungen, s. 220, kde ovšem omylem podpořila Spěváčka; 
Nepřesnosti také v WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 107 č. 397. ŠTĚPÁN, 
V.: Moravský markrabě, s. 537n, již pracuje přímo s textem listiny. Přesto s ním nemohu souhlasit 
s interpretací prvního bodu dohody, že Ludvík získává zástavu tak, jako ji obdržel Jošt od Václava IV., 
tedy za částku 64.000 zlatých, ke kterým se ještě navíc připočtou úpisy za 132.000 zlatých. 

119 Úplné znění konfirmační listiny viz CDM XIII č. 295. 
120 Chebsko bylo zastaveno 4. října 1322 ve výši 20.000 hřiven stříbra římským králem Ludvíkem Bavorem 

Janovi Lucemburskému jako odměna za pomoc při bitvě u Mühldorfu, RBM III č. 804. 
121 Splátky oproti smlouvě probíhaly jinak, 14. května 1403 převzal Jošt prvních 20.000 zlatých, 8. května a 

4. června 1404 dalších 20.000 zlatých, 14. února 1405 10.000 zlatých, ŠTĚPÁN, V.: Moravský markrabě, 
s. 548, 563, 592. WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 108n, s. 119 č. 441 
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ze Saarwerdenu.122 Smrtí Ludvíka Orleánského nicméně nezanikly jeho pohledávky a 

Orleánové nadále drželi dříve zastavená města Ivoix, Montmédy, Dampvillers a 

Orchimont.123 

 

 

IV.4 Svatební smlouva Elišky Zhořelecké a Antonína Brabantského 
 

Počátky plíživé burgundské moci do Lucemburska je nutné hledat už po smrti 

Václava Lucemburského, kdy na vévodství vznesl dědické nároky flanderský hrabě Filip 

Smělý. Tento troufalý pokus sice nevyšel, expanzivní tlak bohatých a mocných 

burgundských vévodů, kteří získávali jedno lotrinské panství za druhým, dával ale tušit 

budoucí střet. Snahy o spojenectví s Joštem Lucemburským ovšem ukázaly, že se tak bude 

dít velmi opatrně a obezřetně. 

Zvrat nastal smrtí Ludvíka Orleánského, která roku 1407 vynesla syny Filipa 

Smělého, burgundského vévodu Jana Nebojácného a brabantského vévodu Antonína do 

čela francouzské politiky. Současně jejich zájmu posloužilo, že Antonín v tutéž dobu 

ovdověl, přičemž Eliška Zhořelecká, neteř krále Václava IV., byla stále svobodná. V tuto 

chvíli se ovšem nejednalo pouze o Lucembursko samotné, ale celou Korunu českou. Druhá 

generace české a moravské větve Lucemburků neměla dosud žádného potomka. Také 

Václav IV. měl zájem napravit s burgundskými vévody vzájemné vztahy, obě strany totiž 

pojilo nepřátelství vůči římskému vzdorokráli Ruprechtovi Falckému. Z tohoto důvodu 

proběhla za přispění Joštova místodržícího v Lucembursku Viléma Zajíce z Valdeka 

informativní jednání o možnosti sňatku na počátku roku 1408 v Praze, která následně 

v holandském Gentu vedla mezi oběma burgundskými vévody a českými vyslanci 

Dětřichem z Kraa a Jakubem z Dubé 20. července 1408 k ujednání předběžné svatební 

smlouvy.124 

122 Fridrich z Mörsu a ze Saarwerdenu byl zvolen zejména z důvodu jeho osm let starých pohledávek, jejichž 
polovinu se zavázal markrabě Jošt do roka splatit. ŠTĚPÁN, V.: Moravský markrabě, s. 618n, 628; 
WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 130-131 č. 491, 494 a 496 

123 V průběhu roku 1408 uzavřel markrabě Jošt s vdovou po Ludvíkovi, Valentinou Visconti, dohodu o 
vyplacení jejích pohledávek ve dvou splátkách během následujících dvou let. K tomu ovšem nedošlo, 
protože se roku 1411 dozvídáme o útoku Antonína Brabantského na tato města, která se stala centrem 
protiburgundské rebelie. Po stížnostech Valentiny Visconti musel na příkaz českého krále vévoda Antonín 
zanechat dalších útoků. Tamtéž, s. 132 č. 499; BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. 225n 

124 KOPIČKOVÁ, B.: V soumraku Lucemburků, s. 10n; SPĚVÁČEK, J.: Václav IV., s. 399; ŠTĚPÁN, V.: 
Moravský markrabě s. 635n. MUND, S: Antoine de Bourgogne, s. 343n. Výklad smluv v těchto pracích se 
však většinou potýká s nepřesnostmi. 
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V jejím znění byla Eliška Zhořelecká prohlášena dědičkou lucemburských zemí, 

pokud by se ze strany českého krále Václava IV., uherského krále Zikmunda 

Lucemburského nebo moravského markraběte Jošta Lucemburského nenarodil jejich 

vlastní dědic. V případě narození se takového dědice měla být pak Eliška odškodněna 

majetky svého otce Jana Zhořeleckého, tedy zejména zhořeleckým vévodstvím a lužickým 

markrabstvím.125 

Oba manželé také získali povolení vykoupit Lucemburské vévodství s hrabstvím 

Chiny a alsaské fojtství od současného zástavního držitele Jošta Lucemburského.126 Pokud 

by se tak stalo, Eliška v takovém případě získala právo na titul hraběnky (z Chiny) a 

lucemburské vévodkyně. Velmi významné pak bylo následující ustanovení, že v případě, 

kdyby Eliška měla děti, staly by se dědici a skutečnými pány Lucemburska a současně 

z tohoto titulu i leníky Koruny české: „Et si eandem Elisabeth liberos et heredes, sicut speratur, 

habere contigerit, tunc huiusmodi sui liberi et heredes ad ipsum Ducatum Lucemburgensem, Comitatum 

Czini et Advocaciam Alsacie succedere debebunt et succedent et vassalli regni et corone Boemie hereditarie 

nuncupari ipsorumque Ducatus, Comitatus et Advocacie erunt veri heredes et domini.“.127 Pokud by 

však zemřela bezdětná, měl její manžel Antonín a jeho dědici zmíněné země s výjimkou 

hradu Fels (La Rochette) držet jako zástavu za částku, za kterou ji od Jošta vykoupil. 

K výkupní částce se dále mělo připočíst věno ve výši 120.000 rýnských zlatých. 

Tato hodnota dále mohla ještě vzrůst o náklady na obranu země a vykoupení zastavených 

majetků, jakož i nákladů spojených s Eliščinou přepravou. V tomto pořadí měly být také 

dlužné částky vypláceny. Král Václav IV. a jeho nástupci v království a Koruně české měli 

vyhrazeno právo země kdykoliv vyplatit: „Item, nos potestatem et omnimodam facultatem redimendi 

et exsolvendi ducatum Lucemburgensem cum comitatu Tzini et advocacia Alsacie predictis, cum suis 

pertinenciis universis, a dicto Anthonio, heredibus et successoribus suis, seu causam ab eis habentibus, nobis 

et successoribus nostris quibuscumque, Bohemie regibus, et corone Bohemie plenarie pro summis et expensis 

ac modo et forma, ut premittitur, reservamus.“. 

Do smlouvy dále burgundští vévodové prosadili, že Václav IV. uznává Antonínovu 

vládu v Brabantsku, a to jak z pozice římského krále, tak i českého, tedy že se vzdává svých 

dědických práv. Antonín měl pak do roka přijmout tuto zemi jako říšské léno. Současně 

125 Vyhlídka na dědictví zemí Koruny české padla již záhy, Zikmundovi Lucemburskému se 28. února 1409 
narodila dcera Alžběta. Eliška Zhořelecká se ovšem zemí svého otce nikdy nedočkala. 

126 Podle Joštovy smlouvy s Ludvíkem Orleánským si markrabě své pohledávky za Lucemburskem ocenil z 
původních 64.000 zlatých na 132.000 zlatých, viz předchozí text, a je tak otázka, zda by tuto částku nyní 
ještě nenavýšil. 

127 Manželskému páru se 2. června 1410 narodil syn Guillaume (Vilém). Již 10. července 1410 dítě zemřelo. 
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měl ovšem český král uznat Antonínovu držbu lucemburských hradů mezi Mázou a 

Rýnem, které již drží, jako dědičnou. 

Antonín Brabantský se ze zastaveného majetku zavazoval poskytnout Elišce 

doživotně věnné důchody na statcích v Chiny, Ivoix, Durbuy a Bastogne.128 Dále se zavázal 

v zastavených zemích dodržovat práva a svobody jejích obyvatel. Současně ovšem 

požadoval, aby mu obyvatelstvo bylo podřízeno a věrno a zvláště hejtman vévodství byl 

jmenován se souhlasem obou stran, Václava IV., přirozeného a zákonitého pána, a 

Antonína a Elišky, zástavních držitelů. Dále se smlouva věnovala spojenectví, jmenovitě 

zejména proti římskému vzdorokráli Ruprechtovi Falckému.129 

Konečná podoba smlouvy byla za přítomnosti reprezentativního početného 

francouzského poselstva uzavřena 27. dubna 1409 v Praze. Její znění však bylo v zásadě 

totožné se zněním předběžné smlouvy. Smlouva byla poměrně jednostranně výhodná jen 

pro Antonína Brabantského, kterému byla uznána nejen vláda v Brabantsku, ale i nad 

některými lucemburskými hrady a současně mohl získat Lucemburské vévodství za zástavní 

částku pro české krále nevyplatitelnou. To vše za pouhé spojenectví proti Ruprechtovi 

Falckému. Nelze se tedy divit, že Zikmund Lucemburský nebyl úmluvě rozhodně nakloněn 

a nic na tom nezměnilo ani úsilí Antonínova poselstva, které jej navštívilo v Budíně. 

Nicméně poté, co byl získán s ohledem na společné příbuzenství v osobě Jana 

Lucemburského papežský dispens, se svatba konala 16. července 1409 v Bruselu a tím 

definitivně vešla smlouva v účinnost.130 

 

 

IV.5 Zástavní držba Elišky Zhořelecké a Antonína Brabantského 
 

Okolnosti, za kterých byla svatební smlouva mezi Eliškou Zhořeleckou a 

Antonínem Brabantským uzavřena, se velmi brzy zásadně změnily. K těmto změnám došlo 

dříve, než stačil brabantský vévoda Lucembursko od moravského markraběte Jošta 

vykoupit. Není ostatně ani známo, že by se o to do té doby pokusil. Namísto toho se snažil 

přesvědčit lucemburské stavy, aby jemu a Elišce Zhořelecké složily slib věrnosti a tedy 

128 Do té doby jí 30. listopadu 1409 zajistil obvěnění ve výši 6.000 korun ročního platu na Fauquemont, 
Millen, Gangelt a Vucht, WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 145 č. 550 

129 Úplné znění viz CDM XIV č. 27. 
130 Úplné znění svatební smlouvy je přílohou této práce, dále viz BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. LXVIIJ, 

popř. DYNTER, E.: Chronique III, s. 178n. Václav IV. se při této příležitosti stačil u Antonína 
Brabantského ještě zadlužit v řádu tisíc stříbrných korun, viz WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table 
chronologique, PSH 25(3), s. 138-142. 
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uznaly jejich vládu. Překvapivě však tento troufalý krok slavil částečný úspěch, byť 

k převzetí vlády zatím nevedl.131 

Nicméně dne 18. května 1410 umřel Ruprecht Falcký a necelý rok poté, 18. ledna 

1411, také Jošt Lucemburský. V případě Jošta se tak stalo paradoxně záhy po jeho 

vystoupání na vrchol moci, když byl po smrti Ruprechta Falckého zvolen za nového 

římského krále. Markrabě zemřel bezdětný a ve své závěti nic nezměnil na dříve 

dohodnutém nástupnictví v jeho zemích.132 Václav IV. se tak stal rovněž dědicem jím 

zastaveného Lucemburska, a protože byl současně jeho zástavce, splynuly pohledávky a 

závazky, které by jen těžko vyplácel. Lucembursko se vrátilo do rukou českého krále jako 

jeho neomezeného pána a vlastníka. 

Spojenectví s burgundskými vévody zejména smrtí Ruprechta Falckého ztratilo na 

aktuálnosti. Václav IV. nijak s postoupením vlády v Lucembursku nepospíchal a začal 

spravovat tamní záležitosti sám, přičemž již 1. února 1411 uděluje privilegium v oblasti 

soudnictví městu Lucemburk. Teprve 7. července 1411 ovšem formálně uvědomuje 

obyvatele Lucemburska, že po smrti Jošta Lucemburského se vrací vláda nad jejich zemí 

k němu, oprávněnému pánu.133 Současně jej ovšem tížil závazek poskytnout své neteři 

Elišce Zhořelecké vysoké věno, a tak vzdálené panství opět posloužilo k řešení jeho 

platební neschopnosti. 

Dne 13. a 14. srpna 1411 král Václav IV. zastavuje Antonínovi Brabantskému a 

Elišce Zhořelecké proti dosud nevyplacenému věnu 120.000 zlatých Lucemburské 

vévodství a hrabství Chiny a také fojtství v Alsasku, které již ovšem neměl dávno pod 

kontrolou. Obsah této listiny ovšem proti svatební smlouvě doznal dalších změn. Král si 

bez podmínek vyhrazuje hrad Fels (Welschenfels, La Rochette) pro svoji potřebu. 

V případě nástupnictví Eliščiných dětí již chybí ustanovení o jejich dědičné držbě coby 

pravých lucemburských vévodů a vazalství vůči Koruně české, tedy by zemi držely rovněž 

131 Stavy na sjezdu v Arlonu 15. prosince 1410 rozhodly rozdílně. Zatímco šlechta tuto žádost odmítla, dokud 
jí k tomu nevyzve český král, města byla ochotná přísahu složit poté, co jí manželský pár zachová v jejich 
právech. WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 149 č. 569 

132 Jošt Lucemburský je následně 1. října 1410 zvolen jako vzdorokrál proti svému bratranci Zikmundovi 
Lucemburskému, který byl zvolen římským králem o několik dní předtím, 20. září 1410. Moravský 
markrabě sice několik dní před smrtí zanechal závěť, ta se ovšem nijak nezabývala dědictvím jeho zemí, 
ale pouze posledního pořízení ve věcech dluhů a odkazů. ŠTĚPÁN, V.: Moravský markrabě, s. 657, 671n 

133 Dne 23. června 1411 postoupil král Hubartovi z Autel za jeho služby statky v Chiny, následně 1. července 
1411 pak i potvrzuje Fridrichovi z Mörsu, hraběti ze Saarwerdenu, zástavní držbu měst Durbuy, Bastogne 
a Marche zastavených Joštem roku 1400 za 18.000 zlatých. Nicméně 14. července 1411 odvolává všechny 
zástavy v zemi a přikazuje skrze Hubarta z Autel, aby všechny důchody a daně byly odváděny do města 
Lucemburk. Toto opatření přijaté z důvodu katastrofálního stavu financí v Lucembursku zcela jistě 
nedopadlo na všechny zástavní věřitele. Tamtéž, s. 693; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, 
PSH 25(3), s. 151-152 č. 572, 576, 579; AKČ 5 č. 228 a 229; KOPIČKOVÁ, B.: Originální listiny, s. 245n 
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pouze jako zástavu. V případě, že by však Eliška zemřela bezdětná, měl si Antonín a po 

něm jeho dědici zemi ponechat v zástavní držbě, výkupní hodnota by se ovšem snížila na 

60.000 zlatých. Václav IV. sobě a svým nástupcům, králům českým, rovněž vyhradil právo 

výkupu: „Wer auch wir und unse nachkomen, kunige zu Behem, der egenannten Elzbethen, unser lieber 

swester, erben und kinderen, die hinder ir liesse, hundert und zwentzich tausent Rynsch gülden, und, als sie 

kinder und erben hinder ir nicht liesse, den egenannten Anthonie iren gemahel sechzich tausent Rynsch 

gülden, als vorschreven stehet, gerichet und gentzlich und gar betzalt haben, so sollen sie uns die egenannten 

unses hertzogtums und landes zu Lutzemborch, der graffschaft zu Tzini und der lantvogtey zu Elsasses mit 

allen und yglichen iren zugehorungen, wider abtreten, und uns die in unsen henden an alles verzihen und 

wedersprechen geben und omantworten, und doruff khein ander gelt nichtsiahen noch schaden rechten, in 

kheine weys.“. Dále si vyhradil právo jmenovat hejtmana Lucemburského vévodství, jemuž 

bude náležet pravomoc vybírat daně a zemské důchody. Zastavené země s jejich pevnostmi 

pak měly zůstat přístupné nejen pro Václava IV. a jeho nástupce, ale také pro jeho bratra 

Zikmunda Lucemburského, krále uherského, který ovšem byl předpokládaným nástupcem 

českého krále. Spojenectví bylo již obecně určeno proti všem škůdcům. Současně přikázal 

obyvatelstvu zmíněných zemí, aby složili tomuto páru hold.134 

Nakonec však Antonín prosadil i pro něho další důležitá ustanovení ze svatební 

smlouvy. Dne 25. srpna 1411 Václav IV. v odpovědi francouzskému králi Karlu VI. 

potvrdil obnovení spojenectví s burgundskými vévody Antonínem a Janem a současně 

opětovně uznal Antonínova práva k Brabantsku, jakož i lucemburským hradům mezi 

Mázou a Rýnem, které v dané době držel.135 

Západní državy se tak po několika měsících opět dostaly mimo bezprostřední vládu 

a držbu českých králů. Třebaže oproti smlouvě mnohem nižší výkupní částka dávala naději 

na změnu těchto poměrů, již se Lucemburské vévodství nepodařilo nikdy vyplatit. Antonín 

Brabantský si nakonec klidnou vládu v Lucembursku neužil. Navzdory příkazu českého 

krále nezískal na sněmu lucemburských stavů dne 9. ledna 1412 v Bastogne úplnou 

podporu.136 Postavila se proti němu zejména skupina šlechticů okolo sesazeného hejtmana 

Hubarta z Autelu, podporující orleánskou větev francouzského královského rodu od dob, 

134 Úplně znění zástavní listiny je přílohou této práce, dále viz DYNTER, E.: Chronique III, s. 196n; CGD II 
s. 1674n. Regesta viz AKČ 5 č. 231; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 153 
č. 582-584. 

135 DYNTER, E.: Chronique III, s. 190n; WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 154 
č. 588 

136 V těchto dnech Antonín s Eliškou potvrzovali četná privilegia. Antonín se ovšem tituloval lucemburským 
vévodou, přestože jej k tomu nic na rozdíl od Elišky neopravňovalo. WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table 
chronologique, PSH 25(3), s. 156-159; regesta týkající se Thionville (Diedenhofen) AKČ 5 č. 239 a 246 
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kdy ve vévodství vládl právě Ludvík Orleánský. Centrem odporu pak byly lucemburské 

majetky na jihu země v zástavním držení orleánských vévodů.137 

 Tyto rozbroje záhy podpořil Zikmund Lucemburský, který se jako římský král 

jednoznačně postavil proti burgundským vévodům a jejich rozchvacování říšských území. 

Na rozdíl od svého bratra Václava IV. neuznal nejen jejich vládu v Brabantsku, kde si byl 

vědom dědických práv Lucemburků z roku 1357, ale ani v Lucembursku. Dne 8. dubna 

1412 zakázal lucemburským stavům poslouchat Antonína a Elišku z důvodu, že zastavení 

jejich zemí je proti právům královského rodu vládnoucího v Čechách, podle kterých má být 

Eliščino věno zajištěno v Českém království, a on jako králův dědic s tím měl souhlasit. 

Další obdobné výzvy pak následovaly.138 

Krátce před uzavřením smíru Antonín Brabantský padl 22. října 1415 v bitvě u 

Azincourtu na straně Francie proti Angličanům. Lucemburské vévodství se nyní ocitlo 

v zástavní držbě pouze Elišky Zhořelecké.139 

 

 

IV.6 Ochranná ruka Zikmunda Lucemburského a zástavní držba  
Jana Bavorského 
 

Přestože se tedy podařilo Lucembursko vyrvat z burgundské moci, její představitelé 

neztráceli vévodství z dohledu. Nahrávala jim skutečnost, že ve vévodství nyní vládla 

osamocená nezkušená Eliška Zhořelecká, byť s podporou svých královských strýců. Byl to 

paradoxně zvláště uherský a římský král Zikmund Lucemburský, který jí byl více oporou, 

a sice navzdory původním prohlášením, že zastavení vévodství bylo protiprávní a Eliščino 

137 Tyto zástavy se Antonín Brabantský pokusil neúspěšně dobýt, viz pozn. p. č. 123. Rebelové v opozici 
setrvávali navzdory četným příkazům Václava IV. Důvodem pro jejich rebelii byla kromě politického 
postoje rovněž snaha udržet si nezávislost z dob předchozí slabé vlády. Během roku 1412 a 1413 podnikl 
Antonín tři útoky proti nim, přičemž třetí výpravou své oponenty zásadně oslabil dobytím jejich sídel. Na 
druhou stranu potlačování rebelie značně vyčerpávalo jeho brabantské příjmy a oslabovalo jeho pozici u 
tamních stavů. WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 168 a 182; MUND, S.: 
Antoine de Bourgogne, s. 346n; BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. 224n 

138 „...Wenceslas a engagé les dits pays, contrairement aux droits de la maison royale de Bohême, suivant lesquels la dite 
Elisabeth eût dû être dotée en argent à demander au royaume de Bohême, et suivant lesquels lui, comme héritier de son frère, 
eût dû consentir à cette engagère.“, citace pouze z regestu WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 
25(3), s. 162 č. 620; blíže k těmto sporům DRTA 7, s. 176n a další podkapitola. 

139 Navzdory nejisté držbě Lucemburska Antonín Brabantský vyplácel i tamní zástavy. Dne 15. července 1412 
se svolením Václava IV. žádal po Fridrichovi z Mörsu vydání zastaveného Durbuy, Bastogne a Marche, a 
ve zbývající dlužné částce 12.000 florénů mu zastavil brabantské panství Fauquemont, což Fridrich 
26. července 1412 akceptoval. WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 165n č. 630 
a 632 
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věno mělo být zajištěno jinde. Tím se ukázalo, že tyto výroky byly ryze účelové 

v politickém boji s burgundskými vévody.140 

Eliška Zhořelecká zůstávala v Bruselu, kde v listopadu 1415 přijala delegace 

lucemburských a brabantských stavů. Dne 16. července 1416 ovšem potají za pomoci 

dvorní dámy uprchla do Lucemburska. Učinila tak pravděpodobně z důvodů nátlaku ze 

strany nového brabantského vévody Jana IV., který chtěl mít její vládu pod kontrolou a 

navíc získat její zástavní práva k Lucembursku. Následně zaslala brabantským stavům 

požadavky týkající se zejména nároků na její vdovské důchody, jakož i na vrácení listin 

týkající se zastavení Lucemburska a uvolnění lucemburských hradů obsazených 

brabantskými posádkami. Rovněž vznesla nároky na brabantská panství Duffel a Waelhem 

u Antverp, která získala společně s Antonínem. Její požadavky byly odmítnuty.141 

Eliščiny požadavky se ovšem hodily Zikmundovi Lucemburskému, který i na její 

obranu rozpoutal proti novému brabantskému vévodovi staronový politický boj ohledně 

brabantského dědictví.142 Jeho cílem ovšem bylo spíše zlomit odpor burgundských vévodů 

proti jeho vládě ve Svaté říši římské, kterou mu zcela přenechal Václav IV., nominálně 

rovněž stále římský král. Ostatně jej sám pověřil 13. července 1416, aby hájil jeho práva a 

práva Koruny české v Brabantsku a Alsasku, čímž tedy popřel své předchozí rezignační 

akty na dědictví po Janě Brabantské.143 

Interpretovat Zikmundův vztah k Lucemburku není jednoduché. Na jednu stranu 

se mohl identifikovat s politikou svého otce Karla IV., u něhož rodová země hrála svojí roli 

v jeho dynastické a státní politice. Tomu by napovídal i obsah korespondence v době 

soupeření s Antonínem Brabantským, o které bude dále pojednáno, a také jeho přání získat 

Lucembursko do svého držení. O tomto přání informuje dopisem 24. srpna 1417 

140 Její zástavní vláda byla všeobecně uznávána. Na přelomu let 1416/7 souhlasila se zastavením Durbuy 
Fridrichovi z Mörsu Václavem IV. Král jí 4. října 1417 pak dokonce pověřil ustanovením nového 
hejtmana vévodství. Zikmund se k legalitě její vlády vyjádřil během své návštěvy vévodství, kam přijel 
nastolit mír. Dne 13. ledna 1417 prohlásil, že Eliška je zástavní držitelkou země pro neproplacené věno, 
přičemž vedle ní i on, coby budoucí dědic Václava IV., slibuje tuto zemi ochraňovat. Tamtéž, s. 219 č. 794 
a 796, s. 223 č. 813 

141 Tamtéž, s. 210-211 č. 767 a 768, s. 213-215 č. 779 a 782; KOPIČKOVÁ, B.: V soumraku Lucemburků, 
s. 12n 

142 WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 217n č. 788 
143 Regesta mylně rozšiřují Zikmundovo pověření také na Lucembursko, viz AKČ 5 č. 265 a 266; WÜRTH-

PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3) s. 214 č. 780. Z přístupných fotokopií na internetu 
ovšem vyplývá něco jiného. Zikmund je pověřen hájit práva, která jemu a Václavovi vyplývají z jejich vlády 
v Říši, království a Koruně české a Lucembursku v Brabantsku a Alsasku: „...ygliche Recht zuspruche und 
fozderunge die uns beyden von des heiligen Reichs, des kuningreichs und der Cron zu Beheim als von Wegen des herrzogtums 
zu Luczemburg der derselbe unser liber Bruder ein rechter naturlicher Erbnachfolger ist an dem herrzogtum und furstentum 
des Landes zu Brabant [resp. an dem Lande zu Elsassen]...“, viz <http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-
NA/ACK/1462/charter> a <http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/ACK/1463/charter> 
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z Kostnice nejmenovaného českého dvořana, kde jej žádá pro trvající nepokoje ve 

vévodství, aby se u Václava IV. přimluvil za jeho přání zemi dostat nebo vykoupit: „Urozený 

wěrný milý! Dáwámeť wěděti, že pohřiechu w Lucburce welmi zle stoji, ani kdy hóř stálo. Neb sie sami 

zemané proti sobě zbúřili, tak že tu zemi do ostatka zkazie, nebudeli k tomu přizřieno. Proto mluw pilné 

s bratrem naším milým, jakož sme také to dřéwe poručili, aby nám úplné, nic newynímaje, tu zemi 

Lucburskú dal a poručil, aneb nám popřál, abychom ji mohli wyplatiti, w čem jest zapsána, tak abychom 

ji zase w řád a pokoj mohli zjednati. Wšak ji J. M. w těch penězích, za které ji wyplatime, když bude 

chtieti, zase wyplatiti dáme; než tak, abychom plnú moc měli ssazowati i jiné sadili úředníky, a také aby 

nám J. Mti. nebylo potřebie počtów z ničehéhož dáti. Neb je nám toho srdečně žel, že ten dom, zněhož sme 

oba pošli, tak hanebně má zkažen a zahuben býti. A w tom učiň swú najwětší snažnost.“. 

Novodobá lucemburská historiografie už ovšem tak vstřícná není a Zikmundův 

zájem o Lucembursko chápe spíše jako zástupný pro jeho říšskou politiku lotrinském 

regionu.144 

V rámci protiburgundské politiky domluvil Zikmund Lucemburský sňatek 

mezi Eliškou Zhořeleckou a lutyšským biskupem Janem III., příslušníkem bavorsko-

straubinské větve rodu Wittelsbachů. Už dne 16. září 1417 byla sepsána svatební smlouva, 

ve které Zikmund „dává“ Janovi Bavorskému svojí neteř Elišku Zhořeleckou s jejími 

zástavními právy na Lucembursko, která získala od Václava IV, a které i on potvrzuje. 

Vévodství měl držet až do výkupu ze strany Zikmunda a jeho nástupců, tj. českých králů. 

Pokud by Eliška bezdětná zemřela před svým manželem, měl zemi podržet během svého 

života. Eliška měla získat obvěnění ve výši 6.000 rýnských zlatých, které měla držet během 

svého života i v případě smrti manžela. Zikmund se pak zavázal zajistit věrnost 

lucemburského obyvatelstva vůči novému zástavnímu vládci. Současně slíbil získat u 

papeže dispens pro sňatek a jako římský král mu udělit v léno državy jeho otce, tj. 

Henegavsko, Holandsko a Zéland. Biskup se rovněž zavázal vzdát se církevního úřadu a 

být poslušný Zikmundovi jako římskému králi. Současně měl Zikmundovi poskytnout 

půjčku 22.000 rýnských zlatých splatných do roka. Pokud by se tak nestalo, měla se o tuto 

sumu navýšit výkupní částka za Lucembursko.145 

Jan Bavorský se následně vzdal biskupského úřadu a své ženě určil důchody ve 

svých zemích. Oproti smlouvě navíc s klauzulí, že v případě jeho předčasné bezdětné smrti 

144 AČ 1, s. 9 č. 4; kritický postoj viz PÉPORTÉ, P.: Emperor Sigismund, s. 66, zpřístupněno na internetu viz 
<http://www.academia.edu/825558/Emperor_Sigismund_and_the_Land_of_his_Forefathers> 

145 Regest smlouvy WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 222 č. 811. 
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je ona získá jako dědictví, pokud ovšem potomky mít budou, bude její důchod poloviční.146 

Samotná Eliška Zhořelecká s ohledem na uskutečnění sňatku musela se vším souhlasit, tedy 

dát svá zástavní práva k dispozici pro uskutečnění se tohoto spojení. Patrně jí k tomu vedla 

potřeba udržet si podporu královských strýců a v novém manželovi i získat oporu proti 

burgundským vévodům. Přesné datum sňatku není známo, z listin Jana Bavorského se 

dovozuje květen 1419. Následně pak 9. června 1419 Jan Bavorský prohlásil, že mu 

lucemburské stavy vzdaly hold a on jim slíbil zachovat jejich svobody a privilegia. Mělo se 

tak stát na základě listiny ze srpna 1411, podle které obdržel do zástavy Lucemburské 

vévodství s hrabstvím Chiny a alsaským fojtstvím za nevyplacené věno 120.000 zlatých 

Eliščin první manžel Antonín Brabantský.147 

V celé věci je zarážející neúčast Václava IV. na těchto dohodách, přestože coby 

jediný lucemburský vévoda mohl s touto zemí nakládat. To také mohl být důvod, proč 

většina lucemburských stavů odmítala Jana Bavorského uznat za svého pána, k čemuž je 

Zikmund musel opětovně vyzývat. Český král patrně již zcela rezignoval na jakékoliv 

politické dění za hranicemi Čech a přenechal vše na bratrovi. Z politické bezvýznamnosti 

jej 16. srpna 1419 vysvobodila smrt. Jeho dědicem a nástupcem v Koruně české se stal 

římský a uherský král Zikmund Lucemburský.148 

 

 

IV.7 Začlenění Lucemburska mezi země Koruny české 
 

V úvodní podkapitole je záměrně uvedeno, že dědictví po Václavu Lucemburskému 

se nestalo součástí Koruny české. Důvodem pro toto tvrzení byla skutečnost, že dle 

testamentu byl dědicem pouze český král a případná účast Lucemburska v rámci Koruny 

české by tak vyžadovala formálně-právní úkon. Právě z tohoto důvodu jsem chtěl vytvořit 

prostor pro sledování vývoje lucemburských poměrů během vlády Václava IV. v očekávání, 

kdy tento panovník definuje poměr obou panství. Nicméně jak bylo možno sledovat, král 

146 Předmětný záznam ovšem uvádí nejasné prohlášení Jana Bavorského o nedodržení jeho závazku přenechat 
po Eliščině a jeho smrti zastavené vévodství dědicům Elišky Zhořelecké: „Si la duchesse de Gorlitz mourrait 
avant lui, on observera les conditions contenues dans les lettres par elle données, sauf toutefois que les 120 mille florins lui dus 
par le pays de Luxembourg passeront aux héritiers de la dite duchesse après le décès de lui Jean de Bavière.“. Tamtéž, 
s. 226 č. 829 

147 Listina z roku 1411 byla v úplném znění vtělena do textu tohoto prohlášení. Pod něj se podepsali pouze 
Ruprecht z Virnenbourg, Vilém z Egmond, Jindřich Nothaft a Jan z Mierlay. Tamtéž, s. 232-233; úplné 
znění CGD II, s. 1673; AKČ 5 č. 279 

148 Učinil tak 23. ledna 1420 ve Vratislavi, WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 26(4), s. 5 
č. 6; KOPIČKOVÁ, B.: V soumraku Lucemburků, s. 13. 
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po celou dobu své vlády nevydal žádný akt, kterým by Lucemburské vévodství 

inkorporoval ke Koruně české či jinak jednoznačně a jasně definoval vzájemný poměr 

obou panství. Neznamená to však, že se Lucembursko ani za vlády Václava IV. nestalo 

součástí Koruny české, je však nutno respektovat skutečnost naznačenou nepřímo v jiných 

listinách a oprostit se od striktního požadavku na perfektní právní jednání ze strany tohoto 

panovníka. 

Dne 14. září 1401 v Praze vydal Václav IV. listinu, kterou měnil dispozici 

moravského markraběte Jošta Lucemburského s lužickými zeměmi ve smyslu, že mu na 

doživotí ponechává pouze Dolní Lužici. V úvodu listiny se vypočítávají země náležící 

k Českému království, které markrabě držel dle dohody z 6. února 1397. Dle dovětku 

tohoto úvodu se pak připomíná, že markrabě ustanovil, aby Braniborsko a Lucembursko 

po jeho smrti přešlo na Václava IV. a Korunu českou: „...und doengegen er uns die marggrafschaft 

zu Brandemburg und das hercogtume zu Luczemburg ouch vorschriben hatte, das sie noch seinem tode an 

uns und die kronen zu Beheim komen und gefallen sein solten...“. Jošt Lucemburský ovšem odkázal 

tyto země toliko českým králům „...unsern herren den kunig, sein erben und nochkumen, kunige zu 

Beheim...“.149 Je možné, že se jednalo o chybu královské kanceláře, je ale také možný jiný 

výklad, že Václav IV. jednoduše nečinil příliš velkého rozdílu mezi nároky dynastickými a 

státními. 

Další vodítko nabízí již dříve zmíněná svatební smlouva mezi Eliškou Zhořeleckou 

a Antonínem Brabantským ze dne 20. července 1408, resp. 27. dubna 1409, která 

opravňovala manželský pár vykoupit Lucembursko ze zástavní držby Jošta 

Lucemburského. Objevuje se v ní ustanovení, že v případě, kdyby Eliška měla děti, staly by 

se dědici a skutečnými pány Lucemburska a současně z tohoto titulu i leníky Koruny české: 

„Et si eandem Elisabeth liberos et heredes, sicut speratur, habere contigerit, tunc huiusmodi sui liberi et 

heredes ad ipsum Ducatum Lucemburgensem, Comitatum Czini et Advocaciam Alsacie succedere debebunt 

et succedent et vassalli regni et corone Boemie hereditarie nuncupari ipsorumque Ducatus, Comitatus et 

Advocacie erunt veri heredes et domini.“. Naskýtá se tak zásadní otázka, zda se mělo se jednat o 

prvotní určení poměru obou zemí, a sice v budoucnosti, nebo o změnu stávajícího. V této 

smlouvě Václav IV. navíc vyhradil právo výkupu nástupcům nejen Českého království, ale i 

Koruny české: Item, nos potestatem et omnimodam facultatem redimendi et exsolvendi ducatum 

Lucemburgensem cum comitatu Czini et etiam advocacia Alsacie predictos cum suis pertinenciis universis a 

dicto Antonio, heredibus et successoribus suis, seu causam ab eis habentibus, nobis et successoribus nostris 

149 Úplné znění CDM XII. č. 374 a CDM XIII č. 134 
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quibuscumque Boemie Regibus et Corone Boemie plenarie pro summis et expensis, ac modo et forma, ut 

premittitur, reservamus. V pozdějších listinách ze dne 13. a 14. srpna 1411, kterými byla 

svatební smlouva nahrazena, už tyto formulace chybí. 

Dne 13. července 1416 pak král Václav IV., jak již také bylo zmíněno, pověřil svého 

bratra a dědice Zikmunda Lucemburského, aby hájil jejich práva vyplývající jim z jejich 

vlády ve Svaté říši, Českém království a v Koruně české, jakož i v Lucemburském 

vévodství, a sice v Brabantsku a Alsasku: „...ygliche Recht zuspruche und fozderunge die uns beyden 

von des heiligen Reichs, des kuningreichs und der Cron zu Beheim als von Wegen des herzogtums zu 

Luczemburg der derselbe unser liber Bruder ein rechter naturlicher Erbnachfolger ist an dem....“. Králi tak 

opět splynuly dynastické a státní nároky, neboť práva k Brabantsku a Alsasku byla původně 

určena dědickými dohodami nebo testamenty pouze Lucemburkům nebo českým králům, 

kdežto nyní tato práva vycházejí údajně i z vlády v Koruně české samotné.150 

 

Mnohem určitěji se ovšem k příslušnosti Lucemburska ke Koruně české vyjadřoval 

králův bratr, římský a uherský král Zikmund Lucemburský, dědic Koruny české. Stalo se 

tak v souvislosti se zastavením vévodství Elišce Zhořelecké a Antonínovi Brabantskému. 

Nejdříve, jak již bylo dříve zmíněno, nejednoznačně 8. dubna 1412 zakazuje lucemburským 

stavům poslouchat Antonína Brabantského a Elišku Zhořeleckou z důvodu, že zastavení 

Lucemburska bylo proti právům královského rodu vládnoucího v Čechách, podle kterých 

má být Eliščino věno zajištěno v Českém království, a on jako Václavův dědic s tím měl 

souhlasit. To by spíše nasvědčovalo vyjádření dynastického nároku než nároku Koruny 

české. Následně se ovšem rozproudila mezi Zikmundem na straně jedné a Lucemburskem 

a Brabantskem na straně druhé četná korespondence, která vznesla do této věci už 

jednoznačné postoje. Tato korespondence byla zachycena tehdejším brabantským 

kronikářem a diplomatem Edmondem de Dynter, který ji zaznamenal ve své Chronica 

nobilissimorum ducum Lotharingiae et Brabantiae ac regum Francorum.151 

Tento kronikář tak parafrázuje a analyzuje dopis ze strany rebelujícího Hubarta 

z Autelu ze září 1413 Zikmundovi Lucemburskému, který v něm obviňuje Antonína 

150 K nejednoznačnému výkladu těchto pověřovacích listin viz pozn. p. č. 143. 
151 V této věci na něho odkazují i WÜRTH-PAQUET, F. X.: Table chronologique, PSH 25(3), s. 180-190, 

popř. DRTA 7, s. 177n. Vybírám ovšem pokud možno pouze přímé citace dopisů a listin. V případě jeho 
osobních analýz s parafrázemi dotčených listin, které už v originále necituje, si nemůžeme být jisti, zda si 
tento diplomat nedosazoval právní termíny podle sebe. Pochybnosti tak lze mít např. i u parafráze dopisu 
Hubarta z Autelu, kde se objevuje ve stejném významu jak „regno“, tak „corona“. Obdobně dopisy 
lucemburských šlechticů viz DYNTER, E.: Chronique III, s. 239n 
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Brabantského z neoprávněné uzurpace vévodství a jeho snahy jej odcizit od Českého 

království: „...quod dictum ducatum intenderet sibi injuste et violenter usurpare atque a regno Bohemie et 

veris heredibus alienare...“. Rovněž prý vyjadřuje prosbu, aby už nebylo vévodství odloučeno 

od Koruny české „...quod idem ducatus a corona Bohemie nunquam debeat separari...“. Na to 7. září 

1413 vybízí král Zikmund obyvatelstvo Lucemburska, aby se postavilo za Hubarta z Autelu 

a pomohlo mu v obraně jeho práv, jako pravého dědice Koruny české a Lucemburska, 

proti Antonínovi Brabantskému. Současně zde zcela jednoznačně zmiňuje příslušnost 

Lucemburska ke Koruně české, když se odvolává na dávný pořádek, podle kterého 

obyvatelstvo Lucemburska přísahalo, že jejich země nebude od Koruny české nikdy 

odloučena: „Liben ghetruwen, wanu ir wol wisset, das dem hochgebornen Anthony van Burgundien, der 

cronen van Beheim, und uns, als derselber cronen rechten erben nach dem lande van Lutzenburg, wider die 

ordenunge die vor Zeiten gemacht, verbrieft und van allen inwoneren, geistlichen und wereltlichen, edelen und 

onedelen, desselben landes gesworen ist, ewelich zu halden, mit namen lutende das dat egenante lant van der 

egenanten cronen nymermeer ghescheiden worden sal, und ouch wider recht langhe zyt gestanden hait und 

tegelichen, und das ouch er und die sinen die edelen Huwarten van Eiteren und unse ander getruwe 

ritterscaft sere gedrungen und bescediget haben, und tegelichen dringen und bescedigen...“.152 

Není zcela jasné, na jakou přísahu se Zikmund Lucemburský odvolává, žádná ze 

známých listin přímo Korunu českou nezmiňuje, případné holdovací listiny směřovaly vždy 

pouze k osobě českého krále. Na tuto výzvu pak reagují 10. listopadu 1413 lucemburská 

města, která v úvodu dopisu opakují Zikmundovu připomínku oné přísahy: „Gnediger furste 

und herre, uwer kuniglich gnade geliebe zu wissen, das wir eynen brief van uwer kunigliche gnaden uns 

schrivet von ordenunge, die vour ziden ghemacht, verbrieft und van allen inwoneren, geistelichen und 

wereltlichen, edelen und onedelen, des hertzogtums van Lucemburg ghesworen sie ewechlich zu halden, mit 

namen lutende das dat egenannte land van der cronen van Beheim nimmer ghescheit sulle worden, als 

derselber uwer kuniglichen gnaden brief vortme inheldet.“, ovšem dále se jí už nezabývají. Naopak 

podávají právní rozbor o oprávněnosti zástavní vlády Antonína Brabantského a Elišky 

Zhořelecké, čímž se staví proti připojení k rebelii.153 

Na Antonínovu obranu se do věci počátkem roku 1414 vkládá také sama Eliška 

Zhořelecká a také jeho švagr savojský hrabě, patrně Amadeus VIII.154 Zikmund 

Lucemburský pak zasílá 6. července 1414 své neteři dopis, kde jí připomíná, že oni všichni 

pochází z rodu majícího kořeny v Lucembursku, které přísluší ke Koruně české a jichž 

152 Úplné znění této výzvy je přílohou této práce, dále viz DYNTER, E.: Chronique III, s. 241n 
153 Tamtéž, s. 244n 
154 Tamtéž, s. 251n 
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obou je on pravým dědicem, a proto mu není milé, že jsou jeho poddaní poškozováni: 

„Doch so weist du wol daz unser aller stamm von Lutzenburg kommen ist, und wie daz zu der cron von 

Beheim, der und irer zugehoringe wir eyn rechter erbe sin, verschriben, wol verstaen das uns nit lieb ist, wo 

man unser dieneren und getruwen beschedigt, smehet und verderbet.“.155 

 

Z těchto listin můžeme dovodit příslušnost Lucemburska ke Koruně české, 

zejména postoj Zikmunda Lucemburského je jednoznačný. Není rovněž žádného důvodu 

se domnívat, že by Václav IV. uvažoval jinak a považoval Lucembursko výhradně za svůj 

soukromý majetek. Naopak se jej při každém nedostatku peněz ihned zbavil. Listiny z jeho 

kanceláře rovněž nepřímo vazby mezi Lucemburskem a Korunou českou naznačují. 

Ostatně i svého bratra, dědice Koruny české, nechal plně jednat v lucemburských 

záležitostech a nijak proti jeho výrokům v této věci neprotestoval. Otázkou tak pouze 

zůstává, z jakého titulu lze vzájemný poměr dovodit. 

Jak v případě Václava IV., tak i jeho bratra Zikmunda, můžeme sledovat jistou věc. 

Oba vztahují určité listiny týkající se toliko českých králů i na samotnou Korunu českou. Je 

tedy možné, že za vlády Lucemburků nedošlo ještě zcela k naplnění vize Karla IV. o 

oddělení „regnum“ a „corona“ ustanovením Koruny české. Z toho by vyplývala domněnka, že 

za vlády Václava IV. ještě stále trvala určitá personifikace panovníka s územím, kterému 

vládl, a tedy i splývaly dynastické a státní nároky. Jinými slovy, vystupování posledních 

Lucemburků vůči vévodství z pozice českých králů a lucemburských vévodů mohlo 

současně nepřímo být i jménem Koruny české. 

 Současně se ovšem nabízí i další úhel pohledu. Přestože Karel IV. nikdy 

Lucembursko nijak nespoutal s Korunou českou a zajistil si pouze dědická práva k němu, 

není pochyb, že byl osobně přesvědčen o svých právech k rodové kolébce. Tato domněnka 

vychází z dočasného převzetí vévodství namísto nezletilého Václava Lucemburského a 

následně také z listin mezi ním a jeho bratrem Janem Jindřichem z let 1349-1355, jakož i z 

pečetí jeho syna Václava IV. a heraldické výzdoby Staroměstské mostecké věže, viz 

podrobněji závěr předchozí kapitoly. Je možné, že Karel IV. demonstrováním svých 

nároků na Lucembursko a jeho příslušnosti ke Koruně české vyvolal i v samotném českém 

prostředí domněnku skutečné existence těchto vazeb. Této hypotéze přisvědčuje heraldická 

výzdoba na pohřebním průvodu Karla IV., kde mezi zeměmi, kterým tento panovník vládl, 

bylo zařazeno i Lucemburské vévodství. Jeho synové tak mohli otcovo přesvědčení rovněž 

155 Tamtéž, s. 260n 
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sdílet a považovat Lucembursko za dávnou součást Koruny české. Zejména Zikmund tyto 

pradávné vazby v listinách naznačuje a ostatně Václav IV. byl svým otcem titulován 

lucemburským vévodou, tedy mohl vnímat příslušnost Lucemburska ke Koruně české jako 

samozřejmou už od dětství. 

Ať už z prvého či druhého úhlu pohledu, který by vysvětloval absenci potřeby 

Václava IV. vévodství inkorporovat mezi země Koruny české či jinak definovat jejich 

poměr, nabízí se ovšem otázka, odkdy bylo Lucemburskou součástí Koruny české? 

Případné přesvědčení Václava IV. a Zikmunda o vazbách trvajících již od dob jejich otce 

nelze přijmout dříve než s dědictvím Lucemburska, neboť toto přesvědčení nemělo 

skutečný právní základ a účinky a ani není dokladu, že by jej takto akceptoval i jejich strýc 

Václav Lucemburský. Jinou právní kvalitu ovšem již mají právě dědická práva Václava IV. k 

Lucembursku, který si je mohl navíc vyložit v souladu s trvající personifikací osoby krále 

s ovládaným územím šířeji, tedy i jako dědická práva Koruny české samotné. Datum úmrtí 

Václava Lucemburského, 8. prosinec 1383, lze tedy vnímat jako datum vzniku 

státoprávního vztahu mezi Lucemburským vévodstvím a Korunou českou a tedy jeho 

začlenění do tohoto svazku. Jak jsme ovšem mohli sledovat, jednalo se o začátek konce 

Lucemburska v rámci Koruny české. 
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Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo popsat a analyzovat začlenění Lucemburska mezi země 

Koruny české a určit, kdy k tomuto začlenění došlo. Pro splnění tohoto záměru bylo 

nezbytné vycházet zejména primárních pramenů a současně s jejich pomocí také 

konfrontovat stávající literaturu, někdy i regesta z pramenných edic. Práce byla pojata 

především chronologicky a byla doplňovaná o analytické vsuvky. Zejména v závěru třetí a 

čtvrté kapitoly, které jsou pro sledované téma stěžejní, bylo nutné v rámci samostatných 

analytických podkapitol zhodnotit komplexně předchozí text k dobrání se konkrétního 

sledovaného závěru. Celkový záměr diplomové práce byl úspěšně naplněn. Podařilo se 

určit, že k začlenění Lucemburska mezi země Koruny české došlo za vlády Václava IV. 

současně se vznikem jeho dědických nároků na něj dne 8. prosince 1384. 

Nejdříve ovšem bylo nutné zabývat se v rámci tohoto záměru personální unií 

vzniklou mezi Lucemburským hrabstvím a Českým královstvím nástupem Jana 

Lucemburského na český trůn. S ohledem na naznačený komplikovaný králův vztah 

s českým prostředím, ale zejména s ohledem na obecné poznatky o vývoji instituce Koruny 

české, popsané v první kapitole, bylo zřejmé, že za vlády Jana Lucemburského by 

k žádnému užšímu vztahu nedošlo, zejména pak na úrovni inkorporace. Smysl zkoumání 

období této personální unie tak spočíval v hledání předpokladů pro budoucí vývoj 

vzájemných vztahů, a sice zejména za pomoci analýzy královy svatební smlouvy a závěti, 

které požadovaly oddělení obou panství, jakož i dohod s Balduinem Lucemburským, které 

je naopak spíše spojovaly. Bylo totiž nutné vysvětlit chování a přístup Karla IV, který se 

neztotožnil s otcovou představou nezávislého vývoje jednotlivých lucemburských držav. 

K tomu mu ostatně posloužila slabina v závěti, která Čechám ukládala povinnost splatit za 

Lucembursko jeho dluhy, a jeho boj o římský trůn, který i nakonec Jan Lucemburský 

podpořil zárukami uloženými na hrabství. 

Kapitola týkající se vlády Karla IV. patří mezi stěžejní části diplomové práce. Bylo 

nutno vyvrátit existující a opakovaná tvrzení v literatuře, že dne 13. března 1354 vznikl 

lenní poměr mezi Lucemburskem a Korunou českou na základě udělení hrabství Václavovi 

Lucemburskému ze strany Karla IV., který jej současně povýšil na vévodství. Důkladnou 

analýzou předmětné listiny bylo jednoznačně prokázáno, že tímto aktem Koruně české 

žádná práva k Lucembursku nevznikla, neboť zde Karel IV. vystupuje výhradně z pozice 

římského krále a o žádných právech Koruny české zde není zmínky. Současně bylo 

~ 62 ~ 
 



 

analyzováno, zda přesto nedošlo k inkorporačnímu aktu v průběhu královy vlády, zejména 

v období jeho regentství v Lucembursku. Karel IV. se tehdy samozvaně prohlásil dědicem 

hrabství a s rodovou kolébkou zcela volně nakládal, zejména ji celou zastavil Balduinu 

Lucemburskému. Prokázalo se však, že období regentské vlády nevyužil obdobně jako 

v případě Moravského markrabství, aby Lucembursko právně přičlenil k nově vzniklé 

Koruně české a neučinil tak ani později, přestože jej s bratrem Václavem Lucemburským 

pojila blízká spolupráce na úrovni říšské politiky. Bylo tak nutno opětovně hledat 

předpoklady pro budoucí začlenění Lucemburska, které by měly vliv zejména na zkoumání 

tohoto procesu za vlády Václava IV. Hlavním formálním předpokladem byla zejména 

dědická práva k Lucembursku, která českým králům lucemburský vévoda dvakrát přiznal. 

Nadto došlo i k zajištění dědických práv k Brabantsku a Limbursku. Přesto bylo žádoucí 

zkoumat královy jiné činy, které by vysvětlovaly jeho vlažný přístup ve věci inkorporace 

Lucemburska ke Koruně české. Významnými se v tomto ohledu ukázaly zejména listiny 

mezi ním a jeho bratrem Janem Jindřichem, jakož i budování „územní mostu“ mezi oběma 

dominii a také pečetě jeho syna Václava IV. a heraldická výzdoba Staroměstské mostecké 

věže. Zde všude byly projeveny královy nároky na Lucembursko a také jeho přesvědčení o 

příslušnosti rodové kolébky ke Koruně české. Tento postoj pravděpodobně převzal i 

královský dvůr, který v tomto duchu vystrojil Karlu IV. pohřeb. Nicméně formálně zůstalo 

Lucembursko za vlády Karla IV. mimo svazek zemí Koruny české. 

Václav IV. se 8. prosince 1384 stal po svém strýci Václavu Lucemburském dědicem 

Lucemburského vévodství, hrabství Chiny a alsaského fojtství, jakož i řady dalších majetků 

v Lotrinsku, Porýní a ve Francii. Protože z právního hlediska touto událostí vznikla 

opětovně pouze personální unie mezi Lucemburskem a Korunou českou, bylo nutno 

zkoumat období vlády Václava IV., zda v ní dojde k inkorporačnímu aktu. K vydání 

takového aktu ovšem nedošlo a ani podrobná analýza zástavních smluv s Joštem 

Lucemburským, Ludvíkem Orleánským, Antonínem Brabantským a Janem Bavorským, 

jakož i svatebních smluv týkající se Elišky Zhořelecké, neprokázala jednoznačně příslušnost 

Lucemburska ke Koruně české na základě jasně formulovaném tvrzení. Namísto toho 

listiny z královské kanceláře hovoří nepřímo o již existující příslušnosti Lucemburska ke 

Koruně české. Jednoznačně ji už pojmenovává dědic českého trůnu Zikmund 

Lucemburský v listinách z let 1411-1415 směřovaným do Brabantska a Lucemburska. Na 

základě těchto poznatků tak bylo nutno smířit se skutečnost, že právní jednání krále 

Václava IV. rozhodně nebylo tak důsledné jako v případě jeho otce a nelze očekávat 
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nalezení formálního inkorporačního aktu. Toto jednání je ovšem patrně omluvitelné 

z jiných příčin. Václav IV. byl již od dětství konfrontovaný s otcovými nároky na 

Lucembursko, kterými byl i osobně dotčen, když mu byly vyhotoveny pečetě označujícího 

jej jako lucemburského vévodu. Patrně tak vnímal příslušnost Lucemburska ke Koruně 

české jako samozřejmou od dětství. Ostatně jeho strýc Václav Lucemburský byl politickou 

vůlí svého císařského bratra na západě Říše a stabilní součástí jeho družiny. Je ovšem také 

možné, že s ohledem na trvající splývání dynastických a státních nároků, v tomto případě 

dědických, neměl potřebu vévodství formálně ke Koruně české inkorporovat, protože 

mohl tuto skutečnost považovat za vyplývající z titulu dědictví. Závěr diplomové práce je 

v tomto ohledu nicméně jasný, Lucembursko se ať již z prvé či druhé příčiny stává 

8. prosince 1384 součástí Koruny české. 

 

Dovolím si zde udělat i menší nástin dalšího vývoje, který by byl vhodným 

předmětem dalšího zkoumání. Udělováním Lucemburska v zástavní držbu sousedním 

knížatům ukázalo na vlažný vztah posledních Lucemburků k rodové kolébce a tak byl 

současně s jejím začleněním do Koruny české započat proces jejího postupného 

odlučování. Dědic Koruny české Zikmund Lucemburský se nemohl pro ohromnou říši, 

které vládl, více se věnovat lucemburským záležitostem. Zástavní držitelka vévodství Eliška 

Zhořelecká se navíc ocitla opět sama, když byl její manžel Jan Bavorský 5. ledna 1425 

otráven, patrně z podnětu burgundských vévodů. Do poslední chvíle však král Zikmund 

bránil burgundským vévodům v jejich snaze ovládnout kolébku lucemburského rodu, což 

jim ovšem nebránilo získávat kontrolu prostřednictvím jejich stoupenců v řadách 

lucemburské šlechty nad zadluženou a slabou vévodkyní. Eliška Zhořelecká se navíc smrtí 

českých králů Zikmunda Lucemburského 9. prosince 1437 a Albrechta II. Habsburského 

27. října 1439, po nichž zavládlo v Čechách bezvládí, ocitla zcela bez politické podpory. 

Poměry byly tedy více než výhodné pro ambiciózního burgundského vévodu Filipa III. 

Dobrého, který postupně získával jedno lotrinské panství za druhým, a Lucembursko mu 

v jeho mozaice nesmělo chybět. O vévodství se ovšem přihlásil další zájemce, Vilém Saský, 

který jej měl převzít opět coby věno české princezny Anny, byť stále jako zástavu. V letech 

1441-1443 ale slavil úspěch Filip Dobrý. Eliška Zhořelecká mu za roční rentu přenechala 

svá zástavní práva a vévoda zemi obsadil. Třebaže formálně uznával, že je pouze zástavním 

držitelem země a tedy i práva českých králů na výkup, již nikdy se Lucembursko pod jejich 

vládu nevrátilo. Na situaci nic nezměnila ani povzbudivá reivindikační politika králů 
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Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad, kteří o ztracenou korunní zemi projevili veliký 

zájem. Naproti tomu jagellonští králové zcela na svá práva rezignovali, přestože se jim 

lucemburští obyvatelé sami připomínali. O Lucemburském vévodství ovšem ještě slýcháme 

v usneseních českých stavů z let 1526-1527, které požadovaly po Ferdinandovi I. 

Habsburskému jeho navrácení do svazku zemí Koruny české.156 

Před vznikem této diplomové práce existovala rovněž domněnka, že začlenění 

Lucemburska mezi země Koruny české bylo výsledkem a ukázkovým případem převzetí 

dynastických nároků stavovským státem za své. Tato domněnka se nakonec nepotvrdila, 

nicméně ostřejší rozlišování mezi dynastickými a státními nároky v souvislosti s urychleným 

utvářením stavovského státu byla pro lucemburské poměry také důležitá. Počátky 

shledávám už 20. dubna 1420, kdy část šlechty v obžalobě odmítá Zikmunda 

Lucemburského za českého krále. Jedním z důvodů je jeho provinění za zcizení 

Markrabství braniborského a Staré Marky (součást Braniborska) od Koruny české, bez 

ohledu na skutečnost, že tato země nikdy součástí Koruny formálně nebyla. Toto obvinění 

se opakuje zanedlouho 7. června 1421 na sněmu v Čáslavi: „Dewáté: TMt zemi Bramburskú ot 

země České ottrhla, kterúž ciesař Karel slawné paměti s welikú prací a s pokladem země České  zjednal a 

dobyl; a k tomu Marky staré zastawila, k weliké škodě a umdlení králowstwie Českého, bez powolenie 

panského a obecnieho.“. Nutno dodat, že šlechta volně pracuje s pojmy České království a 

Koruna česká, k tomu ovšem blíže první kapitola.157 Od této doby česká šlechta požaduje 

v každé volební kapitulaci od uchazečů o český trůn, aby získali zpět ztracená panství ke 

Koruně české.158 Rostoucí sebevědomí české šlechty však nezůstává pouze u ochrany práv 

Koruny české, ale dokonce i přebírá územní politiku státu. Při jednání o přijetí Albrechta II. 

Habsburského v prosinci 1437, jakož později Ladislava Pohrobka v říjnu 1443 a opětovně 

roku 1453, požaduje připojení jejich dědičných rakouských zemí ke Koruně české.159 

K Lucembursku se pak česká šlechta vyjadřuje právě až po jeho odcizení burgundským 

156 Lucembursko coby součást burgundského dědictví přešlo na Habsburky, resp. jejich španělskou větev 
v čele s Karlem V., který byl bratrem českého krále Ferdinanda I. České stavy tedy spoléhaly, že se oba 
bratři ohledně vévodství dohodnou, nicméně k žádnému výsledku nedošlo. České stavy zde píší o 
dědičných právech království, což je opět případ ztotožnění se s Korunou, viz první kapitola o Koruně 
české. Sněmy české I č. 23 s. 35, č. 30 s. 57, č. 134 s. 179; KOPIČKOVÁ, B.: V soumraku Lucemburků, s. 
14; MARŠAN, R.: Jak došlo k odtržení Lucemburska, s. s. 704-713; ČORNEJ, P.: Velké dějiny, s. 149n, 
177n, opírající se zejména o práce Rudolfa Urbánka. 

157  AČ 3 s. 210n, 230n 
158 Činí tak v prosinci 1437 u Albrechta II. Habsburského, viz AČ 3 s. 459n, roku 1440 u Albrechta 

Bavorského, viz AČ 1 s. 266n,  a v říjnu 1443 u Ladislava Pohrobka, resp. jeho poručníka římského krále 
Fridricha III., viz AČ 1 s. 275n. Opětovně pak před uvedením Ladislava Pohrobka do českých zemí roku 
1453, viz AČ 4 s. 413n 

159  Oba ovšem tento požadavek odmítají. AČ 3 s. 459n; AČ 1 s. 275n, 277n; AČ 4 s. 413n, 416n 

~ 65 ~ 
 

                                                 



 

vévodou Filipem Dobrým, kdy již v říjnu 1443 žádá od uchazeče o český trůn Ladislava 

Pohrobka, resp. jeho poručníka římského krále Fridricha III., aby jej získal zpět, byť 

v tomto případě již neaktuálně od Viléma Saského: „A jakž král Albrecht slawné paměti sstúpil 

jest Luclburka Miešenskému, jakož slyšíme, a že již w některých záwazciech jest, žádost našie koruně, 

aby také i ten byl od JMti wyprawen a při koruně našie zachowán podlé zápisów starodáwních.“.160 

Lucembursko ovšem i v rámci Koruny české zaujímalo zvláštní postavení a bylo 

zmiňováno často samostatně vedle Koruny. Předpokládám, že se tak dělo dílem z důvodu 

pro jeho vzdálenost, dílem pro zdůraznění prestiže českých králů, že vládnou i na druhé 

straně Svaté říše. Přesto bylo Lucembursko po anexi burgundskými vévody pro Korunu 

českou ztraceno a česká práva již byla pouze odrazem dřívější slávy, třebaže boj o něj byl 

významnou součástí české zahraniční politiky 15. století. 

Problematika odloučení Lucemburska od Koruny české rovněž čeká na své 

ucelenější zpracování, byť zdá se, že velký kus práce učinil profesor Rudolf Urbánek, který 

je často v této věci citován odbornou literaturou. I tak je jistě vhodné pokusit se o novější a 

komplexnější zpracování této látky z právněhistorického pohledu. Ucelené zpracování role 

Lucemburska v českých dějinách by ostatně bylo projevem úcty k úpornému úsilí Jiřího 

z Poděbrad, který, ať už ve službách krále Ladislava Pohrobka nebo následně jako král 

samotný, se snažil vzdálené vévodství zpět získat. Nic už na tom ovšem nezměnila ani jeho 

slova směřovaná papeži Piu II. ze 17. ledna 1460, že mu pouze schází znamenité vévodství 

Lucemburské, navěky vtěleného do království a Koruny české, které neznámo jakým 

právem vévoda burgundský zadržuje, ale i toho s jeho svatou pomocí dosáhne:161  

„Unus dumtaxat nobis Lucemburgensis deficit insignis ducatus, quem Regno et corone Boemie 

incorporatum perpetuo, nescimus quo iure, dux detinet Burgundie, quem etiam vestre Sanctitatis 

interveniente patrocinio, facie consequemur.“.   

160 AČ 1 s. 275n 
161 VMPL II č. CLXVIII s. 128 
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Příloha V. – 1334, prosinec. Svatební smlouva Jana Lucemburského a 
Beatrix Bourbonské 

 
Nous Jehann, roi de de Boeme et Polone et conte de Luccembourc, et Loys, duc de Bourbonnois, conte de 

Clermont et do la Marche et chambriers de France, faisons, „scavoir il tous que en la présence de très excellent prince 
nostre tres chier et tres amé seigneur le roy de France à l'onnour et loange et service de Dieu, et pour la conservation de 
l’amour quy entre nous dessus nommez à été ou temps passé, avons traitté et accordé par le conseil de nostre dit 
seigneur et de grant foison des pourchains amys et conseilliers de chacun de nous roys de Boeme dessusdit, devons 
prendre à fame et à compaigne très noble personne damoiselle Beatrix fille de nous duc dessusdit, et ledit mariage 
avons nous promis chacun de nous, c’est assavoir nous roy dessusdit en nostre personne pour nous, et nous duc devant 
dict pour damoiselle Beatrix nostre fille devant nommée, par noz sermens touchiez aus sainctes ovangiles, en la 
présence de nôtre sire le roy dessusdit, parmi le traité et convenance que s’ensuivent. 

Premièrement, nous duc dessus nommé donnons et octroyons à nôtre dite fille à mariage, avec le roy de 
Boeme dessusdit, quatre mil livres de terre ci au Tournois, à value de terre selon loyal estimation, et non selon 
l’anciane assiete, en nôtre conté de Clermont, ou ailleurs à luy estre assis en la maniere que s'ensuit. C’est assavoir la 
ville, chastel, baronnie et chastellie de Creel avecq seigneuries à justices hautes et basses, hommaiges, fiez, arriere-fiez 
des subgiez et gardes d’eglises, avec toutes les appartenances, sans rien retenir, fors l’omaige et le ressort, lesquels 
demourrons à nous et à nos successeurs contes de Clermont, en laquelle assiette ledit chastel, ne autre edifice ne seront 
prisiez et si les choses dessusdites ne souffisent il parfaire l’assiette desdits quatre mil livres de terre, le remanant qui 
s’en faudra, nous lui asserrons dans ladicte conté de Clermont, ou autre part au royaume de France, en lieu ou lieux 
et avec une maison convenable, et avec ce nous ly asserons mille livres de terre à Tournoys, à valuë de terre selon loyal 
estimation, et non selon l’anciane assiette, sy comme dict est avec chasteau ou maison convenables, ou ducheaume de 
Bourbonnois, lesquelles mil livres de terres ne ly seront assisses, ne ne les aura ne recerra jusques après nostre decés. 

Et tendra ly dis roys de Boeme et ses hoirs, qui dudit roy et de nôtre dite fille isseront ladite ville, chas tel, 
baronnie et chastellenie do Creel et tout ce qui a ladite conté de Clermont, quy pour le temps sera, et aussy tendront il 
du duc de Bourbonnois, quy pour te tcms sera, tout ce quy oudit ducheaume leur sera assis, et ne pourront lesdites 
terres et autres choses transporter, ne aliener, ne mettre hors de leurs mains, par quelque titre que ce soit, et ou cas ou 
ladite damoiselle trespassera sans hoirs dudit roy de Boeme, la ditte ville, chastel, baronnie, chastellenie de Créel, et 
appartenances dessusdictes, avecq tout ce quy lui aura été en la conté de Clermont, qui pour le temps sera, et aussi 
audit cas tout ce quy assis aura été au Ducheaume, retournera à nous et au duc de Bourbonnois, quy pour le temps 
sera, sy comme dict est, et encore audit cas retournera à nous ou audit duc, quy pour le temps sera, tout ce qui assis 
aura esté à nostre dicte fille, hors desdicts ducheaume et conté à cause dudit mariage, et avecq ce si nostre dicte fille 
survivoit, ledict roy de Boheme sans hoirs d’icelui, lesdictes mil livres de terre et maison qni assis luy auront été audict 
ducheaume retourneront à nous ou au duc de Bourbonnois, qui pour le temps seroit, et les autres quatre mil livres de 
terre dessus dictes luy demeureront à héritage. 

Et nous duc dessusdit promettons pour Pierre nostre amé ainzné filz toutes les chosez dessusdictes tenir, 
gardor et accomplir entant comme à nous et à ly touche et puet touchier, lequels les a promis et juré aus saintes 
evangiles tenir, garder et non venir contre en la présence de monsieur le roy dessusdict, et avons aussi promis, 
promettons en bonne foy pout Jacques nostre mainzné fils à procurer que il les accordera par ses lettres et jurera 
tantost après ce qu’il aura aage à ce. 

Et nous roy de Boeme dessusdict promettons donner et assigner pour doaire à nôtre dicte compagnie, en 
accomplissant le mariage et espousailles de nous et de luy, six mil livres de terre à Tournois à valuë de terre selon 
l’ancienne assiette, sans ce que chateaus ne édifices soient prisiez en ladicte assiette, lesquelles six mille livres de terre 
nous promettons, voulons et ordonnons à luy asseoir és lieux et en la maniere que s’enfuit 

C’est assovoir le château, la ville, la chastellenie et la prevosté de Arlon, le chastel et la chastellenie de 
Bouloigne, le chastel, la ville, la chastellenie et prevosté de Marcoville, entant comme avons et appartient la ville et la 
prevosté de Sainct Mard, le chastel et la ville de Deynviller, seigneuries, justices hautes et basses, hommaiges, fiez et 
arriere- fiez des subgiez et gardes d'eglises avec toutes les appartenances et seigneuries desdicts lieux tout enthierement, 
et si les choses dessusdictes ne montoient à six mil livres de terre, nous roys dessusdict asserons ce qui deffaudroit 
jusques à ladicte somme de six mil livres de terre ailleus en la conté de Lucembour, en lieus convenables au plus près 
de l’autre terre, en la mamaniere dessusdicte et avec ce nous roy de Boeme dessusdit avons promis et accordé, que ou 
cas où il plaira à diou que nous et nostre dicte compaigne ayens enffans masles, heriterons et héritons dés maintenant 
de toute la conté de Lucembourg, de la Marche et terre d'Arlon, de la conté de la Roche, des terres de Derbui et de 
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Poilevache et de toutes les appartenances d’icelles, sans rien retenir ne excepter, et de tout ce que nous avons et pourons 
avoir et acquerir ou royaume de France. 

Et ce de nous et de nostre dicte compaigne ne issoient hoirs masles et en issist filles, nous lesdictes filles 
heriterons et heritons dés maintenant de toute la terre que nous avons en Haynau, sans rien excepter ny retenir et se 
icelle terre ne valoit quatre mil livres de terre, à valuë de terre par loyal estimation, et non selon l'ancienne assiette, 
nous tout ce qui en defaudroit par ferions à nosdictes filles ou fille autre part en lieu convenable et ou cas que nous et 
nostredicte compaigne aurions une fille tant seulement, nous icelle fille heriterons et heritons dés maintenant de toute 
ladicte terre de Haynau, et de ce que pardessus auroit autre part été assis, pour parfaire lesdictes quatre mil livres de 
terre, esquelles quatre mil livres de terre ne seront prisiez chasteaux, ne édifices et avec ce ferions et summes tenus nous, 
et nos hoirs contes de Lucembourch, a ly payer cinq mille livres Tournois en deniers de la monoïe lors courant en 
France une fois, quand elle auroit aage d’estre mariée. 

Et ce nous ou nostredicte compaigne aviens ensamble deux filles, la premiere née aura les deux pars do 
ladicte terre, et autre assiette, et la moins née la tierce part de ladite terre et nous et nos hoirs sommes tenus à payer 
solvablement à chacune desdictes filles cinq mil livres Tournois de ladicte monnoye et pour ce que nostre chiere et aînée 
fille Blanche famme de Charles nostre ainzné filz est doée de la dite terre de Haynau, prevoions nous en telle maniere 
que ou cas ou nostredite fille survivroit nostredit fils, parquoyelle tenist en Doaire la dite terre de Haynau, nous 
promettons l’assigner à noz autres filles, ausquelles nous avons assigné ladicte terre desdites quatres mil livres de terre 
en notre conté de la Roche à tenir et à avoir jusques atant que l’empêche ment dudict Doaire leur seroit osté de ladicte 
terre de Haynau et ou cas ou trois filles issiroint de nous et de nostredicte compaigne, l’ainzée fille aura deux mil 
livres de terre desdictes quatre mil livres de terre, qui par nous leur auroit été assise en Haynau, ou autre part, si 
comme dit est, et ly serons nous et noz hoirs tenuz à payer cinq mil livres Tournois pour une fois de la monnoie 
courante ou royaume de France et les deux autres filles mainsnées auront les deux autres deux mil livres do terres et 
dix mille livres Tournois de ladicte monnoie pour une fois a partir entre elles comme l’une l’autre. Lesquelles sommes 
dicte monnoye nous et noz hoirs serons tenus à payer nosdictes filles, quand elles seront en aage que elles puissent 
contraire mariage, et au cas ou Blanche nostedite fille survivroit nostredit fils, comme dict est, et enfans fussen issuz 
d’eulx, à quy ladicte terre appartenist en heritage, nous et noz hoirs summez tenuz assignez à noz autres filles 
dessusdictes quatre rail livres de terre en heritage en la conté de Lucembourch a estre devisée entre elles, selun le 
nombre des personnes que elles seroient, en la maniere que dessus est dict, de la terre de Haynau, et en nulle maniere 
de ces assietes, ne seront prisiez chasteaux, ne autres édifices. 

Et de tout ce quy sera assis ausdictes filles en la conté de Lucembourch, elles ou leurs hoirs feront homaige à 
nous et au conte de Lucembourch, quy pour le temps sera et d’abondant pour les choses dessusdictes estre plus 
clerement faictes et ordonnées, nous roys de Boeme dessusdict avons promis et promettons que Charles, marquis de 
Morave, et Jehan noz fils agréeront et confitmeront toutes les choses dossusdictes, c'est assavoir, ledit Charles dedans le 
mi Quaresme prochainement vennant, et ledict Jehan dedans demi ans après cequ'il sera en aage, et en semblable 
maniere ferons nousque les Gentiz hommes et les bonnes villes de nostre conté de Lucembourch et des autres lieux 
dessusdiz prometteront et se obligeront à tenir, et à avoir chacun en droiect foy fermes et astables toutes les choses 
dessusdictes entant comme à euls touche, et puet appartenir en aucune maniere. 

Et tontes les choses dessusdictes et chascune d’icelles nous roys de Boeme et duc de Bourbonnois dessusdict 
promettons nous et avons en convenant en bonne foy, et par noz sermens touchiez aus sains evangiles, garder, tenir et 
accomplir l’un envers l’autre, sans faire ne aller encontre, par quelque manier que ce soit, en tout ou en parrie, et 
quant aux choses dessusdites enteriner par faire fermement garder et tenir l’un envers l’autre, nous dessusdict roys de 
Boeme et duc de Bourbonnois les avons promises et promettons en bonne foy, et par noz sermens touchiez aus sains 
evangiles garder, tenir et accomplir et non venir ou faire venir contre en tout ou en partie par quelque maniere que ce 
soit, ou temps avenir et ce nous et chacun de nous pour nous, noz hoirs et successeurs avons obligés et obligeons l’un et 
l’autre par la teneur de ces lettres, nous, nosdits hoirs et successeurs et noz biens, et les biens d’iceulx présens et avenir, 
ou que ils soient et seront et souzmis, souzmettons nous et noz hoirs et successeurs et biens dessusdict« pour accomplir 
et faire accomplir l’un envers l’autre, le convenances dessusdictes en la maniere que dit est, à la cohettion de la 
jurisdiction du chastellet de Paris. 

Et encore d’abundant nous roy de Boeme dessusdict pour lesdictes convenances accomplir faire accomplir de 
nous et de noz fils gentiz hommes et bonnes villes dessusdictes envers edit duc, nostre dicte compaigne et les hoirs quy 
de nous et d’elle isseront, avons souzmis et souzmettons nous nosdicts hoirs et successeurs, et biens présens et advenir 
quelque part qu’ il soient et seront à la coherion de la jurisdiction de la chambre du pape; et aussy d’abundant nous 
dessusdit roys de Boeme et duc de Bourbonnois avons pour nos et pour noz hoirs et successeurs en ceste partie, par ces 
présentes lettres renuncié et rennunçons par nosdicts seremens, et de certaine science à la accion et exception de 

~ 80 ~ 
 



 

decerance, de lesion, de mal, do barat et de fraude, • à la condiction sans cause, et toute autre exception de fait et de 
droit, canon et civil, escript et non escript, general et especial, usaige de lieu et de pays, et à tout privilege de pape et 
d'empereur donné et à donner, mesmement au privilege de Crois prises et à prenre, et à toutes autres allegations, 
raisons, barres et deffenses et autres exceptions quelques que elles soient, par lesquelles l’on pourroit venir encontre 
lesdictes convenances au aucune partie d’icelles et en seigne tout au droit disant generale renonciation non valoir. 

Et à plus grant seurté nous dessusdicts roy et duc euë bonne deliberation avons requis, et tegnerons nostre 
tres chier seigneur le roy de France, que il ces présentes lettres doublées ou besoing et de chascun de nous veille par ces 
siennes lettres approuver et confirmet, et y mettre son autorité et decrets royaus, en temoing desquelles choses et pour ce 
que lesdictes convenances soient perpetuellement fermes et estables, nous dessusdicts roy et duc avons fais meitre nos 
feaulx à ces présentes lettres, escriptes et donées aux Bois de Vincenne l’an de grâce MCCCXXXIV, au mois de 
Decembre. 

 
Zdroj: RBM IV č. 112 
 
 
Příloha VI. – 1340, 9. září. Závěť Jana Lucemburského 
 

IN Nomine Domini Amen. Sub anno ejusdem millesimo trecentesimo quadragesimo, indictione septimâ, 
mensis Septembris die nonâ, Pontificatûs Sanctissimi in Christo Patris ac Domini nostri D. Benedicti Dei gratiâ 
Papae duodecimi anno sexto. 

Nos Joannes Dei gratia Bohemiae Rex ac Luxemburgensis comes universis praesentes litteras inspecturis 
volumus esse notum, quod considerantes nihil esse certius morte, nihilque incertius hora mortis, divinae etam 
inspirationis intuitu, ob remedium et salutem animae nostrae intestari decedere nolentes, sed quid de bonis nostris post 
mortem sive decessum fieri velimus per praesens testamentum sub forma publici instrumenti declaramus et ordinamus 
in hunc modum :  

Primo videlicet : Sepulturam corporis nostri eligimus in monasterio monialium Claro Fonte, ord[inis] 
Cister[ciensis], Trevirensis dioecesis prope Arlunum, ad quod monasterium corpus nostrum, ubicumque mori nos 
contingeret, ordinamus et volumus apporari et ibidemque sepeliri. Ad dictum quoque monasterium de Claro Fonte 
relinquimus et ob salutem animae nostre legamus L libras parvorum turonensium annui redditus, pro anniversario 
nostro annis singulis ibidem celebrando, et pro missis in redemptionem peccatorum nostrorum in dicto monasterio 
legendis et cantandis. Quosquidem redditus statim post decessum nostrum per executores nostros infrascriptos in 
comitatu Lucemburgensi prope dictum monasteruim, quanto cicius poterunt, praecipimus assignari. 

II. Volumus etiam et ordinamus, quod omnia male abtata, si quae per nos commissa reperiantur, de bonis 
nostris ante omnia per executores nostros infrascriptos restituantur, sic, quod si ab illa parte Reni versus Boemiam vel 
in Italia ablata fuerint, de nostris proventibus in Boemia et in Polonia restituantur; si autem ab ista parte Reni 
versus Lucemburgk vel infra ablata fuerint, de bonis nostris comitatus Lucemburgensis et Franciae restituantur.  

III. Volumus etiam et ordinamus, ut familiaribus nostris domesticis, quibus per nos nondum fuerit 
satisfactum, per dictos nostros executores unicuique secundum sua servitia satisfiat; si de regno Franciae vel civitate 
Lucemburgensi vel de ista parte Reni, de bonis comitatus Lucemburgensis et regni Franciae persolvantur; si vero de 
Boemia vel de partibus ultra Renum, de bonis Boemiae persolvantur, conscientias dictorum nostrorum executorum 
totaliter onerantes. 

IV. Volumus etiam et ordinamus, quod omnia debita nostra in regno Franciae et in comitatu 
Lucemburgensi ab ista parte Reni contracta de bonis nostris regnio Franciae et comitatus Lucemburgensis per 
executores nostros ibidem persolvantur; sic tamen, quod de obventionibus et proventibus argentifodinarum et 
monetarum per totum regnum nostrum Boemiae in subisidium ad satisfaciendum nostris creditoribus in regno 
Franciae, in comitatu Lucemburgensi et ab ista parte Reni, LX milia sexagen. grossorum pragensium deriventur, 
videlicet in decem annis, scilicet quolibet anno VI milia sexagen.; per septimanas quoquesingulas anni illud, quod 
contingit perslovi, volumus et mandamus per executores regni Boemiae executoribus regni Franciae et comitatus 
Lucemburgensis, dicta pecunia sic derivata inter nostros creditores distribui volumus et mandamus. Sane tamen 
volumus, quod mercatoribus equorum conversationem habentibus Parisiis et in Campania ac Simoni de Insula, civi 
Parisiensi, ac aliis personis de Parisiis prae ceteris creditoribus nostris satis fiat. 

V. Volumus etiam et ordinamus, ut ab executoribus regni Boemiae de proventibus regni Boemiae dd. 
Geirgio et Conrado fratribus, comitibus irsutis, d. Walramo comiti de Sponheim, d. Quillelmo com. de 
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Catzenelnbogen, iuveni comiti de Veldenz debitum, quo eisdem tenemur et quod se extendit ad sex milia flor. vel 
circiter, occasione servitorum et damnorum perpessorum in nostris servitiis anno praeterito in Francia contra regem 
Angliae, persolvantur. 

VI. Volumus etiam et ordinamus, ut omnes et singuli proventus argentifodinarum per omnes terras nostras 
in solutionem debitorum nostrorum convertantur, exceptis assignationibus et deputationibus per nos d. Rudolfo, duci 
Saxoniae, Petro de Rosenberg et Bertholdo de Lipa factis, quas omnes in suo statu volumus permanere, quousque 
dictis dominis integrabiliter de debitis in litteris dictarum assignationum contentis fuerit plene satisfactum. 

VII. Volumus etiam et mandamus, ut ante assignationem praedictam vel cessante assignatione 
persolutioneque facta comitibus et dominis, ut praedicitur, quicquid de obventionibus, fructibus et proventibus 
nostrorum montanorum et nostrarum monetarum universaliter derivari poterit, quod hoc totum per nostros executores 
regni Boemiae infrascriptos absque omni impedimento Karoli, nostri primogeniti, in satisfactionem nostrorum 
debitorum in Boemia et ab illa parte Reni convertatur. 

VIII. Volumus etiam et ordinamus, ut omnes redditus et proventus, quos habemus super teloneo et castris 
in Bacherach supra Reno, comitatui nostro Lucemburgensi annectantur, et ipsos auctoritate praesentium annectimus. 

IX. In omnibus autem nostris bonis mobilibus et immobilibus quibuscumque heredes et successores nostros 
ordinamus, creaumus et facimus illustrem Karolum primogenitum et Joannem secundogenitum et Wenceslaum 
tertiogenitum nostros, dictum videlicet Karolum in regno Boemiae et ceteris Poloniae et Budicensis et Gorlizensis 
districtibus; et illustrem Joannem in marchionatu Moraviae, et Wenceslaum in toto comitatu Lucemburgensi ac in 
terris et bonis, quas et quae habemus in regno Franciae. 

X. Ad omnia et singula premissa complenda et fine bono confirmanda executores nostros legitimos eligimus 
et constituimus et creamus, videlicet : in regno Boemiae devotos nostros dilectos, d. Joannem, episcopum Olomucensem, 
abbatem Czedelicensem, abbatem de Aula Regia, d. Rudolfum, ducem Saxoniae, sororium nostrum, Petrum de 
Rosenberg, Joannem de Klingenberg et Wankonem de Wartenberg, et Nyort, notarium nostrum de Lucemburg, 
canonicum Pragensem, in comitatu vero Lucemburgensi et regno Franciae d. Balduinum, archiepiscopum 
Trevirensem, patruum nostrum, abbatem de Orrevaux et abbatem Lucemburgensem, Arnoludum de Arluno et 
Mathaeum de Fera, capellaneum nostrum, dantes et concedentes eisdem executoribus nostris plenam et liberam 
potestatem atque speciale mandatum praedicta omnia et singula complendi et operandi, sicut veri et legitimi executores 
facere debent et possunt. Quod si omnes praedicti dictae executioni non possent interesse, quod quatuor in regno 
Boemiae, et quatuor in comitatu Lucemburgensi et regno Franciae eandem habeant potestatem, acsi omnes 
personaliter interessent. Et si in casu, quo aliquis ex quatuor executoribus in regno Boemiae, qui de executione se 
intromiserit, moreretur, alii executores regni Boemiae alium loco sui eligere habeant, et si in electione concordare non 
possent, ubi major pars declinabit, hoc vigorem habeat et firmamentum; et simili modo de executoribus comitatus 
Lucemburgensis et regni Franciae volumus observari.  

XI. Volumus etiam et mandamus, quod in casu, quo nos decedere contingeret, filio nostro Wenceslao in 
matura aetate nondum constituto, quod ex tunc nobiles et communitates comitatus Lucemburgensis debeant eligere 
unum aut duos aut plures probos viros fideles et vasallos nostros, qui comitatum Lucemburgensem et terras regni 
Franciae regant ot gubernent loco sui, quousque ad aetatem legitimam pervenerit maturam, qui etiam electi sorori 
nostrae reginae dotem suam assignare debeant, sicut in litteris nostris super hoc confectis plenius continentur. Haec 
autem est ultima nostra voluntas, quam valere volumus jure testamenti et si non valet jure testamenet, valeat saltem 
jure codicillorum vel alterius cujuscumque ultimae voluntatis, per quam melius de jure valere potest.“ – – Dat[um] et 
act[um] in tentorio nostro apud Pontem de Bouinis Tornacensis diocesis praesentibus nobilibus viris, dominis : 
[domine] Joanne de Rodemacra, Ferrico [domine] de Offalisia, Ludovico, Jacobo et Arnoldo fratribus de Alimonia, 
Thoma de Septem-Fontibus, Thoma de Nouavilla, Hermanno de Brandeburg, Walthero de Claro Valle, Theone 
[Theoderico] de Hockerenge, et Friderico de Dun, militibus comitatus nostri, ac Sbincone Lepore et Thoma de 
Vatzerode milite et clerico nostris regni nostri Boemiae, nec non dominis : Hur [Henrico] de Bosco, Joanne de 
Tugniaco et Baldone Gereyne, militibus nostris, ac Joanne de Remys capellano et Hur [Henrico] Halle clerico nostris, 
testibus ad praemissa specialiter vocatis et rogatis. 

Ego Joannes Rufini, clericus Pistoriensis, publicus apostolica et imperiali auctoritate, ac dicti Joannis, regis 
Boemiae, notarius, ordinationi, legationi, et dispositioni et aliis omnibus et singulis supradictis per d. d. regem 
ordinatis, legatis et factis una cum praenominatis testibus anno, indictione et pontificatu et loco praedictis, praesens 
interfui. 
 
Zdroj: RBM IV č. 819; BERTHOLET, J.: Histoire 6, s. XXXIX 
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Příloha VII. – 1346, 22. květen. Dohoda mezi Karlem IV. a Balduinem 
Lucemburským 
 

Wir Karle von Gots gnaden des hochgeborn fu ͤrsten kůning Iohans von Beheim erstegeborn son, markgreve 
zů Merhern, důn kůnt allen luden, daz wir mit bedachtem můde und mit gudem rade umb grosze gůnst und 
vordernisse, die der erwirdig in Gode vader und herre her Baldewin ertzbischof von Triere, unser lieber veder, an uns 
gewant und gekeret hait, yme gesichert und mit unsern truwen gelobet han : 

 (1) Daz wir, in welchem wesen oder leben daz wir weren, als lange wir leben, mit yme und sime stiefte 
fruntlichen und lieplichen leben wollen und nach sime rade důn und uns dar nach ryen und halden, und daz wir mit 
allem vlizze und mit gůden truwen nach aller unser besten macht und wissene werben und schaffen allezijt sollen, daz 
der hochgeborn fu ͤrste kůning Johan von Beheim, unser herre und vader, mit unserm vor genanten vedern und dem 
stiefte von Triere alleziit fruntlichen, lieplichen und geru ͤwe ichen lebe und sitze, und sollen verhalden und bewaren, wa 
wir mo ͮgen, daz kein zweyunge oder uffloufe zwischen yn nit werden noch gescheen. Were iz aber, daz daz geschee, so 
sollen wir darzů raden und helfen und uns arbeiden, daz daz gerichtet und gesetzet werde ane vo ͤrzoch. 

 (2) Were iz auch, daz die graschaft von Lutzillimburg an uns queme, so sollen wir selber mit unserm 
vorgen(anten) . . vedern und dem stiͤfte von Triere alleziit fru ͤntlichen, lieplichen und geru ͤwelichen leben und sitzen. 
Und ob keinerley tzweiunge oder uflaufe zwischen uns gescheen oder erstůnden, daz Got verbiede, des sollen wir 
blyven an unsern raitluden, die hernach genant sint, mit beheltnisse unserm egenanten vedern und dem stiefte von 
Trire aller irer vorderunge und ansprache, die sie wider die graschaf von Lutzillimburg han oder haben mochten, und 
en sal yn dar an wider uns noch wider die graschaft kein vorstant noch gewer nit schaden noch hinderen. 

 (3) Wir ensollen auch, in welchem leben daz wir weren a, mit unsere vorgen(anten). vedern und des stieftes 
von Trire steden, vesten oder undertanen keynerley verbuntnisse nit angan noch machen oder volgen, die wider unsern 
vorgen(anten) . . vedern oder den stift von Trire in keinerhand wiis weren oder sin mochten. 

 (4) Und quemen wir zů dem Romischen riche, so sollen wir den vorgen(anten) steden, vesten oder 
undertanen kein vryheit, herschaft oder privilegeya nit geben noch lyhen noch bestedigen ane unsere vorgen(anten) . . 
vedern und eines stieftes willen oder gehenknisse. 

 (5) Wir ensollen ouch nummer, yn welchem leben wir nů oder hernamales sin, wider unsern vorgen(anten) . 
. vederen, den stieft von Triere důn noch helfen noch sie hinderen, dan wir sollen und wollen y ͤn helfen und raden und 
sie verantwerten und schirmen nach aller unser mo ͮge. (6) Und was ko ͤste und schaden unser vorgen(anter) . . veder 
oder stift von Trire umb uns zů kyesene oder zů cronene zů Romischem kunige oder anders von der sachen oder criege 
wegen, die dan abe quemen, oder van andern sachen, die uns oder die unsern angiengen, ent phiengen oder liden oder 
zů lidene oder zů důne geburden * vore oder nach, die koste und schaden sollen wir yn gentzlichen bezalen und 
aberichten und sollen sie darvore, ee sie kein ko ͤste darumb důn oder schaden liden, mit slozzen und mit landen und 
luden, die ym und sime stifte vorgen(ant) wol gelegen sin, wol versichern, nach der geburde, koste und schaden, die 
geburent zů důn oder zů lidene; oder sal daz vor uns důn der hochgeborn fu ͤrste unser herre und vader, kunig Johan 
von Beheim und greve zů Lutzillimburg vorgen(ant), mit sinen landen und vesten. Und sollen wir unsern 
vorgen(anten) vedern und den stift von Triere selber sicher machen mit des riches vesten, lande, luden und guden, die 
in allerbeste gelegen sint, des ersten daz wir sie yn gewinnen oder an uns komen. 

 (7) Ouch sollen wir unserm vorgen(anten) . . vedern und dem sti ͤfte von Trire alle ir her schefte, vryheit, 
recht und gůt gewende, privilegia und bri ͤve, sie sin ewig oder zů ziiden, die sie hant von seliger gedenknisse keyser 
Heinriches, unsers anychen, oder von andern Romischen keysern oder kunigen oder von dem oder den, die dar zů 
gekoren waren, ernůwen und von nůwens geben, bestedigen und bevesten und die auch beszeren, und yn auch andere 
von nůwens geben, die unser . . raitlude hernach benant oder den merren deil under yn mogelich du ͤnckent zů hant, als 
wir gekorn oder gecronet werden zů kunige oder zů keysere, ye zů dem male under unserm ingesigele, des wir danne 
gebrůchen und sollent die privilegia und bri ͤve auch geben und bestedigen under unser gulden bullen, ob wir sie 
gewinnen. Wir sollen ouch schaffen und begaden, daz die kurfu ͤrsten alle zů den bri ͤven und Privilegien iren willen 
und verhenknisse und dar uber ir uffenen versigelte bri ͤve geben. 

(8) Und 1 umb daz kein zweiunge und ufloufe zwischen unserm vorgen(anten) . . vedern und dem sti ͤfte von 
Trire und uns, in welchem leben daz wir sin, nů oder hernainalis kein ziit nit weren mo ͤge und um daz alle stu ͤcke 
und sache, dan abe zweyunge were, iz sii von den egenanten Privilegien zů ernůwene oder zů gebene oder zů beszerne 
oder von andern stucken, die daz riche oder die graschaft von Lutzillimburg oder ander unser herschaft rurten, 
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tuschen uns gůt und snelle ende nemen, so hat unser egenant . . vedere vor sich und sinen sti ͤft den erbern man meister 
Wykeren von Byͤrgele sinen paffen und wir vor uns und unser herschaft, die wir han und noch gewinnen, den strengen 
ritter b hern Heinrichen Beyer den alden zů raitluden und wir sementlichen und gemeinlichen den strengen ritter hern 
Wilhelm von Urley zů einem dritten und gemeinen manne erkorn, die auch alle und ir iͤglicher daruber zů den 
heiligen sweren sollen. 

 (9) Und was die vorgen(anten) drii raitlude oder daz merer teil under yn uber die vorgen(anten) stucke und 
ir iglichs tuschem unserm egenanten . . vedern und einem sti ͤfte und tu ͤschen uns zů beiden siiten sprechen oder setzen, 
daz sollen wir auch zů beiden siiten stete und veste halden. 

 (10) Und wanne die egen(anten) . . raitlude von unserm vorgenanten . . vedern oder von eines sti ͤftes wegen 
gemanet werden, sie selber oder zů hůs und zů hove mit bri ͤven oder ku ͤntlichen boden, so sullen sie darnach binnen 
achte dagen zů Trire oder zů Wytlich, wa unser egen(anter) . . veder oder sin sti ͤft wollen, ynvaren und nit dannen 
komen, sie enhaben ende gegeben von den stu ͤcken, dan abe zweyunge tuschen uns were. Welcher auch under uns an 
dem rechte besaget wu ͤrde, der sal die ko ͤste bezalen, die die raitlude als umb die stucke getan hetten. 

 (11) Were iz auch, daz der egen(anten) raitlude keiner abegienge oder zů den sachen nit versten enmochte, 
von welcher partyen der genant were, dy ͤ c sal einen andern binnen vi ͤrzehen dagen darnach, daz sie darumb gemanet 
wurden, an des stat setzen und ky ͤsen. Gienge aber der dritte und der gemein man abe oder enmochte zů den sachen 
nit verstan, so sullen die andern zwene raitmanne einen andern dritten und gemeinen man ky ͤsen an des stat, der abe 
gegangen were oder zů den sachen nit verstan mochte, binnen virzehen dagen darnach, daz sie darumb von einer 
partyen under uns gemanet wůrden, und enmochte b sie binnen der ziit nit eindrechtig werden, so sal unser egenant . . 
veder macht haben einen andern dritten und gemeinen man zů setzene, der yme und einem sti ͤfte und auch der 
graschaft von Lutzillimburg sii verbunden, ůzgescheiden allerley argelist und geverde an allen den vorgeschribenen 
artikeln und an ir iglichem besundern. Zů Urkunde und warheid aller diser vorgeschribener stucke han wir unser 
ingesigel an disen bri ͤf důn henken  
 
Zdroj: MGH, LS IV. Const. VIII č. 40 
 
 
Příloha VIII. – 1349, 10. února. Zastavení Lucemburska Balduinovi 
Lucemburskému 
 

Karolus dei gratia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex. Notum facimus universis, quod 
venerabilis Baldwinus archiepiscopus Treverensis princeps et patruus noster karissimus comitatum de Rupe cum 
advocatia monasteriorum Stabulensis et Malmendariensis, cum oppidis Marcie et Bastonie et dominatus et dominia 
in Durbei et in Rulant a manibus extraneorum tamquam heres proximior pro se et ecclesia sua Treverensi pro novem 
milibus marcarum argenti boni et puri, sexagintaquatuor latis grossis Pragensibus pro marca qualibet computandis, 
de nostro consensu libero pariter et assensu reemit et ultra hoc oppida quondam nostra Eptirnacensem et Bydeburg 
cum villis Remiche et Machern nuncupatis pro se et dicta sua Treverensi ecclesia pro sex milibus marcarum argenti 
predictarum iusto emptionis tytulo a nobis rationabiliter acquisivit, et ultra hec pro nobis ac nostris evidentibus 
utilitatibus et urgentibus necessitatibus tantas pecunias exposuit in parato, quod una cum predictis pecuniarum 
summis eidem nostro patruo sue Treverensi ecclesie, causam vel has litteras ab eis habenti vel habentibus, in 
quinquaginta milibus marcarum argenti marca qualibet ut predicitur computata tenemur et sumus efficaciter obligati.  

Pro quibus quinquaginta milibus marcarum argenti eidem nostro patruo sue ecclesie Treverensi causam vel 
has litteras ab eo vel eis habenti vel habentibus plenissime persolvendis comitatum nostrum de Luczilnburg, 
marchionatum de Arluno jure tamen dotis sive donationis propter nuptias inclite Beatricis felicis recordationis 
Johannis olim Boemie regis genitoris nostri relicte, que super dicto marchionatu et rebus ad ipsum spectantibus optinet 
ad vite ipsius dumtaxat exceptis et eidem Beatrici semper salvis bona prescripta, cum opidis, castris, fortaliciis, 
territoriis, munitionibus, villis, redditibus, proventibus, utilitatibus, obventionibus, districtibus, bonis, iuribus, 
dominiis, iurisdictionibus altis et bassis, vasallis, fidelibus, castrensibus, opidanis et aliis hominibus nobilibus et 
ignobilibus, cum huldis et homagiis ac attinentiis et pertinentiis eorundem aliis universis, que ab antiquo ad premissa 
vel premissorum aliquid seu ad nos pertinuerunt aut iam pertinent vel que imposterum quomodolibet pertinebunt, et 
ultra hec omnia castra, fortalitia, dominia, bona, valles et villas cum suis pertinentiis et attinentiis universis, que citra 
Renum ab illa parte ubi oppidum Bopardiense situm existit, habemus vel habebimus, supraportavimus, vendidimus 
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in ipsosque totaliter transtulimus, ita vide licet, quod predictus patruus noster ecclesia Treverensis causam vel has 
litteras ab eo vel eis habens vel habentes huiusmodi comitatus, marchionatum iure tamen dotis sive donationis propter 
nuptias dicte Beatricis, ut predicitur salvo, dominatus et omnia alia premissa cum ipsorum utilitatibus absque 
dictorum debitorum defalcatione tamdiu tenere et possidere, percipere et levare, et ultra hec omnia premissa seu aliqua 
vel aliquod ex eisdem, de quibus ipsis magis placuerit in totum, vel pro parte quibuscumque personis ecclesiasticis vel 
secularibus, cuiuscumque status, dignitatis vel preeminentie fuerint, obligare, impignorare, vendere vel alias 
imperpetuum, vel ad tempus distrahere et alienare libere possint et valeant, prout ipsis visum fuerit expedire, donec 
ipsis de pretactis quinquaginta milibus cum omnibus dampnis, accessionibus, expensis et inter esse supercrescentibus 
plenissime fuerit satisfactum, sicut hec et alia in litteris nostris super hoc confectis latius et plenius continentur.  

Ut igitur super hiis memorato nostro patruo sue ecclesie Treverensi causam vel has litteras ab eo vel eis 
habenti vel habentibus plenius consulatur, ipsis promisimus et promittimus firmiter in hiis scriptis, nos ordinare et 
procurare et utique facere velle et debere, quod illustris Johannes frater noster antiquior omnibus et singulis premissis 
quantocius fieri poterit et ad tardius ante festum Pasche proxime affuturum consentiat eaque approbet plenarie et 
confirmet. Promittentes insuper, quod nunquam nec nobis nec illustribus Johanni antiquiori et Wenzeslao iuniori 
fratribus nostris aliquas in nostras legitimas conthorales coniugii federe copulabimus vel ab alio vel aliis copulari 
faciemus, et quod nunquam cum pre fatis Beatrice ac Wenzeslao per nos, alium vel alios directe vel indirecte, clam vel 
palam aliquam concordiam, amicitiam, unionem sive finem faciemus, nisi primitus Beatrix et Wenzeslaus predicti ac 
uxores nobis et prefatis Johanni et Wenzeslao fratri bus nostris matrimonialiter copulande ad copulas predictas 
omnibus et singulis premissis consentiant eaque plenarie approbent, ratificent et confirment et patentes suas litteras 
secundum notulam super eo confectam nostri et patrui nostri sigillis secretis signatam propriis sigillis sigillent.  

Alioquin si omnia et singula premissa non fecerimus aut si nos in premissis vel ipsorum aliquo, quod deus 
avertat, negligentes fuerimus vel remissi, super quibus dicto patruo nostro ecclesie Treverensi causam vel has litteras ab 
eo vel eis habenti vel habentibus stabimus nudis verbis, extunc sine aliqua alia monitione ad obstagium in opido dicti 
patrui nostri et ecclesie Treverensis Witlich nuncupato hospi tium Berwici dicti Kauwerzin, nisi aliud hospitium per 
dictum nostrum patruum eccle siam Treverensem causam vel has litteras ab eo vel eis habentem vel habentes nobis 
fuerit demonstratum, intrabimus propria in persona nunquam ex dicto obstagio reces suri, donec ipsis omnia et 
singula premissa, que per nos non fieri aut negligi contingeret, fiant, perficiantur et plenarie observentur. Et si dictum 
opidum recreationis vel alia honesta causa forsitan exiverimus, attamen ipsum opidum ante noctis tenebras debe 
bimus reintrare.  

Omnia insuper et singula premissa, que ex certa nostra scientia ac libera voluntate processerunt et 
procedunt, memorato patruo nostro pro se et ecclesia sua Treverensi causam vel has litteras ab eo vel eis habenti vel 
habentibus bona et pura fide corporali et ea securitate, que vulgariter gesichirt appellatur, promisimus et promitti mus, 
et ultra hoc iuramento proprio corporali firmavimus pro nostro et nostris heredi bus et successoribus universis 
presentibus et futuris, nos velle et debere rata, grata et firma inviolabiliter observare, adimplere et omnimodo 
effectualiter attendere, et nulla occasione vel causa per nos, alium vel alios directe vel indirecte, clam vel palam contra 
venire seu facere aliquatenus attemptari.  

Non obstantibus etiam quibuscumque obliga tionibus et litteris per nos, alium vel alios factis, datis vel 
imposterum dandis seu faciendis, que in quantum presentibus preiudicant ac preiudicabunt, irritamus, cassa mus, 
revocamus, anullamus et non dandas fore decernimus, ipsasque irritas et inanes et omni carere volumus inantea robore 
firmitatis, renuntiantes nichilominus in premissis et ipsorum quolibet exceptionibus non numerate, non tradite, non 
solute pecunie, rei aliter geste quam scripte, doli mali et singulariter exceptioni qua dicere possemus nos ultra 
dimidium iusti pretii in premissis fore deceptos, actioni in factum, condicioni ob causam necnon omni alii exceptioni, 
auxilio et beneficio iuris canonici et civilis ac consuetudinarii, per que contra premissa vel ipsorum aliqua posset 
aliqualiter fieri seu veniri, dolo et fraude in omnibus et singulis premissis exclusis penitus et amotis.  

 In cuius rei testimonium has presentes litteras nostre maiestatis sigillo magno et pen denti iussimus 
communiri. Datum Colonie anno domini millesimo trecentesimo quadragesimonono indictione secunda IIII ° Id(us) 
Februarii regnorum nostrorum anno tertio. 
 
Zdroj: MGH Const. IX č. 146 
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Příloha IX. – 1354, 13. března. Udělení Lucemburska Václavovi 
Lucemburskému 
 

Carolus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus et Bohemiae Rex, Illustri Wenceslao Duci 
Lucemburgensi, fratri et Principi nostri Carissimo, gratiam Regiam et omne bonum. 

Sceptrigera Caesarae dignitatis sublimitas, sicut inferioribus potestatibus Officii et auctoritatis elatione 
praefertur, ut commissos sibi fideles optatae guberneret consolationis praesidio (quo thronus regius tanto solidetur 
felicius et uberiore prosperitate proficiat, quanto in deficentiae suae virtute, donaria largiore benignitatis munere fundit 
in subiectos) a coruscantis splendore regalis solii nobilitates alit, velut a sole radii prodeuntes, fidelium status et 
conditiones illustrant. 

Quia primae lucis integritas dertimenta non patitur, imo amplioris seintillantis jubaris expectato decore 
perfunditur, dum in circuitu sedis Augustae, illustrium Principum numerus, ad Imperii Sacri decorem similiter 
augetur. Sane attendentes multiplicia merita probitatis et praeclarae devotionis insignia, quibus tu et clarae memoriae 
Progenitores tui, Domus Lucemburgensis, Sacrum Romanum Imperium dignis quidem studuisti honoribus venerari, 
illum etiam fervidum tuae mentis amorem, quo ad Imperii procurados honores inclinaris attentius, Regiae 
considerationis intuitu limpidius intuentes. 

Animo deliberato, sano venerabilium Wilhelmi Coloniensis, Gerlaci Mogutiensis, Archiepiscoporum, 
illustris Ruperti Comitis Palatini Reni, Sacri Romani Imperii Principum Electorum, venrabilium quoque Engelberti 
Leodiensis, Ademari Metensis, Joannis Olomucensis, Ecclesiarum antistitum Illustrium etiam Wilhelmi Marchionis 
Juliacensis, Uladislai Ducis Thessinensis, et aliorum quorumdam Principum Baronum et Procerum Imperii praedicti 
accedente Consilio. 

Te frater Carissime, non carnalitatis afectu, sed originis tuae nobilitate poscente (praesertim cum hoc 
latitudo tui Dominii, ampla subjectae tibi ditionis spatia, et intemerata fide tuae universitatis et populi, qui à vetusto 
etiam tempore sacrum honorarunt Imperium, non immerito requirebant) hodie in nomine Domini et Salvatoris nostri 
(à quo omnis Principatus et honor provenire cognoscitur) illustravimus ac illustramus, et in verem Principem ac 
Ducem Lucemburgensem sublimavimus; ereximus, sublimamus et erigimus, de Romanae Regiae plenitudine 
potestatis. 

Decernentes expresse, quod tu et heredes ac successores tui, Duces Lucemburgenses perpetuo tempore, 
dignitate, nobilitate, jure, potestate, libertate, honore et consuetudine gaudere debetis et frui continue, quibus alii Sacrii 
Imperii Principes, et nominatim Duces Illustres, freti sunt hactenus et quotidie potiuntur.  

Terras quoque tuas, oppida castra, munitiones, Villas, Provincias, Districtus, montes, colles, valles et 
plana, cum omnibus silvis, rubetis, partis, aquis, molendinis, aquarumve decursibus, pascuis, piscinis, piscaturis, 
teloniis, juribus, monetis, judiciis, bannis sive inhibitionibus venationum, quae vulgariter teutonice Wiltpenne 
nominatur; et paenis inde sequentibus, de consuetudine vel de jure Baronibus, Baroniis, feudis, feudatariis, vasallis, 
vasallagiis, Militibus, Clientibus, Judicibus, Civibus, Nobilibus et plebaeis, rusticis et agricolis, pauperibus et 
divitibus, et omnibus eorum pertinentis,sicut praedicta et eorum quodlibet latitudo tui Dominii compregendit, in 
verum Principatum et Ducatum Lucemburgensem ereximus et erigimus, et insigniis de praedicta Regiae Potestatis 
plenitudine, decoravimus. 

Tibi Illustri Wenceslao Duci Lucemburgensi praedicto Ducatum, sive Principatum hujusmodi cum 
omnibus honoribus, Nobilitatibus, Juribus, Privilegiis et immunitatibus, quemadmodum Ducatus seu Principatus 
insignes ab Illustribus Sacro Sancti Romani Imperii Principibus possidentur, vel teneri seu possideri consueverunt 
hactenus, et in quantum à Sacro Romano Imperio in feudum dependent, de benignitate regia conferentes. 

Decernimus etiam, et hac edictali constitutione sancimus, quod tu, heredes et successores tui, perpetuo Duces 
Lucemburgenses nominari et appellari debeatis post hac, et tamquam ceteri Sacri Romani Imperii Duces et Principes 
treneri et honorari, et ubique ab omnibus reputari, omnique jure, privilegio, honore, gratiâ, dignitate et immunitate 
absque impedimento perfrui, quibus alii Sacrosancti Imperii Duces et Principes in dandis seu recipiendis juribus, in 
conferendis vel suscipiendis feudis et in omnibus aliis illustrem conditionem et statum Ducum seu Principum 
concernentibus, freti sunt hactenus, seu quomodlibet potiuntur. 

Et ut Ducatus et Principatus Lucemburgensis solido fundamento firmetur, et tanto se Imperio Romano 
magis obligatum conspiciat, quanto ampliori fuerit Regiae liberalitatis munere decoratus, te, heredes et successores tuos 
Duces Luxemburgenses, perpetuo infrascripto claro quidem officio gratiosius insignivimus. 

Ut quoties nos aut successores nostros Romanorum Imperatores sive Reges, ad reprimendam rebellium 
nostrorum superbiam, seu Imperii procurandos honores, armatos continget incedere, Tu, herdes et successores tui 
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Duces Luccemburgenses, qui pro tempore fuerint, Frenum Imperialis seu Regalis dextrarii nostri a latere dextro, 
gubernare et prospicere, debitae fidei diligentiâ, debeatis; et in recubitu mensae nostrae, cibos Regios, qui in solemnibus 
Curiis nostris administrati fuerint, coram nobis incidere : ut sic tanquam Principes et fideles Imperii, guerrarum et 
pacis in tempore nostri curam et custodiam habeatis. 

Et quia tu Frater carissime, tamquam Dux Lucemburgensis, Sacrii Imperii Vasallus et Princeps, dum 
eumdem tuum Principatum seu Ducatum Lucemburgensem à Regia Majestate in feudum suscipiens, nobis velut 
Romanorum Regi, ac vero tuo Domino fidelitatis, obedientiae et subjectionis debitae juramenta solita praestitisti, 
quod in Principatu seu Ducatu tuo praedicto, pacem et justitiam omnibus et singulis, aeque pauperibus ut divitibus, 
procurare velis et debas efficaciter et fideliter, juxta posse. 

Decernimus, et hoc Edicto Regali duximus statuendum, quo tu, heredes tui et successores tui Duces 
Lucemburgenses, Ducatum sive Principatum Lucemburgensem praedictum cum omnibus suis pertinentiis (sicut 
exprimitur superius) a nobis, nec non Serenissimus Imperatoribus seu Regibus Romanis, successoribus nostris, et ab 
ipso Romano Imperio, quoties oportuerit, debitae solemnitatis honore et vexillis, ut moris est, et solita reverentia 
suscipere debeatis. 

Nobisque ac iisdem successoribus nostris, in casibus praemissis, velut alii Imperiales Principes et Duces 
praestare et facere fidelitatis, homagii, obedientiae et subjectionis debitae corporalia juramenta.  

Nulli ergo hominum liceat hanc illustrationis, erectionis, insignitionis, decorationis et collationis paginam 
infringere, seu ei ausu quovis temerario contraire, sub poena mille marcarum puri auri, quas ab eo, qui contravenire 
praesumpserit, irremissibiliter exigi volumus, et earum medietatem nostrae Regalis curiae Fisco, residuam vero partem 
injuriam passorum usibus applicari, praesentium, sub nostrae Majestatis sigillo aureo, testimonio litterarum. 

Datum Metis, per manus venerabilis Joannis Olomucensis Episcopi, Aulae nostrae Regalis Cancellarii, 
vice Gerlaci Mogutinensis Archiepiscopi, sacri Imperii per Germaniam Archicancellarii, qui (vacante sede Treverensi, 
cujus in Civitate Metensi praedicta interesse videtur opus praesentia) specialiter habuit in Commisso, anno Domini 
MCCCLIV indictione VII. Tertio idus Martii, Regnorum nostrorum anni VIII. 
 
Zdroj: BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. VII.; MGH Const. 11, č. 96 
 
 
Příloha X. – 1355, 27. září. Udělení Markrabství moravského  
Janu Jindřichovi a nástupnictví v Koruně české 
 

In Nomine sancte et indiuidue trinitatis feliciter amen. Karolus quartus diuina fauente clemencia 
Romanorum Imperator semper augustus, et Boemie Rex, ad perpetuam rei memoriam, Inter ceteras sollicitudinum 
curas, quibus pro vniuersorum statu fidelium nostre Maiestatis animus ex innata nobis benignitate distrahitur, Illud 
nostre meditacioni occurrit precipuum, ut de honorifico, ac decenti statu, Illustris Johannis Marchionis Morauie, 
fratris germani nostri carissimi, sollerter et diligencius intendamus, Non ambigentes nostris applicari thesauris, 
quitquid eidem ad insignis sui status et congrui honoris augmentum, fraterne pietatis allectu, liberaliter erogamus. 
Sane igitur animo deliberato, nonnullorum tam ecclesiasticorum quam secularium Principum, Baronum ac Nobilium, 
Regni nostri Boemie consilio precedente, dicto fratri et Principi nostro et suis heredibus ac proheredibus legittimis sexus 
masculini, nobilem et insignem Principatum uidelicet Marchionatum Morauie, cum Ciuitatibus, Terris, Districtihus, 
Oppidis, Villis, Monasteriis, Preposiluris, Baronibus, Vasallis, Militibus, Clientibus, Ciuibus, Rusticis, 
Emphiteotis, Agricolis et censitis et ad glebam astrictis, Castris, Municionibus, Prediis, Agris cultis et incultis, 
Montibus, Vallibus, Planis, Siluis, Nemoribus, Rubetis, Virgultis, Pascuis, Pratis, Venacionibus, aucupacionibus, 
Piscinis, Piscaturis, Vineis, Aquis, Aquarumue decursibus, Molendinis, Montanis, Auri, Argenti, Stanni, Plumbi 
uel cuiuslibet alterius generis Metallorum, Jurisdiccionibus, Bailiis, Judiciis, Dominiis, Bernis, tam in bonis 
Venerabilis Olomuccnsis Episcopi, Principis nostri et successorum ipsius, quam aliorum Baronum ac Incolarum 
Morauie quociens easdem secundum approbatam regni nostri Boemie consuetudinem per nos heredes siue successores 
nostros Boemie Reges ex legitimis causis exigi seu requiri continget, et dum nobis sine dictis heredibus et successoribus 
nostris iure debentur, redditibus, prouentibus, censibus, exaccionibus, penis et emendis, inero et mixto Imperio, 
Juribuspatronatus Ecclesiarum et beneficiorum quorumcunque, necnon cum omnibus iuribus, honoribus, dignitatibus, 
obuencionibus, consuetudinibus, adherenciis et singulis perlinendis suis, quibuscunque specialibus nominibus et 
uocabolis possint seu ualeant expressari, in feudum nobile, et insigne, et iusto feodi titulo a nobis, heredibus et 
successoribus nostris Regibus Boemie et a Corona Regni prefati, habendum tenendum, possidendum ac utifruendum 
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perpetuo, damus, conferimus, et donamus, presertim, cum eundem Marchionatum Morauie dudum clare recordacionis 
Illustres progenitores et predecessores nostri quondam Boemie reges a diuis Romanorum Imperatoribus et Regibus 
memorie uencrande, in feodum tenuerint et in feodum presencialiter teneatur, Et demum ac de consequenti Illustres 
quondam Marchiones Morauie eundem Principatum a Boemie Regibus ulterius in feodum tenuerint, ut sic et inantea 
supradictus frater et Princeps noster dilectus, heredes et proheredes sui Marchiones Morauie dictum Marchionatum a 
nobis, heredibus et successoribus nostris Boemie Regibus et a Corona Regni Boemie eciam in feodum perpetuo tenere 
debeant, sicut eciam nos, qui non aliunde ob hoc exempla colligimus, dum essemus in minoribus constituti, eundem 
Marchionatum cum omnibus suis honoribus, dominiis et pertinenciis a clare memorie Illustri Johanne quondam 
Boemie Rege, Genitore nostro carissimo, dinoscimur tenuisse, sicut eciam illud argumento probabili ex literis diui 
Fridcrici, Romanorum Regis, in quibus exprimitur, quod Illustris Henricus pro tunc Marchio Morauie et vniuersitas 
Magnatum et Nobilium Boemie de assensu Illustris Otakari quondam Boemie Regis, proaui nostri, Wenceslaum 
primogenitum ipsius, Illustrem in Regem suum elegerint et eadem eleccio per supradiclum Fridericum Romanorum 
Regem fuerit approbata et ex literis diui Richardi Romanorum Regis similiter, in quibus idem ad instar aliorum 
Imperatorum et Romanorum Regum Illustrem Otakarum secundum, quondam Boemie Regem proauum nostrum, 
pro se, heredibus et successoribus suis, Boemie Regibus, de predicti Regni Boemie, et Marchionatus Morauie 
Principatibus et feodis ab ipsis descendentibus inuestiuit, quas diligenter auscultari et in examen prouide discussionis 
aduci fecimus, euidenter accipitur et colligitur manifeste, Venerabili Johanne, Olomucensi Episcopo, Consanquineo 
nostro, necnon Illustri Nicolao, Duce Oppauie, Principibus nostris, heredibus et successoribus ipsorum dumtaxat 
exceptis.  

Quorum alterum, uidelicet Olomucensem Episcopum et successores eiusdem uirtute litterarum recolende 
memorie diuorum Friderici Imperatoris et Friderici Regis Romanorum Auguste potencie, predecessorum nostrorum, in 
quibus iidem Illustri Otakaro primo, quondam Boemie Regi et suis successoribus ius et potestatem inuestiendi 
Episcopos Regni Boemie prenotati, Et Venerabili Olomucensi Episcopo, qui fuit pro tempore et suis successoribus, 
insignem circulum Wladislao, Boemie duci, qui Regnum prodictum ante coronacionem suam regebat et eiusdem 
Wladislai heredibus in natiuitatis Christi. Pasche, Pealecostes ac beatorum Wenceslai et Adalberti Patronorum 
Boemie festiuitatibus ad instar Imperatorum et Romanorum Principum imponendi, ut tamen a nemine, preterquam a 
Pragensi uel Olomucensi Episcopis, aut eorum altero, qui dum alterum abesse contingeret, uices suppleret amborum, 
imponi deberet, licenciam et facultatem, graciosius erogarunt, et hoc edictis ac mandatis Imperialibus et Regiis 
perpetuo statuerunt. Alterum ucro, uidelicet . . Ducem Oppauie, heredes et successores ipsius, propter donacionem 
clare memorie Illustris Otakari secundi, quondam Boemie Regis, Proaui nostri, quam patri eiusdem ducis fecisse 
dinoscitur. dum Terram Morauie diuidens, ducatum et principatum Opauienscm creauit exnouo, ipsumqne ducem, 
quem de mera sue benignitatis gracia sublimauit in Principem, heredes et successores ipsius unacum ducatu sine 
principatu prefato sibi et heredibus ac successoribus suis Regibus Boemie ac eiusdem Regni Corone uoluit immediate 
subesse. Nobis eciam, heredibus et successoribus nostris, Boemie Regibus, et eiusdem Regni Corone tamquam rem 
appropriatam et inseparabiliter incorporatam Regno Boemie prefato specialiter et ex nomine reseruamus de Romane 
Imperatorie potestatis plenitudine statuentes, quod omnes supradicte senteucie et clausule Imperialium et Regalium 
litterarum, que a Romanorum Imperatoribus et Regibus predecessoribus nostris, dictis Boemie Regibus et Principibus, 
Regno et Corone Boemie induite noscuntur, et quas ad probacionem dictarum intencionem adduximus, semper et 
ubique in Judicio et extra, ac in singulis actibus publicis et priuatis, quociens presencium tenorem legi siue publicari 
contigerit, eiusdem efficacie, uigoris et auctoritatis existant ac si in figuris propriis originalia pridem uiderentur, eo 
precipue, cum eadem originalia per nos ac nonnullos Romani ct Boemie Regnorum Principes, Barones ci Proceres, 
Illustri Johanne Marchione Morauie, fratre et Principe nostro prodicto, Ibidem in presencia constituto, auscultata et 
examinata fuerunt diligenter, sicut eciam nos et Illustres progenitores et predecessores nostri, Boemie Reges, in 
predictorum iurium, uera et iusta possessione perstitimus, prescripcione temporum diuturna et diuina fauente 
clemencia perstitimus in presenti. Decernentes ac edicto Imperiali deinceps perpetuo statuentes, quod supradictus 
Princeps et frater noster carissimus, heredes et proheredes sui Marchiones Moranie, eundem Marchioaotum a nohis 
uelut Rege Boemie heredibus et successoribus nostris Boemie Regibus et a Corona Regni Boemie predicti in feodum 
cum debilis et consuetis solempnitatibus et ceremoniis reuerenter suscipere, nobisque ac dictis heredibus et successoribus 
et Corone prefate tamquam veris, ordinariis et naturalibus ac hereditariis dominis suis tenebuntur et debent fidelitatis, 
homagii, subieccionis et obediencie sicut in suscepcione feodorum consuetum est fieri, ad instar predecessorum suorum 
quondam Marchionum ibidem prestare et facere corporalia iuramenta, Nosque heredes et successores nostri, Boemie 
Reges, prodictum fratrem nostrum, heredes et proheredes ipsius, Marchiones Morauie tamquam alios Regni et Corone 
Boemie Principes et Vasallos, ab oppressionibus uiolentis et iniuriis, defendere tenebimur et tueri. Et quamuis de iure 
communi et positiuo consistat, quod vasallo non relictis legittiniis masculini sexus heredibus moriente feodum de sui 
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natura ad ipsius feodi dominum iusto titulo reuertatur, tamen ut uia dubietatibus et calumpniis precludi ualeat, 
consilio saniori pronunciamus, diffinimus et presentibus declaramus, ut quociens dictum Fratrem nostrum, quem 
Deus custodiat, heredes aut proheredes suos absque masculini sexus heredibus continget decedere, quod Marchionatus 
Morauie predictus ad nos, heredes siue successores nostros Reges Boemie et eiusdem Regni Coronam absque difficultate 
libere reuertatur, nos que et dicti heredes siue successores nostri Boemie Reges uel alter eorum, qui pro tempore fuerit, 
dicti Marchiunis heredum et proheredum suorum filias, si quas post se dimiserint, ad statum ordinare decentem et 
earum cuilibet, dum matrimonio copulate fuerint, a die consumate copule infra vnum annum decurrentem continuo de 
decem Milibus Marcaruni Argenti grossorum Pragensium, pagamenti Regalis, de pecuniis Berne, que ob eandem 
causam in Marchionatu predicto instaurari debebit, ut iuris est et obseruate consuetudinis tenebimur prouidere,  

Addicientes de singulari munere gracie specialis, ob illuni sinceritatis affectum, quo predictum fratrem 
nostrum conplectimur fauorose, ut quociens nos heredes aut successores nostros Reges Boemie non relictis masculini 
sexus heredibus ab hac luce migrare contingeret, Regnum Boemie prefatum, Comitatus Lucemburgensis, Marchia 
Budissinensis et Gorlicensis ac ceteri nostri Principatus ad supradictum fratrem nostrum, aut eo non extante, heredes 
siue proheredes suos legittimos, sexus masculini, Morauie Marchiones, absque eleccione siue assumpcione alia et 
absque difficultate qualibet deuoluatur, Et quod is, cuius tunc iure prefato et uirlute declaracionis prodicte interesse 
uidebitur in Boemie Regem assumi et coronari debeat, impedimento quolibet non obstante. Qui denique nostris, 
heredum, proheredum, siue successorum nostrorum Regum Boemie filiabus, si quas dimisserimus, de congruenti statu 
secundum Regni Boemie consuetudinem approbatam tenebitur et debebit decenter et magnifice prouidere. Neque nos 
uel successores nostri Boemie Reges dictum Regnum Boemie, uel supradictus Princeps et frater noster, heredes sui, 
Marchiones Morauie, Marchionatum eundem in toto uel in parte, occasione filiarum nostrarum utrobique aut alia 
causa quacunque donare, uendere, obligare, aut alienare debebimus, alioque dimembracionis aut sequestracionis modo, 
quo prefati Regui Boemie Corona, Principatus et dominia, que ad idem Regnum Boemie pertinent, specialiter 
Comitatus Lucemburgensis cum suis pertinenciis ut prefertur a dictis Morauie Marchionibus uel prefati 
Marchionatus deuolucio a nobis, heredibus et successoribus nostris Boemie Regibus posset in casibus prenotatis 
quomodolibet remoneri,  

Ceterum predictus Princeps et frater noster dilectus huiusmodi nostro gracie largicione contentus, 
Marchionatum Morauie supradictum cum digna graciarum accione suscepit, neque ipse, heredes et proheredes suis 
Marchiones Morauie, a nostra celsitudine, heredibus siue successoribus nostris, Boemie Regibus, aliud quitquam per 
diuisionem, successionem ab intestato, uel alio quouis titulo, iure uel facto, poterunt seu debebunt repetere aut exigere, 
nisi quod ipsis de singulari fauore et nostre mentis beneplacito liberaliter duxerimus erogandum. Renunciauit eciam 
dictus. Frater noster pro se et dictis heredibus ac proheredibus suis Marchionibus Morauie. omni iuri et iurisaccioni, 
si quod uel quam in Regno Boemie aut ceteris nostre dicionis principatibus et dominiis habere potuit aut posset, 
potuerunt seu poterunt quomodolibel in futurum, Canonum eciam et legum auxiliis ac cum omni iuris beneficio, 
quibus ordinacioni disposicioni et renunciacioni prefatis posset in toto, uel in parte aliqualiter derogari. Promisit eciam 
pro se et dictis heredibus ac proheredibus suis legaliler et bona fide, omnes et singulos nostros et Corone Regni Boemie 
Principes ecclesiasticos et seculares, ubicumque resideant, nostre dicioni subiectos, in omnibus et singulis ipsorum 
priuilegiis, literis. Juribus, graciis, fiberlatibus et emunitatibus tam in bonis, quam hominibus ipsorum non offendere 
ymmo aerius ipsos et eorum quemlibet dictis priuilegiis, literis, iuribus et ceteris condicionibus prenotatis, libere 
gaudere permittere et potiri. Et ad cautelam certitudinis amplioris nos una cum Principibus. Baronibus, Nobilibus et 
Ciuitatibus Regni Boemie pro nobis, heredibus et successoribus nostris Boemie Regibus ex una, dictus quoque frater 
noster una cum Baronibus, Nobilibus ac Ciuitatibus Morauie, pro se suisque heredibus et proheredibus 
Marchionibus Morauie parte ex altera, super omnibus punctis, clausulis, articulis et sentcnciis prelibatis, non per 
errorem aut improuide, sed matura deliberacione preuia fecimus et prestitimns corporalia iuramenta, que eciam 
heredes et successores nostri Reges Boemie impostorum in coronacione sua, ad quam ac ad alia honorem et statum 
Regni Boemie concernencia dictus Marchio. heredes et proheredes sui, sicut alii Boemie Principes uocati uenire 
debebunt, unacum Principibus. Baronibus, Nobilibus ac Ciuitatibus Regni Boemie prefati, qui pro tempore fuerint, 
prestare et facere tenebuntur, Heredes quoque et proheredes eiusdem nostri fratris dictum Marchionatum Morauie 
dum casus uacacionis ipsius emerserit, a nobis, heredibus et successoribus nostris Boemie Regibus, qui tamen eundem 
Marchionatum, dum honore solito quesili fuerint, infra limites Regni Boemie absque difficultate conferre debebunt in 
feudum infra vnius anni spacium a die uacacionis continuo reuoluendum, cum debita solempnitate recipient et facient 
ac prestabunt tempore suscepcionis siue infeudacionis huiusmodi. cum suis Baronibus, Nobilibus ac Ciuitatibus 
Marchie prelibate ad instar patrum siue progenitorum suorum consimilia iuramenta Et specialiter vniuersi et singuli 
Principes, Barones et Nobiles ac Ciuitates Regni Boemie et Marchionatus Morauie predictorum, nobis, heredibus et 
successoribus nostris, Regibus Boemie ac prefato fratri nostro, heredibus et proheredibus suis, Marchionibus Morauie 
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in casu, ubi contra prefatam ordinacionem siue disposicionem in toto uel in parte uenire uellemus, aut alter ex nobis 
dictis tractatibus contrairet, consentire non debent aut in talibus obedire, per que promissa omnia uel alterum ipsorum 
possent diminui seu turbari. Supplentes omnem defectum, si quis in litteris et priuilegiis dictorum Imperatorum et 
Romanorum Regum memorie recolende aut eciam in presentibus nostris literis quauis obscuritate, interpretacione 
dubia, occasione seu causa compertus fuerit, de supradicte Imperialis plenitudine potestatis, Non obstantibus 
quibuscunque legibus, consuetudinibus, usibus, obsernanciis, Municipalibus uel comunibus statutis seu edictis publicis 
seu priuatis, factis et editis in contrarium, quos et que, quantum ad hoc ac si nominatim et de uerbo ad uerbum 
presentibus inscripta et inserta consisterent, eciam si de hiis iure uel consuetudine deberet fieri mencio specialis, 
reuocamus, cassamus, irritamus, annullamus et de dicte Imperialis potestatis plenitudine decernimus firmitatis fore 
nullius roboris uel momenti. Nulli ergo hominum liceat hanc nostre donacionis, collacionis, auctorizacionis, 
pronunciacionis, declaracionis, defectuum supplecionis, reuocacionis, cassacionis, irritacionis et annullacionis paginam 
infringere uel ei ausu temerario contraire. Contrarium uero facientes, si qui fuerint, quod absit, ultra indignacionem 
nostro Celsitudinis Imperialis, quam ob hoc se nouerint grauiter incursuros, Mille Marcas auri puri nostro et 
Romanorum Regni fisco componant, ipsarum uidelicet medietatem nostre et successorum nostrorum Romanorum 
Regum et Imperatorum Curie seu Camere et reliquam passis iniuriam irremissibiliter applicandam.  

Signum Serenissimi Principis et Domini domini Karoli quarti Romanorum Imperatoris Inuictissimi et 
gloriosissimi Boemie Regis. Testes huius rei sunt Venerabiles Arnestus Archiepiscopus Pragensis, Preczlaus 
Wratislauiensis, Johannes Olomucensis, Johannes Luthomuschlensis, Theodricus Mindensis et Fridericus 
Ratisponensis ecclesiarum Episcopi, Illustres Rupertus iunior Comes Palatinus Reni et Dux Bauarie, Wladislaus 
Teschinensis, Johannes Oppauie, Bolko Falkenbergensis et Boiko Opuliensis, Duces, Principes nostri, Spectabiles 
Burghardus Burggrauiu s Magdeburgensis, Magister Curie Imperialis, Henricus de Swarczburg, Johannes de Recz et 
Albertus de Anhalt, Comites, et Nobiles Johannes de Rosemberg, et Johannes de Sternberg, Sbinko de Hasemburg, 
Boczko de Cunstat, et Dowessius de Kempnicz et alii quam plures nostri fideles. Presencium sub Bulla aurea typario 
nostre Maiestatis impressa testimonio litterarum.  

Datum Prage Anno domini Millesimo Trecentesimo Quinquagesimo quinio, lndiccione octaua, Quinto 
Kalendas Octobris, Regnorum nostrorum Anno decimo, Imperii vero primo. 
 
Zdroj: CDM VIII č. 317 
 
 
Příloha XI. – 1357, 20. únor. Prohlášení a poslední vůle Jany Brabantské 
 

Nos Joanna, Dei gratia Lucemburgensis, Brabantiae, Lotharingiae et Limburgensis Ducissa, Sacrique 
Imperii Marchionissa. Norum facimus tenore praesentium universis, quod Serenissimus et Invivictissimus Princeps et 
Dominus Carolus quartus, Divina favente clementia Romanorum Imperator sempre Augustus, et Bohemiae Rex, 
Dominus noster gratiosus, memorabiles hujus vitae vanitates, mutationes temporum, eventus ambiguos mundanarum 
rerum, statum instabilem, quibus omnis homo subjicitur, perpenso, deliberato mentis consilio rite considerans, et 
futuris altercationum amfractibus et perniciosis dissentionum dispendiis desiderans salubriter obviare, cum illustri 
Principe Domino Wenceslao de Bohemia, Lucemburgensis, Lotharingiae, Brabantiae, et Limburgis Duce, Sacrique 
Imperii Marchione, consorte nostro charissimo, et nobiscum, super dispositione, conditione, statu, successione, seu 
successiva devolutione Principatuum, Ducatuum, terrarum et Dominiorum Brabantiae et Limburgis Habito, cum 
eodem consorte nostro et nobiscum, nec non cum Principibus, Proceribus suis Imperialibus, ac nostris Fidelibus super 
hoc diligenti tractatu, et maturo concilio, concordavit, et de his, accedente ad hoc benevolo spontaneo et expresso dicti 
nostri consortis et nostro consensu, modum et ordinem statuit infrascriptum.  

Inprimis quidem tota Brabantia et Limburgensis Patria, videlicet, Oppida, Burgenses, Oppidani, 
Vassalli, feudales, incolae, et habitatores ipsius Patriae, dicto Domino Duci consorti nostro, et nobis ad nostras et 
haeredeum nostrorum manus, praestiterunt ad sancta velut legitimis et naturalibus Principibus et Dominis suis 
solitum consuetum corporale subjectionis, fidelitatis, obedientiae et homagii juramentum, ipse quoque Dominus consors 
noster statim ex tunc, sive a data praesentium in praefatis Principatibus, Ducatibus, terris et Dominiis, ac ipsorum 
pertinentiis universis debebit absque contradictione qualibet, potenter et actualiter, libere et realiter tanquam verus et 
legitimus et naturalis Princeps et Dominus dominari, regere, praecipere, et expressa feuda, seu feudalia jura et bona 
tradere et conferre, officiatos quocumque titulo censeantur instituere, aut etiam ad libitum removere, et generaliter ac 
libere administrare in omnibus et per omnia, sicut veri Principes et haereditarii, ac naturales et legitimi Domini 
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administrare, imperare, regere et disponere consueverunt ; verumtamen haec omnia de nostris scientia et consilio 
administrabit, faciet et disponet. 

Sed si ipsius administrationi seu dispositioni contradiceremus, nec vellemus in praemissis seu aliis ex his 
emergentibus necessairiis oborturis, seu dependentibus consentire, nihilominus ipse consors, praemissa universa et 
singula disponendi et faciendi authoritatem habebit, ac omnimodam potestatem, et quidquid in his faciendum, 
disponendum durexerit et agendum, ratum, solidum et firmum usquequaque perseverare debebit : Eo tamen signanter 
expresso quod quamdiu vixerimus, jam dictus Dominus noster Dux consors noster, sine nostris voluntate et consensu 
quocumque modo de Principatibus, Ducatibus, terris et Dominiis Brabantiae et Limburgi praedictis, fundo et 
proprietate ipsum obligare, permutare, alienare, aut vendere non debeat neque possit.  

Sique nos non haeredibus relictis jam dicto nostro consorte superstite moreremur, ex tunc ipse consors noster 
in Principatibus, Ducatibus, terris et Domniis antedictis nonobstante cujuscumque contradictione succedet, et ad 
ipsum Principatus, Ducatus, terrae et Dominia hujusmodi libere devolventur : Si vero praedicto Domino Duce 
consorte nostro fortasse praemortuo supervixerimus, nec tamen habuerimus ex corpore ipsius nostri consortis haeredes, 
hoc nequaquam obstante, ns praedictae Patriae Ducissa, Princeps et Domina remanebimus ad tempora vitae nostrae 
; si autem ex alio marito proprii corporis haeredes habuerimus, illi non habebunt succedere in Principatibus, 
Ducatibus, terris et Dominiis antedictis. 

Quod si memoratum consortem nostrum et nos, nullis relictis haeredibus ambos mori contigerit, eo casu 
Principatus, Ducatus, terrae et Dominia saepedicta ad proximiorem domus seu prosapiae Lucemburgensis haeredem, 
qui pro tempore fuerit, libere devolventur. 

Istud insuper non duximus obmittendum, quod in praemissis tractatibus specialiter extitit ordinatum, quod 
memoratus Dominus Dux consors noster et nos, nec non tota Brabantiae et Limburgis Patria, praeter expressum 
ipsius Domini nostri Imperatoris concensum, cum adversariis et hostibus nostris pacem aliquam, seu treugas aut 
concordiam inire, facere vel contrahere non debebimus nec debebunt, nec etiam Dominus noster Dominus Imperator, 
cum eisdem adversariis aliquid horum, puta pacem, treugas aut concordiam inire debebit, absque saepedicti consortis 
nostri nostraque et ejusdem Patriae voluntate. Quia igitur gaec omnia et singula de libero et expresso consensu, et 
nostrae voluntatis arbitrio, ac ex certa nostra sciencia processerunt, ideoque ea firmiter attendere et perpetuo rata 
tenere, et inviolabiliter bona fide, et sine omni dolo promittimus adimplere. In cujus testimonium praesentes Litteras 
fieri, et sigilli nostri fecimus appensione muniri. Datum Bruxellae anno Domini MCCC.LVI. secundum stilum et 
modum scribendi Dioecesis Cameracensis, feria secunda proxima ante Dominicam Invocavit. 
 
Zdroj: BERTHOLET, J.: Histoire 7, s. XVJ an. 
 
 
Příloha XII. – 1366, 27. října. Prohlášení a poslední vůle Václava 
Lucemburského 
 

Wir, Wentzlau, von Gtes gnaden hertzog zu Luzemburg, zu Brabant und zu Limburg, von wegen des 
allerdurchleuchtigsten fursten und herrn, herrn Karls Romischen keisers, zu allen zeiten merers des Reichs und kunigs 
ze Beheim, unsers lieben gnaedigen herrn, in Teutschen landen u. In allen andern craiszen u. Gebieten, die diesseit 
des Lampartischen gebirges gelegen sind, gemeiner vicarius etc. Bekennen u. Thun kund offendlich mit diesem brieff 
allen den, die ihn sehen oder hören lesen :  

Wann der ehegenandte unser gnediger herr als ein römischer keiser, durch sunderlich sein keiserlich gnade 
uns seinen u. des heil. Reichs gemeinen vicarien gemachet hat in den ehegenandten landen, u. uns u. unser erben und 
nachkommen, alle anfelle, die von dem tage, als seine briefe geben sindt, die wir darüber haben, jenseitten des Reyns, 
im u. dem heil. Reiche ledig werden, es seien furstenthumb, graffschaffte, herschaffte oder sunst andere güter, wie man 
die benennen mag mit eigentlichen sunderlichen worten, aussgenomben den steten, burgken, landen u. Leuten, die in 
Elsassen u. anderswo uber Reyn, die hochgeborenen fursten u. herrn herczogen zu Osterreich, zu Steyer u. zu 
Carndten haben; wann dem ehegenandten, unserm herrn als einem kunige zu Beheimb, seinen erben u. nachkomben, 
kunigen zu Beheimb, dem konigreiche u der cronen daselbst u. dem hochgebornen fursten, herrn Johansen, 
markgraven zu Merhern, unserm lieben bruder, seinen, kunigen, erben u. nachkomben, dieselben lande, leute u. güter 
vormals mit brieften u mit redlicher kundschafft recht u. redlichen vermachet sein, in solcher meinung, dass wir u. 
unser eeliche leibserben, alle andere solcher furstenthumbe, graffschaffte, herrschaffte u. ander gut, als davor begriffen 
ist, uns selber erblich u. ewiglich behalten sollen.  
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Mit solcher bescheidenheit, ob es zu solchen schulden keme (da Gott für sey), dass wir also stürben, dass 
wir eheliche leibserben hinter uns nicht liessen, dass denn das ehegenandt unser herzogthumb zu Luzemburg mit allen 
denselben furstenthumben, graffschafften, herrschafften u. Gütern, die also u. in solcher weise, als davor begriffen ist, 
vorfielen oder sich verfallen hetten, auf den ehegenandten unsern herrn, den keyser, als einen kunig zu Beheimb u. 
seine kindt nach recht u. gewohnheit unsers herzogthumbs und des landes zu Luzemburg lediglich, erbliglich u. on 
alle hindernusse fallen sollen. Mit urkund dits briefes versiegelt mit unserm insiegel, geben zu Nürnberg nach Chr. 
Geburt dreizegen hundert jahr, darnach in dem sechs u. Sechzigsten jahr, am St. Simons u. Judas abendt, der heil. 
Zwölffboten. 
 
Zdroj: CJB II/1 č. 569 
 
 
Příloha XIII. – 1378, 30. ledna. Závěť Václava Lucemburského 
 

Wir Wenceslaw van Behem, van Gots gnaden hertzog zu Lutzemburg, zu Lymburg, zu Brabant, 
marcgreve des heiligen Roemschen rycs, bekennen und tun kunt offentlich mit desen brieve allen den die in sehen oder 
horen lesen, das wir, zu understehen und bewaren zukunfftigen invall und stosse, die nach unsen dode, abe wir ain 
eliche van unsen leibe comende sturben, dat God voir sey, den hertzogtumme und heirschafft zu Lutzemburg zucomen 
und erstehen mochten, mit wolbedaichten mute, guden vurrate unser und desselbes eintrechtelichen doertragen gemacht, 
gheschicket und geordineert haben, machen, schicken und ordineren, mit rechten unser wissen, in creften des brives, 
gheschict is das wir ain elich erben van unsen liebe commende sturben, des Got nicht en wolle, soe sal des egenen 
hertzogtum zu Lutzemburg, seyne manne, ritter, knechte, stete, alle syne heerlickeit und zugehoringen erfflichen 
gefallen und erben uff die allerdurchtuchtigen fursten und heren, heren Karl Roimischen keiser, zu allen zeiten merer 
des Reichs, unsern liben heren und bruder, und up unsen liben heren und vettern, heren Wentzlaw, Roimischen 
kuning und kuning zu Behem, seynen sone, und up ir erben und nachcommen, kuninge zu Behem, nemelichen der 
denne kuninge zu Behem ist, rechtlichen und erblichen gevallen und erben, ain allerley hindernisse, wanne sey van 
rechten vederlichen stamme und lineen rechte erbe sein nach uns zu dem obgenannten hertzog zu Lutzemburg, aller 
syner heerlickeit und zugehoringen, ob wir sterben ain eliche erben unsers liebes, als davoir begriffen ist. Were oich 
saiche das wir sturben, und nicht sone, sonder toichter alleyne eyne, sonder meer elichen van unsen leibe kummenden, 
hinder ons liesen, soe ist unsse ordenunge, gesetze, wille und wairt, das dieselbe onse toichter mit rade und wissen des 
egenannten unses heren des keisers, des Roemschen kuning, oder ires erben oder nachkommen, der denne kunig zu 
Behem ist, bestaten und beraden sullen werden; und die ordenungen und schickingen geloben in eydes weise, van unsen 
geheisse und gebote, banritzen, heren, ritters, knechte, manschaffte und stete des hertzogtums zu Lutzemburg in iren 
offenen besigelten briven stede und vaste zu halden, ain wederrede und ain alles geverde. Auch zo haben de egenannte 
unse here und bruder der keyser und onser veter der Romische kunig und kunig zu Behem, voir sich und ire erben, 
kunig zu Behem, sonderlichen verbrivet, ob es su schulden kumpt das, als davoir begriffen ist, das hertzogdum und 
heerlickeit zu Lutzemburg uff sey vorfellet und erbet, das sy dan alle manschafte, ritter, knechte, stete und 
undersassen, geistliche und wereltliche, desselben hertzogtums und herlickeit zu Lutzemburg und iren zugehoringen 
bey iren alten friheiten, gewanheiten und rechten beleyben lassen sullen, ongehindert und ain alles geverde. Auch 
behalden wir unse muge und machte uns zu behelfen mit den voir- screven hertzogtum zu Lutzemburg und seyne 
zugehoringen nach unsen vrien wille, als mit unser erblicher heirschafft und gute, ab uns des kuntliche not sine woirde, 
ain argelist und ain alles geverde. Und behalden ouch unse muter der kuninginnen and onse lieben elichen gemahel der 
hertzoginnen van Lutzemburch zu Brabant irer beider duwarien, mittegabe und bewisingen, die sey haben ire lebdage 
in den vorgenannten hertzogtum zu Lutzemburg und seynen zugehoringen, nach inhalde und begriffe sulcher brive die 
sy darober haben, ain alles geverde. Mit urkunde dieses brives versigelt mit onsen anhangenden insigel, der geben ist 
zu Lutzemburg, nach Christus geburte dreytzhien hondert jair, darnach in den eichtundsiebentzigsten jare, des nesten 
sunabendes voir Onser Vrouwen dage Lichtmisse. 

Davan mit woilbedachten mute und rechter wissen, doreff das sullichs herzogtums und heirschafft zu 
Lutzemburg und seyne zugehoringen nicht in fremde hant commen, sonder bey iren rechten erblichin stamme, van 
dannen sey van alters hercommen, seyn, bestehen, erben und beleiben, und ouch voir zukunfftigen infalle und schaden 
werden bewaert, haben wir den voirgenannten unsem heren dem keysere und unsem here Wentzlaw, Romischen 
kunighe und kunige zu Behem, iren erben und nacommen, kunigen zu Behem, verheissen und ghelobt, verheissen und 
gheloben ouch, voir uns und unsere erben, in guden treuen, in eides stat, in craft dieses brieves, ob es zu schulden 
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kumpl das der egenannte here, here Wentzlaw hertzog zu Lutzemburg, stirbet, und nicht elich erben van seynen leibe 
kummenden, sone oder tochter, hinder ym lesset, das dan wir und unse erben die egenannten heren, den keyser, seynen 
sone dem Romischen coninc und kunig zu Behem, ire erben und nakommen, nemelichen den der denne kunige zu 
Behem ist, sint sey van rechten vederlichen stamme dairzu geerbig und geburtig sien, vur unse rechten, naturlichen 
erbheren, hertzogen zu Lutzemburg, und nyemant anders, emphaen, haben und halden sullen, und ouch danne 
ghewonliche huldinge und eyde dun in gehorsam zu seyn, als sich das billichen und van recht geburt, ain wederrede 
und ain alles geverde, beheltenisse unsen heren den hertzoge zu Lutzemburg seynes frien willen sich zu behelffen mit 
den egenannten hertzogtum zu Lutzemburg, und seyner muter und seyner elichen gemahel vurgenannt ire duwarien, 
mitgaben und bewisingen, ire lebtage, und uns auch unse friheiten, rechten und gewonheiten. als wir die van aiders 
herbracht haben,als das ouch alles in den vurgenannten unses heren des hertzogen briven cleirlichen begriffen ist. Und 
zu dieser obgeschreven sachen haben wir onse stete insiegel an desen brief lassen henken, der geben ist zu Lutzemburg, 
nach Christus gepurte dreytzienhondert jair, dernach in den eichtundsiebentzigsten jare, des neisten maendags nach 
Unser Frouwen dage Lichtmisse. 

Davan mit wolbedachten mute und rechten wissen haben wir den egenannten scoltissen, richteren, sceffenen, 
reten, gemeynden und steten des hertzogtums in Lutzemburg und iren erben, voir uns und unse erben, kuninge zu 
Behem, gelobt und geloben, in krafft dieser brieve, kumpt es zu sulchen sculden das der vurschreven unsen bruder ain 
elich seines libes erben sturbe, und von seines todes wegen das hertzogtum zu Lutzemburg mit seynen herlichkeiten 
und zugehoringen up ons oder unse erben und nacomen, kuningen zu Behem, ghefellet, als dairvor begriffen ist, das 
dan wir und dieselben unse erben und nacomen, kuninge zu Behem, die voirschreven scholtisse, richter, scheffen, rete, 
gemeynde, stete, und ire erben, darzu ouch cloesteren und undersessen desselben hertzogtums zu Lutzemburg by iren 
alten fryheiten, gewonheiten und rechten, die sey van alters heirbracht haben , behalten und beleiben lassen sullen und 
wollen, und sey daruber nicht irren, besweren oder hinderen, in kheine wys, beheltenis unsen egenannten bruder seynes 
frihen willen sich zu behelfen durch kuntlich not mit dem eyghenen hertzogtum zu Lutzemburg; beheltenisse ouch des 
voirgenannten unses bruders muter, und daruber siner elichen gemahel, der hertzoginnen van Lutzemburg, van 
Brabant, ir duwarien, bewisingen und mitgaben, die sy haben ire lebtage in den egenannten hertzogtum zu 
Lutzemburg, na inhalde irer brieve, und als das alles daner in des egenannten unser bruders briven cleinlichen 
begriffen ist. Mit urkunde dieses brives, versiegelt mit unsem keyserlichen majestat insiegel, der geben ist zu 
Lutzemburg, na Christus gepurte dreitzienhondert jair, darnach in dem eichtundsiebentzigsten jair, des neisten 
dinstaigs nach Onser Frouwen tage Lichtmisse, unser reiche in dem zweiunddrissigisten und des keyserlums in 
dryundtzwintzigsten jair, etc. 
 
Zdroj: DYNTER, E.: Chronique III, s. 83-90 
 
 
Příloha XIV. – 1388, 24. února. Zastavení Lucemburska Joštu 
Lucemburskému 
 

Wenceslaus dei gracia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex notumfacimus tenore presencium 
universis. Quod licet dudum recolende memorie quondam serenissimus princeps dominus et genitor noster, dominus 
Karolus Romanorum imperator et Boemie rex dum viveret et demum nos illustri Jodoco marchioni Moravie principi 
patruo nostro carissimo castrum et civitatem Glacensem cum opido Frankenslein, territoriis, vasallis et pertinenciis 
suis universis pro certa pecunie summa videlicet sexaginia quatuor milibus florenorum auri boni et legalis ponderis, 
nobis per eum mutuata duxerimus obligandum, ac eciam certas pecunias septimanales in montibus Chutnis 
deputaverimus, prout date super hoc ipsius et nostre litere manifeste declarant; ad finem tamen, ne terras et dominia 
nostra sibi invicem contiguas et contigua velle scindere videamur, cum predicto patruo nostro convenimus in hunc 
modum.  

Ut videlicet ipse nobis de castro, civitate opido et universis pertinenciis suis, ac dicta septimanali pecunia 
cedere ac eadem in manus nostras debeat resignare per nos heredes et successores nostros reges Boemie perpetuis 
temporibus, prout antea, pacifice possidenda, et nos similiter in recompensam castri predicti et pertinenciarum ipsius 
ducatum nostrum Luczemburgensem predictum cum suis territoriis atque dominiis, castris, municionibus, civitatibus, 
opidis, villis, juribus patronatus seu presentandi personas ydoneas ad ecclesias et ecclesiastica beneficia vacancia vel 
vacatura, et signanter nobilibus, comitibus, vasallis, vasallagiis ad ipsum ducatum spectantibus, cuiuscumque 
condicionis seu nobilitatis existant, necnon piscinis, piscacionibus, molendinis, silvis, rubetis et earum forestis et 
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generaliter omnibus et singulis suis pertinenciis, in quibuscumque consistant quibusve specialibus et expressis possent 
vocabulis designari, necnon et advocaciam in Alsacia, nobis dudum ab imperio sacro obligatam, cura ipsius advocacie 
civitatibus, opidis et castris, fortaliciis, vasullis, vasallagiis, villis, bonis et pertinenciis universis, prefato patruo nostro, 
heredibus et successoribus suis pro predicta  sexagintaquatuor milium florenorum summa tytolo veri et iusti pignoris 
obligavimus et tenore presencium ex certa sciencia obligamus.  

Taliter videlicet, quod predictus patruus noster, heredes et successores sui eundem ducatum 
Luczemburgensem et advocaciam Alsacie cum universis et singulis supradictis et aliis pertinendis ipsorum, prout nos 
eosdem hucusque tenuimus, tytulo veri pignoris habere, tenere et pacifice possidere debeant tamdiu, quousque ipsis 
predicta sexagintaquatuor milium florenorum summa non computatis in sortem ipsius censibus, redditibus et 
emolimentis ex dicto ducata et advocacia provenientibus, quos sibi ex gracia speciali donavimus, fuerit inlegraliter 
persoluta. Et in casum, quo predictum patruum nostrum, heredes aut successores suos pro defensione ducatus 
Luczembergensis predicti necnon tuicione ac conservacione jurium ipsius quibuscumque invasoribus seu oppressionibus 
eius de scitu tamen nostro gwerram movere contingeret, quitquit in hoc dampni tam racione impensarum quam eciam 
gencium perceperint, id ipsum nobis, heredibus et successoribus nostris Boemie regibus in sortem principalis summe 
videlicet sexagintaquatuor milium florenorum volumus et decernimus supperaddi. Et similiter, quitquit prefatus 
patruus noster, heredes aut successores sui in exsolucione castrorum, opidorum, villarum seu bonorum per 
predecessores nostros duces Luczembergenses aut eciam nos, coniunctim aut divisim obligatorum, seu eciam in 
pcrsolucione debitorum per dictos predecessores nostros aut nos in dicto ducatu contractorum expenderint, hoc ipsum 
una cum impensis, de quibus supra fit mencio, ad principalem sexagintaquatuor milium florenorum summam sine 
diminucione qualibet nobis et predictis heredibus nostris volumus computari.  

Nominatim et expresse taliter, ut dum nos, heredes aut successores nostros reges Boemie ducatam 
Luczembergensem et advocaciam Alsacie predictos a prefato patruo nostro heredibus aut successoribus suis redimere 
voluerimus, quod extunc ipsis ante omnia nomine principalis summe sexagintaquatuor milia florenorum auri et 
demum summam pecunie, tam racione expensarum, quam eciam impensarum provenientem nec non et omni eo, quod 
in exsolucione castrorum seu persolucione debitorum, ut prefertur, expenderint, integraliter et sine diminucione 
qualibet persolvere debeamus, qua solucione sic ut premittitur facta, ducatus Luczembergensis et advocacia Alsacie 
unacum universis et singulis eorum pertinenciis ad nos, heredes et successores nostros reges Boemie libere redire 
debebunt, ac de ipsis prefatus marchio, heredes aut successores sui nobis sine contradiccione et renitcncia quibuslibet 
condescendere finaliter tenebuntur. Castrum eciam Fels cum universis et singulis appendiis et pertinenciis suis ex certa 
sciencia pro nostris usibus duximus specialiter reservandum.  

In eventum eciam, quo prefatus marchio in dicto ducatu Luczembergensi aliquibus forsitan tediis affectus 
manere seu domicilium suum tenere noluerit, extunc ipsum ad requisicionem suam in possessionem castri et civitatis 
Glaczensis nec non et opidi Frankenstein et perlinenciarum ipsorum et eciam septimanalium pecuniarum in 
Montibus Chulnis denuo ponere debebimus finaliter et transferre. Et omnia dampna et singula, que ibidem 
quacumque racione sine dolo contraxerit et impensas, quas solvendo predicta debita seu bona aliqua redimendo fecerit, 
sibi ex loto solvere promittimus et spondemus ac ipsum, heredes et successores suos circa dicta castrum, civitatem et 
opidum realiter et efficaciter conservare. Presencium sub regie nostre majestatis sigillo testimonio literarum.  

Datum Prage anno domini millesimo trecentesimo octuagesimooctavo, die vicesimaquarta Februarii, 
regnorum nostrorum anno Boemie vicesimoquinto Romanorum vero duodecimo. 
 
Zdroj: CDM XI č. 467 
 
 
Příloha XV. – 1402, 18. srpen. Zastavení Lucemburska Ludvíku 
Orleánskému 
 

Ludovicus regis quondam Francorum filius etc. Notum facimus universis et singulis presentes litteras 
audituris pariter et visuris quod illustris potensque princeps, carissimus et dilectissimus consanguineus noster dominus 
Iodocus, marchio brandenburgensis etc., considerans, prout patentibus eius litteris constat, inconveniencia, guerras et 
interesse que multipliciter et graviter mota sunt in sacro romano imperio de presenti et moveri eciam poterunt in 
futurum, ex quibus patria et ducatus eius luczemburgensis, terreque et dominia, gentes, habitantes, subditi et 
residentes eiusdem ducatus deprimi possunt plurimum et dampnari, quodque consanguineo nostro in maximum 
cederet detrimentum, si ad diminucionem et destructionem tenderent et venirent; et quia patriam et ducatum ipsum 
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luccemburgensem eiusque terras et dominia de presenti habet, tenet et possidet, tamquam dominus eorumdem qui ab 
antiquo fuerunt et pertinuerunt ex recta nacione et lignagio antecessoribus suis dominis regibus Boemie, quibus Deus 
ignoscat; quoniam ab ipsis patria et ducatu remote nimis et longe inoratur, adeo quod predictis imperii discriminibus 
et debatis multiplicatis gubernacioni, paci et tranquillitati ipsius patrie et ducatus, prout expediret et vellet, providere 
non potest, siquidem nec vacare; cumque libentissime vellet et ex toto corde desideret sueque intencionis prorsus existat, 
quod ipsa patria et ducatus luccemburgensis eiusque terre et dominia una cum omnibus pertinendis, iuribus et 
dependenciis eorundem perveniant et remaneant illis qui de sanguine et prosapia Boemie sunt extracti, prout convenit 
et decet, idcirco ipse consanguineus noster ex bona et matura deliberacione morose (sic) et quiete bonoque consilio et 
bona animadversione habita superinde, de sua bona et spontanea voluntate nobis quos considerat de domo 
luccemburgensi et de prosapia regum Boemie descendisse, quique ad hoc causis et considerationibus antedictis ac ad 
preces requisicionemque suam ex eius dilectione et amore honestis affectibus laccessimur, tractavit, convenit et 
accordavit, ut per dictas litteras suas patentes, prout et quemadmodum declaratum est inferius atque scriptum. 

Primo quidem tradidit et transtulit nobis nostrisque heredibus et successoribus predictos ducatum et patriam 
eius luccemburgensem et comitatum de Chyny, lantfogliam sive advocaciam de Alsacia cum suis appendendis et 
pertinendis quibuscumque, necnon omnes villas bonas, fortalicia, castra, villagia, census, redditus, proventus, 
possessiones, dominia, preces, emendas, utilitates et proficua quecumque, cum omnibus et singulis pertinendis et 
deppendenciis et iuribus eorundem et generaliter omnia et singula dominia que tam in teutonica quam gallica lingua 
habuit et tenuit, habet et tenet, habere et tenere debet, impignorata a serenissimo principe consanguineo nostro 
carissimo, domino rege Boemie, pertinenda et spectanda ducatui et patrie luccemburgensi predictis, pro predictis ducatu 
et patriis et ceteris omnibus supradictis per nos nostrosque heredes et successores potenter, integraliter et plenarie 
gaudendis, tenendis et possidendis. 

Preterea una cum hiis prefatus consanguineus noster marchio Moravie tradidit et transtulit nobis nostrisque 
heredibus et successoribus quibuscunque omnes obligaciones et vadia seu wageria sibi debita cum omnibus hiis que sibi 
succedere, cadere, obvenire quomodocunque poterunt et debebunt, ac factis et iuribus impresiarum (sic) que habet et 
habere potest in predictis ducatu et patriis suis luccemburgensibus, et generaliter omnia et singula contenta, scripta et 
declarata in litteris patentibus prefati domini regis Boemie, consanguinei nostri, quas ab ipso super et pro dominio 
ducatus et patriarum predictarum habet ab eo, modo et forma in omnibus et per omnia quibus in ipsis litteris est 
contentum, ac quemadmodum ipse consanguineus noster marchio Moravie ipsa habuit, tenuit et possedit, ac habere, 
tenere et possidere potuit et debuit virtute litterarum ipsarum temporibus retroactis, et hoc mediante pro summa 
centum et triginta duorum milium ducatorum quos ante confectionem presencium litteraron sibi tradi fecimus 
integraliter et persolvi, ita quod de ipsa summa centum triginta duorum milium ducatorum tenet se pro bene contento 
ac plenarie persoluto, ac de eadem nos, nostrosque heredes et successores quitavit, liberavit et absolvit integraliter. 
Verum ulterius nos eidem consanguineo nostro marchioni Moravie promisimus et per presentes promittimus, sub 
iuramento ad ewangelia Dei, fide eciam nostra prestita corporali, quod quolibet anno in posterum comite sibi vita 
eidem dabimus et persolvemus in civitate Veneciarum, inter festum nativitatis dominice et festum purificacionis beate 
Virginis, in una domo nobis per ipsum assignanda, sommai quatuordecim mille ducatorum, de qua quidem somma 
sic solvenda bonam et securam ante confectionem presencium eidem fecimus in Veneciis caucionem. 

Item predictus consanguineus noster marchio Moravie in hoc tractati retinuit, comite sibi vita, omnes 
donaciones et patronatus ecclesiasticos, ita quod solus ipse et alius nullus ipsas donare et presentare valeat atque 
possit. 

Item, quocienscumque de bonis, villis et fortaliciis ducatus et patriarun ipsarum dictus consanguineus noster 
marchio Moravie poterit indigere,quod ipse ingressum et egressum in ipsis habeat, prout sibi libuerit, quousque vixerit 
in humanis in propria sua persona existens et pro proprio facto suo. 

Item quod moneta luccemburgensis tota fiet pro et ex parte nostra ad nostre omne libitum voluntatis et 
prout nobis videbitur ad nostrum profectum utile atque bonum, sed quod nomen et arma ipsius consanguinei nostri, 
vita sibi comite, cum nomine et armis nostris super quibuslibet denariis magnis et parvis, quos fieri faciemus, 
insculpentur. 

Item, in casum quo per futura tempora ducatus et patrie predicte vellent redimi, nos nostrique heredes et 
successores ad hanc causam recipere tenebimur prefatum dominum regem Boemie suosque successores reges Boemie 
tantum, ipso rege Boemie solvente et satisfaciente nobis vel nostris heredibus et successoribus omne et totum id in quo 
tenebitur et teneri poterit secundum seriem et vigorem litterarum predictarum quas ab ipso domino rege habet super 
hoc dominio prefatus consanguineus noster marchio Moravie, nosque litteras nostras super hoc redemptionis casui dare 
tenebimur dicto domino regi Boemie pro se et successoribus suis regibus Boemie solum, ut suprascriptum est. 
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Item, in casum quo nos, nostri heredes et successores vel aliquis eorum redimeremus vel recuperaremus in 
ducatu, patriis et terris luccemburgensibus predictis vel extra aliqua castra, villas, feuda, debita, obligationes, terras, 
dominia vel alia quecumque impignorata, amissa vel translata aut per alios usurpata temporibus transactis, vel quod 
fieri faciemus edificia aliqua in fortaliciis et bonis villis ducatus, patriarum et terrarum predictarum, omne et totum id 
quod pro predictis posuerimus, implicaverimus et expenderimus, cum omnibus sumptibus, costis, dampnis et interesse 
et ceteris quibuscunque debeat nobis restitui et restituetur integraliter in redemptione, una cum summa principali, 
prout et quemadmodum reddi et restitui deberet dicto nostro consanguineo marchioni in casibus supradictis iuxta 
seriem et tenorem litterarum suarum sepe supradictarum, proviso et pro pacto expresse posito quod prefatus dominus 
rex Boemie de predictis ducatu, patriis, terris, castris, fortaliciis ceterisque supradictis non partem unam, etiam si 
vellet dictus consanguineus noster marchio Moravie, sed totum simul redimere poterit et debebit. 

Item nos nostrique heredes ponemus et instituemus in predictis ducatu, patriis et terris officiarios sive 
magnos sive parvos, qui dicto consanguineo nostro marchioni Moravie ratione displicibiles esse non debeant nec etiam 
ingrati. 

Item nos in bona fide promisimus et promittimus per presentes, punire omnes illos qui contra Deum, contra 
ius fasque et contra eorum proprium dominum ducatum et patrias terrasque ipsas predictas dampnificaverunt et 
vastaverunt, et iterum dampnificant et devastant, et maxime facere et reddere bonam iustitiam subiectis et 
habitantibus earundem. 

Item prefatus consanguineus noster marchio Moravie tenetur et debet exnunc dare et tradere nobis vel certo 
nostro mandato omnes litteras, cartas et instrumenta quecumque quas et que habet et habere potest, pertinentes et 
proficientes quovismodo nobis nostrisque heredibus et successoribus ad habendum, capiendum et tenendum 
possessionem ducatus, patriarum et terrarum predictarum ac bonarum villarum, fortaliciorum et iurium eorundem. 

Et ad cetera omnia supradicta, et ut puncti, articuli et omnia (et) singula supradicta firma et stabilia 
teneantur absque aliqua infractione, nos iuravimus supra Dei ewangelia et per nostram fidem loco sacramenti datam 
pro nobis et nostris heredibus quibuscunque, tenere, facere et observare integraliter et omnino sine aliqua infractione 
vel corruptione omnia et singula superius comprehensa de puncto ad punctum, et de verbo ad verbum, sine aliquo malo 
ingenio et sine dolo, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum nostrorum mobilium et immobilium, presentium et 
futurorum quorumcumque. In quorum omnium et singulorum premissorum robur et testimonium presentibus nostrum 
fecimus appendi sigillum. Datum anno Domini millesimo cccc secundo, die xviij mensis augusti. 

 
Zdroj: WERVEKE, N.: Choix de documents, PSH 40, s. 168 č. 5 
 
 
Příloha XVI. – 1403, 12. prosinec. Konfirmace zastavení Lucemburska 
Ludvíku Orleánskému 
 

Wenceslaus dei gracia Romanorum rex semper augustus et Boeinie rex. Notumfacimus tenore presencium 
universis, quod considerantes gravia et multiplicia incomoda atque dampna, que tam nobiles quam ignobiles et 
universi ducatus nostri Luccemburgensis incole, inhabitatores atque subditi in ipsorum grande preiudicium, ac eciam 
incomodum non modicum et jacturam pretextu diversarum gwerraniin in eodem ducatu nostro per mullorum annorum 
curricula graviter et dampnose vigencium, non solum ex regie nostre maiestatis, verum eciam illustris Jodoci, 
marchionis Brandemburgensis, sacri Romani imperii per Alemaniam archicamerarii et marchionis Moravie, 
principis, patrui nostri carissimi, cui eundem ducatum nostrum Luccemburgensem cum suis pertinendis dudum pro 
certa pecunie summa rite et racionabiliter obligavimus et inpignoravimus, absencia sustinuerunt et sustinent cottidie 
usquemodo, nos eisdem incolis et inhabitatoribus prodicti ducatus nostri Luccemburgensis, prout regiam decet 
demendam signanter ad hoc, ne ipsi ex prefata nostra et predicti Jodoci patrui nostri absencia cum ipsorum bonis et 
dominiis ab hostium incursibus diucius succumbi, sed pocius nostris temporibus felicia incrementa suscipere videantur 
et ab ipsorum molestiis, incomodis, perturbacionibus ac gravaminibus universis totaliter releventur, de oportuno 
remedio providere volentes, non per errorem aut improvide, sed animo deliberato, sanoque fidelium nostrorum 
accetfente consilio prefato Jodoco patruo nostro favimus et indulsimus et ad hoc consensum et assensum nostrum 
regium adhibuimus et virtute presencium regia auctoritate Boemie et de certa nostra scienda graciosius adhibemus, 
necnon nostram plenam et omnimodam donamus potestatem, quod ipse prefatum ducatum nostrum Luccemburgense 
omni eo modo et forma, quibus ipse Jodocus patruus noster eundem ducatum cura suis pertinendis a nobis via pignoris 
tenet et possidet et juxta continendam literarum nostrarum per ipsum Jodocum super inpignoracione eiusdem ducatus 
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a maiestate nostra obtentarum, illustri Ludowico, regis Francorum quondam lilio, duci Aurelianensi, principi 
consangwineo nostro carissimo, ad quem pre ceteris inclite domus Francie principibus singularis amoris affectu 
gerimus, obligare et inpignorare possit et valeat, impedimentis quibuslibet proculmotis.  

Eo tamen signanter proviso et tali condicione interposita, quod ipse Jodocus, patruus noster, necnon heredes 
et successores nostri, reges Boemie prefatum ducatum nostrum Luccemburgensem cum suis pertinendis a prefato 
Ludowico, duce Aurelianense, suisque heredibus et successoribus viceversa redimere et exsolvere possimus et valeamus, 
dum et quando prefato Jodoco, seu noslre placuerit voluntati.  

Ad cuius eciam ducatus Luccemburgensis cum suis perlinendis redempcionem et exsolucionem idem 
Ludowicus, dux Aurelianensis, heredes et successores sui, se prefato Jodoco, seu nobis, heredibus et successoribus 
nostris, regibus Boemie, nullatenus opponere, nec resistere, sed eandem ad prefati Jodoci, sive nostram ac heredum et 
successorum nostrorum, regum Boemie, requisicioncm et postulacionein efficaciter admittere debeant, renitenda et 
contradiccione non obstantibus quibuscunque.  

Mandamus igitur universis et singulis abbatibus abbatissis prioribus priorissis comendatoribus comitibus 
baronibus nobilibus ministerialibus militibus clientibus preposilis, meyeriis officialibus magistris civium judicibus 
consulibus juratis civitatum, oppidorum, villarum et locorum, comitatibus ceterisque predicti ducatus nostri 
Luccemburgensis prelatis atque subditis, tam spiritualibus quam secularibus, necnon cuiuscunque gradus, status, seu 
condicionis existerint firmiter et districte, quatenus ipsi prefato Ludowico, duci Aurelianensi, debite fidelitatis 
obedienciam sive juramentum via pignoris faciant atque prestent, necnon de universis et singulis fructibus censibus 
redditibus sive obvencionibus quibuscunque tam de jure, quum consvetudine ad predictum ducatum nostrum 
spectantibus, integraliter respondeant, tamdiu quousque prefatus Jodocus sive nos, heredes et successores nostri, reges 
Boemie, prefatum ducatum nostrum Luccemburgensem cum suis pertinendis a prefato Ludowico, duce Aurelianense 
suisque heredibus sive successoribus non redimerimus viceversa. Presencium regie noslre majestatis sub sigillo 
testimonio literarum.  

Datum in Montibus Chutnis, anno domini millesimo quadringentesimo tercio, die duodecima Decembris, 
regnorum nostrorum anno Boemie quadragesimo primo, Romanorum vero vicesimo octavo. 
 
Zdroj: CDM XIII č. 295 
 
 
Příloha XVII. – 1409, 27. dubna. Svatební smlouva Elišky Zhořelecké a 
Antonína Brabantského  
 

Wenceslaus, Dei gracia Romanorum rex semper Augustus et Bohemie rex. Notum facimus tenore 
presencium universis, quod ad peticionem serenissimi principis domini Karoli, Dei gracia Francorum regis, et aliorum 
illustrium inclite domus Francie principum, avunculorum et patruorum ejusdem domini Karoli, consanguineorum 
nostrorum carissimorum, necnon ob singularem favorem, quem ad personam illustris Anthonii ducis Brabancie, 
consanguinei nostri carissimi, habere dinoscimus, matrimonii sive parentele contractum inter ipsum Anthonium et 
illustrem Elyzabeth, natam quondam illustris Johannis ducis Gorlicensis principis, fratris nostri carissimi, neptem 
nostram carissimam, hoc modo et ordine duximus ordinandum: 

Sic videlicet, quod nos eandem neptem nostram Elyzabeth predicto Anthonio duci Brabancie tradere 
debemus et volumus legitimam in uxorem: cui eciam Elyzabeth nepti nostre in favorem hujusmodi sacri matrimonii, 
non per errorem aut improvide, sed animo deliberato sanoque, fidelium nostrorum accedente consilio, roboramus, 
approbamus, ratificamus et confirmamus omnia jura, successiones et devoluciones, que sibi de jure, consuetudine et 
ordine post nostram necnon serenissimi domini Sigismundi regis Hungarie, eciam illustris Judoci Brandeburgensis et 
Moravie marchionis, patrui nostri, carissimorum mortem possint competere quovis modo, in casu videlicet quo nos, 
regem Hungarie et Judocum marchionem, liberis et heredibus ex nostris corporibus procreatis post nos non derelictis, 
ab hac luce (quod avertat Deus) migrare contigerit: quo casu nos Wenceslaus Romanorum et Bohemie rex ipsam 
Elyzabeth reddimus habilem et habilitamus ad succedendum, debebitque ipsa succedere et succedet ad omnes 
dignitates, principatus, dominia et terras nostras, necnon eorundem regis Hungarie et marchionis, pacifice et quiete, 
jure et ordine ut supra, impedimentis non obstantibus quibuscumque. 

Item, in casu quo nos, regem Hungarie et marchionem Judocum heredes et liberos ex nostris corporibus 
procreatos habere contigerit, tunc ducatus Gorlicensis, marchionatus Lusachie, necnon alia dominia sive terre, quos, 
que et quas Johannes quondam dux Gorlicensis, prefate Elyzabeth genitor, habuit, dum vixit in humanis, tenuit et 
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possedit, ad ipsam Elyzabeth, liberos et heredes suos devolventur ei pertinebunt pleno jure, impedimentis non 
obstantibus quibuscumque. 

Item, prefate Elyzabeth nepti nostre favimus et indulsimus, regiaque auctoritate Bohemie indulgemus, ut 
ipsa, et ejus nomine Anthonius predictus, ducatum Lucemburgensem cum comitatu de Tzini et advocacia Alsacie 
cum suis pertinenciis, que omnia prefatus Judocus a nobis Bohemie rege supradicto via pignoris tenet et possidet, ab 
eodem Judoco redimere et exsolvere possit et valeat; que eciam Elyzabeth sibi de cetero, quamdiu sibi vita fuerit comes, 
ejusdem ducatus Lucemburgensis ducissam poterit effectualiler nominare. Et si eandem Elyzabeth liberos et heredes, 
ut speratur, habere contigerit, tunc hujusmodi sui liberi et heredes ad ipsum ducatum Lucemburgensem, comitatum 
Tzini et advocaciam Alsacie succedere debebunt et succedent, et vasalli regni et corone Bohemie hereditarie nuncupari, 
ipsorumque ducatus, comitatus et advocacie erunt veri heredes et domini. 

Item, si predicta Elyzabeth, liberis et heredibus ex jam dicto matrimonio non derelictis, dies suos clauderet 
extremos, vel eciam ipsa Elyzabeth liberis ex hujusmodi matrimonio existentibus decesserit, et postea iidem liberi et 
heredes decederent, tunc idem Anthonius, heredes et successores sui ducatum Lucemburgensem cum comitatu Tzini, et 
eciam advocaciam Alsacie, cum territoriis, civitatibus, villis, oppidis, castris, fortaliciis et eorum universis pertinenciis, 
castro Fels duntaxat excepto, pro hujusmodi summa pecunie, pro qua ipsa Elyzabeth, seu Anthonius suo nomine, 
ipsos et ipsam a prefato Judoco virtute indulti, ut premittitur. redemerit et exsolverit, absque aliqua fructuum, 
reddituum et proventuum, de eisdem ducatu Lucemburgensi et comitatu Tzini et eciam advocacia Alsacie 
perceptorum, defalcacione, quos in sortem ipsius summe principalis computare nolumus quoquo modo, verum ipsos 
eidem Anthonio donavimus et donamus, de gracia speciali, titulo veri et justi pignoris habere et tenere et pacifice 
possidere, cum omnibus suis pertinenciis quibuscumque, debeant et habebunt, tenebunt et possidebunt ita ample et 
integre, sicut dux Wenceslaus defunctus tenuit unquam illos et illam ipso vivente, tamdiu quousque eidem Anthonio 
vel suis heredibus et successoribus prefata pecunie summa per nos, heredes et successores nostros, unacum centum 
viginti millibus florenorum Renensium monete, quos prefate Elyzabeth, in subsidium felicis consummacionis dicte sue 
parentele et matrimonii, in et super ipso ducatu Lucemburgensi, comitatu Tzini et eciam advocacia Alsacie, cum 
pertinenciis suis, nos Wenccslaus de munificencia nostra speciali dedimus et generose deputamus, parata in pecunia 
data, persoluta et numerata fuit integraliter et ad plenum. 

Et in casu quo ipsum Anthonium predictum vel heredes et successores suos, pro defensione ducatus 
Lucemburgensis, comitatus Tzini et advocacie Alsacie predictorum, necnon tuicione ac eciam conservacione jurium 
suorum, quibuscumque invasoribus seu oppressoribus ipsorum, de scitu tamen nostro, guerram movere contingeret, 
quidquid dampni tam racione impensarum quam eciam gentium perceperint, id ipsum nobis et successoribus nostris, 
Bohemie regibus, in sortem principalis summe, pro qua ipse ducatus Lucemburgensis cum comitatu Tzini et advocacia 
Alsacie per prefatam Elyzabeth, seu ipsius nomine per eundem Anthonium predictum, exsoluti fuerint et redempti, 
volumus et decrevimus superaddi, unacum predicta summa centum et viginti millium florenorum Renensium prefate 
Elyzabeth in subsidium sui matrimonii, ut prefertur, deputatorum; et similiter, quidquid dictus Anthonius, heredes 
et successores sui in exsolucione et redempcione castrorum, oppidorum, villarum seu bonorum per predecessores nostros, 
duces Lucemburgenses, aut eciam per nos, conjuncti m vel divisim, obligatorum, seu eciam in persolucione debitorum, 
per ipsos predecessores nostros aut nos in dictis ducatu Lucemburgensi, comitatu Tzini et advocacia Alsacie 
contractorum; et pariter omnes sumptus et expensas, quos idem Anthonius faciet mittendo ad partes nostras Bohemie, 
pro dicta Elyzabeth recipienda et suis partibus conducenda, expenderit, hoc ipsum unacum impensis, de quibus supra 
fit mentio, ad principalem, sicut premittitur, summam, sine aliqua diminucione aut defalcacione fructuum, reddituum 
et proventuum predictorum quacumque, nobis et predictis nostris heredibus volumus computari, nominatim et 
expresse, taliter ut, dum nos, heredes et successores nostri, reges Bohemie, ducatum ipsum Lucemburgensem, cum 
comitatu Tzini et advocacia Alsacie predictis, ab eodem Anthonio, heredibus et successoribus suis, seu causam ab eis 
habentibus, redimere voluerimus, quod ex tunc ipsis ante omnia principalem summam, pro qua dicti ducatus 
Lucemburgensis, comitatus Tzini et advocacia Alsacie redempti et exsoluti fuerint, et eciam predictam summam 
centum et viginti millium florenorum Renensium monete, unacum summa pecunie, tam racione expensarum quam 
eciam impensarum proveniente, necnon et omni eo quod in exsolucione debitorum, ut prefertur, expenderint, 
integraliter sine diminucione qualibet persolvere debebimus. Qua solucione, sicut prefertur, integre facta, ducatus 
Lucemburgensis cum comitatu Tzini et advocacia Alsacie, unacum universis et singulis eorum pertinenciis, ad nos et 
successores nostros, reges Bohemie, libere redire debebunt, et de ipsis idem Anthonius, heredes et successores sui, seu 
causam ab eis habentes, nobis et successoribus nostris, regibus Bohemie, sine contradictione quacumque condescendere 
finaliter debebunt et tenentur, fraude et dolo quibuslibet procul motis. 

Item, idem Anthonius dabit et firmabit, dat et firmat predicte Elyzabeth in suo dotalicio comitatum Tzini 
et civitatem Ywodii cum castro ibidem, preposituram Dorbey et Bastnach cum ipsorum pertinenciis universis, ad 
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prefatum ducatum Lucemburgensem spectantes, per ipsam, tamdiu quam sibi vita ex alto concessa fuerit, sine 
impedimento quolibet pacifice et quiete possidendum: sic tamen quod hujusmodi bona post ipsius Elyzabeth obitum 
ad dictum Anthonium, heredes et successores suos vice versa devolvantur, per ipsos via pignoris, prout expressatur 
superius, possidendum. 

Item, nos potestatem et omnimodam facultatem redimendi et exsolvendi ducatum Lucemburgensem cum 
comitatu Tzini et advocacia Alsacie predictis, cum suis pertinenciis universis, a dicto Anthonio, heredibus et 
successoribus suis, seu causam ab eis habentibus, nobis et successoribus nostris quibuscumque, Bohemie regibus, et 
corone Bohemie plenarie pro summis et expensis ac modo et forma, ut premittitur, reservamus. 

Item, declaravimus et declaramus ipsum Anthonium predictum rite, bene et juste ad dominium ducatus 
Brabancie legitima successione devenisse, et ipso ducatu cum omnibus suis pertineneiis licite et bono titulo gaudere et 
gaudere debere. Et insuper, in quantum opus est aut fuerit, omne jus, quod nobis tamquam Romanorum et Bohemie 
regi, racione ducatus Lucemburgensis aut alias, in ducatu Brabancie per modum devolucionis sive alio quocumque 
modo competit aut competere potest, et unacum hoc omne jus, quod nobis in castris, fortalioiis inter Mosam et Renum 
sitis, ad ducatum Lucemburgensem spectantibus, que idem Anthonius tenet et possidet, competere dicitur, eidem 
Anthonio, heredibus et successoribus suis dedimus et damus, et in eos plenarie transtulimus et transferimus. Et idem 
Anthonius ipsum ducatum Brabancie cum suis pertineneiis a nobis Romanorum rege infra unius anni spacium, dum 
tamen sibi infra dictum annum locum et diem competentem assignaverimus, in feudum suscipere debebit, propria in 
persona, et nobis racione hujusmodi homagii universa et singula prestare et facere, ad que ille princeps et vasallus sacri 
Romani imperii tamquam suo naturali domino obligatus et astrictus est, quomodolibet, de consuetudine vel de jure. 

Item, idem Anthonius, heredes et successores sui universos et singulos comites, barones, nobiles, milites, 
clientes, magistros civium, consules, juratos et communitates civitatum, oppidorum, villarum, locorum, necnon terras 
ducatus Lucemburgensis, comitatus Tzini et advocacie Alsacie predictorum, spirituales et seculares personas, seu 
cujuscumque alterius status, gradus seu condicionis, subditos et fideles, circa ipsorum libertates, gracias, privilegia, 
consuetudines et jura ipsorum, quibus hucusque per multorum annorum curricula usi, freti et gavisi sunt, debebit 
effectualiter illesos et indempnes conservare. 

Item, postquam ducatus Lucemburgensis predictus cum suis pertinendis, sicut premittitur, per prefatam 
Elyzabeth, aut ejus nomine per predictum Anthonium, a prefato Judoco exsolutus et redemptus, aut ipse Judocus a 
dicto Anthonio contentus fuerit, ex tunc universi et singuli comites, barones, nobiles, ministeriales, milites, clientes, 
prepositi, mayerii, magistri civium, judices, consules, jurati et communitates civitatum, oppidorum, villarum et 
locorum, necnon ceteri ipsorum ducatus Lucemburgensis, comitatus Tzini et advocacie Alsacie subditi et fideles, 
cujuscumque status, gradus, seu condicionis extiterint, et signanter capitaneus Lucemburgensis, qui in eodem ducatu 
de utriusque nostrum Wenceslai et Anthonii consensu pro capitaneo datus et deputatus fuerit, nobis regi Bohemie 
tamquam duci Lucemburgis, ipsorum domino naturali et legitimo, ac eciam predicte Elyzabeth et dicto Anthonio via 
pignoris debite fidelitatis juramentum prestare debebunt, et facere solitum sacramentum, sic videlicet, quod ipsi 
universaliter universi, et singulariter singuli, ad nos, tamquam ducem Lucemburgensem, cum omnibus et singulis dicti 
ducatus Lucemburgis castris, civitatibus, oppidis, villis et fortaliciis, respectum habere, nobis cum eisdem parere, 
obedire et intendere debeant: necnon de censibus, redditibus, fructibus, obvencionibus, proventibus et emolumentis 
singulis, ad ipsum ducatum Lucemburgensem spectantibus, in quibuscumque consistant, quibusve possent et valeant 
specialibus nominibus designari, nil penitus excepto, integraliter respondere cunctis vite nostre temporibus, 
quociescumque in eodem ducatu Lucemburgensi fuerimus personaliter constituti. Et si nos ad predictum ducatum 
Lucemburgensem in vita nostra personaliter, ut prefertur, venire non contingeret, nichilominus tamen officialibus 
nostris, quos regia nostra serenitas ibidem in nostris et sacri imperii Romani negociis prosequendis et dirigendis 
transmittere decreverit, universa et singula predicti ducatus Lucemburgensis castra, civitates, oppida, ville et fortalicia, 
quecumque cum scitu dicti Anthonii aperta erunt, ac si ibidem eadem regia nostra serenitas pro hujusmodi nostris et 
sacri Romani imperii prosequendis negociis esset personaliter constituta: sic quod iidem officiales nostri se cum nostris 
armorum gentibus nostro nomine, adversus quoscumque emulos nostros, et signanter Rupertum de Bavaria, in prefatis 
nostris et sacri Romani imperii, necnon singulis aliis nostris opportunitatibus atque causis de eisdem et ad eadem vice 
versa juvare valeant atque possint, tocies quocies fuerit oportunum. Et quandocumque capitaneum Lucemburgensem 
mori aut mutari contigerit, mox alius in locum suum institui debebit, qui eciam nobis et dicto Anthonio et Elyzabeth 
jurabit premissa singula effectualiter adimplere, fraude et dolo quibuslibet procul motis, impignoracione et obligaoione 
predicti ducatus Lucemburgensis, comitatus Tzini et advocacie Alsacie, cum suis pertinendis, per nos eidem Anthonio 
et Elyzabeth predictis facta, quam in singulis, prout superius expressatur, permanere volumus, semper salva. 

Item, nos Wenceslaus rex Romanorum et Bohemie prefatus unire et confederare debebimus, unimus et 
confederamus cum dictis Johanne et Anthonio, ducibus Burgundie et Brabancie, per presentes, sic videlicet, quod ipsi 
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nobis, heredibus et successoribus nostris, Bohemie regibus, in nostris et sacri Romani imperii, necnon corone Bohemie 
negociis atque causis, et signanter adversus Rupertum de Bavaria, adversarium nostrum, cum duobus millibus 
lanceatis, propriis eorum sumptibus et expensis, prestare debeant et teneantur consilium, auxilium et juvamen, dum et 
quando nos pro hujusmodi nostris et sacri Romani imperii prosequendis negociis in predicto ducatu Lucemburgensi 
fuerimus personaliter constituti; necnon eciam juxta modum et formam, quemadmodum inclite domus Francie reges et 
principes nobiscum et inclite domus nostre Bohemie regibus et principibus ab antiquo colligati et confederati sunt et 
fuerunt, tociens quociens per nos et successores nostros, Bohemie reges, super hoc fuerint requisiti, proviso tamen quod 
nos et successores nostri, reges Bohemie, ipsis paribus ligis, confederacionibus et promissionibus astringamur et 
teneamur. Et si contigerit per nos et ipsos invicem aliquas patrias, civitates, terras, villas, castra, fortalicia, aut alia 
quecumque loca extra dominia nostra subjugari, hec omnia sic conquisita inter nos per medium legitime partientur. 
Et eciam dum nos in ducatu Lucemburgensi personaliter contigerit, in quibuscumque suis agendis, et cujuslibet 
ipsorum, tenebimur cum mille lanceatis, propriis nostris sumptibus et expensis, ipsis prestare consilium, auxilium et 
juvamen, sine renitencia qualibet, quociescumque super hoc ab eis aut eorum altero fuerimus requisiti. Et si contigerit 
per ipsos et nos aliquas patrias, terras, civitates, villas, castra, fortalicia , aut alia quecumque loca subjugari et 
pessumdari, videlicet in terris et locis que sunt et erunt extra dominia, patrias et obediencias ipsorum ducum 
Burgundie et Brabancie, hec omnia conquisita inter nos per medium legitime partientur. 

Que omnia et singula superius declarata promisimus et promittimus, et virtute presencium in verbo nostro 
regio pollicemur, firmiter et inviolabiliter tenere et adimplere, quantum in nobis est, fraude et dolo cessantibus 
quibuscumque, sub obligacione omnium bonorum nostrorum, que ad hoc specialiter et expresse obligavimus et 
obligamus, presencium sub nostre regie majestatis sigillo testimonio literarum. Datum Prage, anno Domini M 
CCCC IX, die XXVII aprilis, regnorum nostrorum Bohemie anno XLVI, Romanorum vero XXXIII. 
 
Zdroj: DYNTER, E.: Chronique III, s. 178n 
 
 
Příloha XVIII. – 1411, 14. srpna. Zastavení Lucemburska Elišce 
Zhořelecké a Antonínu Brabantskému  
 
 

Wir Wentzlaw, von Gottes gnaden Roemscher kunig, zu allen zeiten merer des Reichs und kunig zu 
Behem, bekennen und tun kunt offentlich mit disen brieve allen den die in sehen oder horen lesen, das wir, durch 
sunderlicher liebe und fruntschafft willen, die wir zu der hochgeboorner Elzbethen, eit wanni seliger gedechtniss des 
hoochgebornen Johans hertzog zu Gorlitz, unsers lieben bruders und fursten tochter, hertzogin zu Brabant, unser 
lieber zwestere und furstine, haben und tragen, derselben Elzbethen, unser lieber zwester, mit wol bedachten mute, 
guten rate unser fursten, herren, edelen und getruwen, uff unsem hertzogtum und lande zu Lutzenborch, der 
grafschafft zu Tzini und der lantvogtey zu Elsassen, und allen iren zugehorungen, hundert und zwentzich tausent 
Rynsch gulden zu rechter furstlicher eesteuer gegeben, vermacht und verschieben haben, machen und verschryben ir die 
doruff mit rechter wissen, in crafft des brieves und kuniglicher machte zu Behem: alsoe das dieselbe Elzbeth hertzogin 
zu Brabant, unser lieber zwester, des vurgenomde unser hertzogtum und lande zu Lutzenborch, die graffschaft zu 
Tzini und die lantvogtei zu Elsassen, mit allen und yglichen iren zugehorungen, die von alders dorzu gehoort haben 
und noch gehoren, woran die sint, und wie man die mit sunderlichen worten benennen moge, nichts ussgenomen dan 
allein unses sloss und stat zu Welschenfels, die wir uns zu unsem willen behalden, fur die egenannten hundert und 
zwentzich tausent Rynsch gulden ynnehaben, halden, besitzen und geruchlich gemessen und gebrauchen sol, die wyle 
sie lebt, von aldermenich ungehindert. 

Und were es sache das die egenannte Elzbeth unser lieber swester, von Gotes verhengenis wegen (das doch 
Godt lange spare), sturbe und abginge, und kinder und erben hinder ir liesse, die von dem hochgebornen Anthonien 
hertzogen zu Brabant, iren gemahel, unsen lieben sune und furste, und auch iren lieben comen weren, sy weren 
mannen oder weybes geslechte, dieselben ire kinder und erben sullen auch des egenannten unses hertzogtum und lande 
zu Lutzemborch, die graffschafft zu Tzini und die lantvogtey zu Elsassen, mit iren zugehorungen, fur die egenannte 
somme geldes hundert und zwentzich tausent Rynsch gulden, innehaben, halten, besitzen, geniessen und gebrauchen, 
von allermenich ungehindert, als lange bis das wir und unse nachkomen, kuninge zu Behem, die von in mit derselben 
somme geltes an uns wider losen und bringen. 
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Werte auch sache das die egenannte Elzbeth, unser lieber zwester, sturbe und abginge, und kinder und 
erben, die von dem egenannten Anthonien und iren lieben komen weren, hinder ir, des wir doch nicht hoffen, nicht en 
liesse, soe sal der egenannte Anthonie das egenannte unser hertzogtum und lande zu Lutzemborch, die graffschaft 
Tzini und die lantvogtey zu Elsassen innehaben, behalden, besitzen, die geniessen und  gebrauchen, soe lange bis das 
wir und unse nachkomen, kunige zu Behem. die von in und seinen erben mit sechzich tausent Rynsch gulden an ons 
wider losen und bringen. Wer auch wir und unse nachkomen, kunige zu Behem, der egenannten Elzbethen, unser 
lieber swester, erben und kinderen, die hinder ir liesse, hundert und zwentzich tausent Rynsch gulden, und, als sie 
kinder und erben hinder ir nicht liesse, den egenannten Anthonie iren gemahel sechzich tausent Rynsch gulden, als 
vorschreven stehet, gerichet und gentzlich und gar betzalt haben, so sollen sie uns die egenannten unses hertzogtums 
und landes zu Lutzemborch, der grafischaft zu Tzini und der lantvogtey zu Elsasses mit allen und yglichen iren 
zugehorungen, wider abtreten, und uns die in unsen henden an alles verzihen und wedersprechen geben und 
omantworten, und doruff khein ander gelt nichtsiahen noch schaden rechten, in kheine weys. 

Auch soe sollen und mugen wir, alle die weile wir leben, in den egenannten vorschreben hertzogtum und 
lande zu Lutcemborch, der graffschafft zu Tzini und der lantvogtey zu Elsassen einen haubtman setzen, wen wir 
wollen, und den weder ontsetzen, als ofte uns dat gefallen wirdet, der uns und der egenannten Elzbethen, unser lieber 
swester, of zulche stuck als oben geschriben stehet, hulden und zweren sol, uns und ir mit dem egenannten hertzogtum 
und lande zu Lutzemborch, der graffschaft zu Tzini und der lantvogtey zu Elsassen undertenig, gehoorsaem und 
getreulichen gewartenden zu sein, alle unser und iren lebtage: und sol auch uns der egenannte haubtman von allen 
renten, nutzen und gefellen, die er von den egenannten unsen hertzogtum und lande zu Lutzemborch, der graffschafft 
zu Tzini und der lantvogtei zu Elsassen jerlichen innemen und ontphahen wirdet, alle jare gute rechninge tun, und 
ons auch dovan dorrien jerlich rechten und geben, als wir der mit in werom werden. 

Auch so sal das egenannte unser hertzogtum und lande zu Lutzemborch, die graffschafft zu Tzini und die 
lantvogtei zu Elsassen, mit allen und yglichen yren slossen und steten, alle die weile die die egenannte Elzbeth, unser 
lieber swester, und deren egenannte Anthonie, ir gemahel, und ire erben von uns innehaben und besitzen, uns und 
dem durchluchtichsten fursten und herren Sigismunden kunige zu Ungeren, etc., unsem lieben bruder, von allen unsen 
nachkomen, kunig zu Behem, offen sein, alsoe das wir uns, und unsse amptlude von unssen wegen, dorus und  dorin, 
beide in des heiligen Reichs, der cronen zu Behem und sunst in allen anderen unsen sachen, behelffen solen und mogen 
wider allermenichlich, niemant usgenomen, aen ire schaden. 

Auch sal die egenannte Elzbeth und der egenannte Anthonie, ir gemahel, alle die weile sie und ire erben 
das egenannte vorschreben hertzogtum und lande zu Lutzemborch, die graffchafft zu Tzini und die lantvogtei zu 
Elsassen, mit iren zugehoringen, haben und besitzen, graffen, freyen heren, dinstlute, rittere unde knechte, und sunst 
allen menichlich, in welchen wesen oder wirden die were, geistlich oder weltlich, derselben unsen landen inwooneren und 
undersessen, bey iren genaden, rechten und freyheten geruchlichen bleiben lassen, und sie daran nicht hinderen noeh 
irren, noch sy daruber besweren, in kheine weis, sunder by lantrecht und alder gewonheit geruchlich behalden. Und 
dorumb so gebieten wir allen und yglichen, graffen, freyen heren, epten, prelaten, dinstluten, ritteren, knechten, 
gemeinschefften der stede, merckte und dorffer. and sunst allen anderen des egenannten unses hertzogtums und landes 
zu Lutzemborch, duitscher und welscher lande, der grafschaft zu Tzini und der lantvogtei zu Elsassen undersessen 
und inwoneren, in welchen wirden oder wesen die sein, geistlich oder weltlich, die met desen brieve ermanet werden 
ernstlich und vestichlich, das sy der egenannten Elzbethen und auch den egenannten Anthonien, iren gemahel, mit den 
egenannten unsen hertzogtum und lande zu Lutzemborch, der graffschaft zu Tzini und der lantvogtei in Elsassen, uff 
sulche stucke als oben geschreben stehet, hulden und sweren sullen, und undertenig, gehoorsaem und gewartende zu 
sein, also lange bis wir, unser nachkomen, kunige zu Behem, die van in und iren erben, mit sulcher sommen gelts als 
oben geschreben stehet, an uns losen und bringen, als lib in sei unse swere ungnade zu vermeiden. Mit urkunt dis 
brieffs, versigelt mit unser koniglicher majesteyt insigel.  

Geben zu Praghe, nach Christs geburt viertzehen hundert jar und darnach in dem elffiten jare, des nechsten 
freytachs vor Unser Frouwen tage Assumptionis, unser reiche, des Behemischen in den XLIX, und des Romischen in 
den XXXVI jaren. 
 
Zdroj: DYNTER, E.: Chronique III, s. 196n 
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Příloha XIX. – 1413, 7. září. Výzva Zikmunda Lucemburského do 
Lucemburska 
 

Wir Sigismund, van Gotes gnaden Roimischer kunig, zu allen tzeiten merer des Reichs, und zu Ungeren, 
Dalmacien, Croacien, etc. kunig, inbieten allen und ychlichen inwoneren des gantzen landes zu Lutzenburg, 
geisllichen und werreltlichen, ritteren, sceffen und gemeynden der stede Lutzenburg und allen anderen zu demselben 
lande ghehorende, unsen liben ghetruwen, unse gnade und alles gut. 

Liben ghetruwen, wanu ir wol wisset, das dem hochgebornen Anthony van Burgundien, der cronen van 
Beheim, und uns, als derselber cronen rechten erben nach dem lande van Lutzenburg, wider die ordenunge die vor 
zeiten gemacht, verbrieft und van allen inwoneren, geistlichen und wereltlichen, edelen und onedelen, desselben landes 
gesworen ist, ewelich zu halden, mit namen lutende das dat egenante lant van der egenanten cronen nymermeer 
ghescheiden worden sal, und ouch wider recht langhe zyt gestanden hait und tegelichen, und das ouch er und die sinen 
die edelen Huwarten van Eiteren und unse ander getruwe ritterscaft sere gedrungen und bescediget haben, und 
tegelichen dringen und bescedigen; 

ouche wider recht und wider das das sey im recht vur uns eyme Roimschen kunig, oder fur uns und des 
reichs kurfursten geboten haben, wanu wir dieselbe unse getruwe ritterschaft geheysen haben das sey sulches 
vorgenannten bedrangs und onrechten weren und uphalten sollen, und in ouch eynen haubtman gesetzet, um unses und 
des reichs banier upzuwerfen und zu furen gegunnet und bevolen haben: darumb erforderen wir an euch, und gebieden 
euch ernstelich und vestelichen mit desen brive,und ermanen euch ouch solicher vorgenannten ordenung und eyde 
darüber gesworen, und wes wir uch gemanen mogen, das ir die vorgenannte haubtman und ritterschaft furbas nit 
hindert oder irret, oder wider sy niet helffet oder ratet, und sy ouch in alle stete und slos des vorgenannten landes, und 
wider darus, al oft in gemeynlich oder sonderlichen des noyt beschickt, sicher und ongehindert riden und wanderen, und 
die wider die vorgenannten Anthonii und sine helfere, diener und zuleger in allen yren sachen gescheften offen sin 
lassen und halten sollet, als wir uch wol getruwen das wol wir ghen euch alzyt gnedichlichen erkennen, wanu tede ir 
des nit so versteet, ir wol das uns und den unsen ongutlich beschege. 

Geben zu Cure, nach Cristus gebürte XIIII jair, und darna in den XIII jare, ain Unser Frouwen avont 
Nativitas, unser reiche des Ungerischen, etc. in den sieben und tzweyntigisten, und des Roimschen in dem dritten. 
 
Zdroj: DYNTER, E.: Chronique III, s. 241n 
 
 
Příloha XX. – 1348, 7. dubna. Ustanovení Koruny české v Moravské 
listině 
 

Karolus dei gratia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex ad perpetuam rei memoriam. 
 Non modicos fame preconantis tytulos moderni temporis meretur posteritas, si, quod predecessorum 

instauravit laudanda provisio, vigilanti cura prosequitur et talibus provide circumspectionis munit sollertiis, ut 
fructuose cautele ducatu preambulo vivaci successorum memorie commendetur. 

Sane cum insignes et magnifici principatus, videlicet episcopatus Olomucensis, marchionatus Moravie et 
ducatus Oppavie, longo iam et antiquo temporis tractu a clare memorie illustribus olim regibus et ducibus Boemie, 
olim eidem regno Boemie presidentibus, et a corona ac dominio regni prefati in feudum semper habiti fuerint et 
possessi, et venerabiles Olomucensis ecclesie antistites necnon illustres marchiones Moravie et Oppavie duces olim 
Boemie regibus et ducibus, progenitoribus et predecessoribus nostris, in susceptione feudorum et in aliis, que ad 
vasallatus spectant obsequia, veluti dominis suis ordinariis et naturalibus debitam semper exhibuerint reverentiam et 
honorem, 

sicut hoc littere divi Friderici Romanorum imperatoris augusti, qui de certa sua scientia in prima ipsarum 
clare memorie Wladislaum, ducem Boemie illustrem, dum viveret, heredes et successores suos virtutis et excellentie 
ipsius industria rite poscente, antequam eundem ad regnum Boemie coronari contingeret, gestando circulo decoravit, ut 
eodem insigni circulo ad instar imperatorum et regum Romanorum in Nativitatis Christi et salvatoris nostri, Pasche 
et Penthecostes nec non beatorum Wenczeslai et Adalberti, patronorum Boemie, festivitatibus uteretur, qui tamen 
circulus eidem duci a nemine, preterquam a Pragensi aut Olomucensi episcopis vel eorum altero, qui dum alterum ex 
eis abesse contingeret, vices suppleret amborum, in predictis festivitatibus fuerat imponendus, ac in secunda littera clare 
memorie illustri Ottakaro primo et successoribus suis, preclaris Boemie regibus, ob insignia et grata servicia, quibus 
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sacrum Romanum imperium dignis honoribus prosequi studuerunt, investiendi ac infeudandi episcopos prefati regni 
Boemie plenam tribuit facultatem, et littere divi Friderici secundi Romanorum regis, in quibus exprimitur, quod 
illustris Heinricus marchio Moravie et universitas magnatum et nobilium Boemie de assensu et voluntate illustris 
Ottakari, quondam Boemie regis, proavi nostri karissimi, illustrem Wenczeslaum, primogenitum ipsius, in regem 
suum elegerint et eadem eleccio per supradictum Fridericum Romanorum regem fuerit approbata, et littere divi 
Richardi, olim Romanorum regis, qui auctoritate sua, sicut protestatur in litteris, prefatum regem Ottakarum, 
proavum nostrum, dum adhuc vitam ageret in humanis, de regni Boemie et marchionatus Moravie principatibus et 
omnibus feudis ad eadem spectantibus investivit, et specialiter donatio clare memorie illustris Ottakari secundi 
quondam Boemie regis, proavi nostri dilecti, quam patri illustris Nicolai, ducis Oppavie presentis, fecisse dinoscitur, 
dum terram Moravie dividens ducatum sive principatum Oppaviensem creavit ex novo ipsumque ducem Oppavie, 
quem de mera sue benignitatis gratia sublimavit in principem, heredes et successores suos una cum ducatu sive 
principatu prefato sibi, heredibus et successoribus suis, Boemie regibus et eiusdem regni corone voluit immediate 
subesse, lucidissime protestantur, quarum quidem litterarum sententias et clausulas, quas ad probationem 
dictarum intentionum adduximus, semper et ubique in iudlcio et extra ac in singulis actibus publicis et privatis, 
quociens presencium tenorem legi sive publicari contigerit, eiusdem efficacie vigoris et auctoritatis existere decernimus, 
ac si in figuris propriis originalia viderentur, eo precipue, cum eadem originalia pridem per nos ac nonnulos 
Romanorum et Boemie regnorum principes et proceres, venerabili Johanne Olomucensi episcopo, consanguineo nec non 
illustribus Johanne marchione Moravie, fratre et Nicolao duce Oppavie, principibus nostris, ibidem et in presentia 
constitutis, auscultata et examinata fuerint diligenter, sicut etiam nos et illustres progenitores et predecessores nostri, 
Boemie reges, in predictorum iurium vera et iusta possessione perstitimus prescriptione temporum diuturna et divina 
favente clemencia persistimus in presenti, 

nos igitur attendentes et accurate meditationis studio limpidius intuentes, qualiter impositio pretati circuli 
per manus venerabilium Pragensis et Olomucensis ecclesiarum antistitum vel alterius ex eis, dum alterum abesse 
contingeret, ut prefertur, rite fieri aut rex Boemie per illustrem marchionem Moravie prefatum et universitatem 
baronum et procerum regni Boemie, ut predicitur, eligi non valeret, nisi etiam tam prefati episcopi quam marchiones 
Moravie illustrem Boemie regem, qui foret pro tempore, veluti verum, ordinarium, hereditarium et naturalem 
dominum suum inspicerent et investituras ac feuda sua reciperent et congnoscerent ab eodem, sicut etiam Boeinie 
regibus, predecessoribus nostris, investiendi ac infeudandi suos episcopos, ut premittitur, a Romano principe est pridem 
attributa facultas, neque marchionatum Moravie predictum aut utile et immediatum dominium, quod regibus Boemie, 
sicut ex premissis colligitur, competit et competebat ibidem, a predicto rege Ottakaro vel suis successoribus, Boemie 
regibus, in aliquam personam iusta estimatione presumimus fore translatum, nisi utique tytulum feudi et 
superioritatis dominium sibi et successoribus suis, Boemie regibus, provide reservarint, sicut etiam nos, qui non 
aliunde ob hoc exempla colligimus, dum essemus in minoribus constituti, eundem marchionatum cum omnibus suis 
dominiis, honoribus et pertinendis a clare memorie illustri Johanne quondam Boemie rege, genitore nostro karissimo, 
dinoscimur tenuisse, presertim cum etiam creatio sive nova ordinatio dicti duccatus sive principatus Oppaviensis modo 
supradicto rite fuerit instaurata, no ex interpretatione sinistra quorumlibet aut ex dubietatibus, obscuritatibus vel 
eventibus contrariis quibuscumque nostris, heredum et successorum nostrorum, regum Boemie, et corone regni prefati 
iuribus, honori et statui valeat imposterum quomodolibet derogari, communicato super hiis nonnullorum sacri Romani 
imperii principum, baronum et procerum, fidelium nostrorum, consilio speciali, predictis omnibus de verbo ad verbum, 
prout superius exprimuntur, intellectis et in examen deliberate ac provide discussionis adductis, auctoritate Romana 
regia interpretamur, pronunciamus, diffinimus, protestamur, dicimus ac de certa nostra scientia declaramus, 
supradictos principatus insignes, videlicet episcopatum Olomucensem, marchionatum Moravie et ducatum Oppavie ad 
iurisdictionem et directum dominium regum et corone regni Boemie iure spectare, quodque episcopi, marchiones et 
duces prefati, heredes et successores ipsorum, imperpetuum principatus eosdem et prefata dominia, quotiens per mortem 
aut aliis causis legitimis rite vacaverint, a nobis, heredibus et successoribus nostris, Boemie dumtaxat regibus, et a 
corona regni Boemie absque renitentia seu difficultate in feudum reverenter suscipere nobisque ac dictis heredibus et 
successoribus nostris, Boemie regibus, et corone regni prefati in casibus antedictis homagii, obedientie ac sublectionis 
debite consueta iuramenta corporaliter facere teneantur, omnem defectum, si quis in litteris et privilegiis dictorum 
imperatorum et regum Romanorum memorie recolende aut etiam in presentibus seu in donationo illustris Ottakari 
secundi regis Boemie, proavi nostri, ut, si fortassis ducatum Oppavle absque Romani principis et superioris licentia 
creare non potuit vel si eadem donatio iuri communi contraria videretur, quavis obscuritate, interpretatione dubia, 
verborum defectu aut ex alia occasione vel causa compertus fuerit, supplentes de plenitudine Romane regie potestatis, 
non obstantibus legibus, consuetudinibus, usibus, observantiis, iuribus municipalibus vel communibus, statutis seu 
edictis publicis vel privatis, factis et editis in contrarium quibuscumque, quas et que, quantum ad hoc, ac si 
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nominatim et de verbo ad verbum presentibus inscripta et inserta consisterent, etiam si do hiis iure vel consuetudine 
deberet fieri mentio specialis, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et de dicte Romane regie potestatis 
plenitudine decernimus firmitatis fore nullius penitus vel momenti. 

Nulli ergo hominum liceat hanc nostre interpretationis, pronunciationis, diffinitionis, protestationis, 
declarationis, decreti, defectuum suppletionis, revocationis, cassationis,irritationis et annulationis paginam infringere 
vel ei ausu temerario in aliquo contraire. Contrarium vero facientes, si qui fuerint, quod absit, ultra indignationem 
nostre celsitudinis Romane, quam ob hoc se noverint graviter incursuros, mille marcas auri puri nostro et Romani 
regni fisco componant, ipsarum videlicet medietatem nostre et successorum nostrorum Romanorum regum sive 
imperatorum curie seu camere et reliquam passis iniurlam irremissibiliter applicandam. 

Venerabili Gerlaco archiepiscopo Maguntino, sacri imperii per Germaniam archicancellario, illustribus 
Rudolfo seniore, sacri imperii archimareschcallo, Rudolfo iuniore, ipsius nato, Saxonie, Friderico de Teck ducibus, 
spectabilibus Johanne burcgravio Nurembergensi, Ulrico lantgravio Lutembergensi, Friderico de Orlamunde, Ulrico 
de Helfenstein et Rudolfo de Wertheim comitibus, nobilibus Petro de Hewi, Craftone de Hohenloch, Gotfrido de 
Brunecke, Ebirhardo et Friderico de Walse, Eglolfo de Fryborg et Burchardo de Elrbach, nostris et sacri Romani 
imperii principibus et fidelibus, testibus ad premissa. Presentium etiam sub nostre maiestatis sigillo testimonio 
litterarum. 

Datum Prage anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo octavo, indictione prima, VII° Idus 
Aprilis, regnorum nostrorum anno secundo. 
 
Zdroj: ACRB II č. 60 
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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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Abstract 
 

 The object of this diploma thesis is the incorporation of Luxembourg among the 

Lands of the Bohemian Crown. This theme was chosen primarily for the reason that it 

have not been compiled and analyzed by historiography so far. Available literature usually 

takes the incorporation of Luxembourg in the Bohemian Crown automatically as a fact 

without further reasoning. As a result of this approach there is considerable amount of 

inaccuracies and mistakes in literature. Primary inaccuracy is in a date or in a time period 

determining the incorporation of Luxembourg in the Bohemian Crown, when literature 

often indicate the reign of King Charles IV or even the reign of King John of Luxembourg. 

The purpose of this diploma thesis is not only analyzing the process of incorporation, but 

also disproves continuing inaccuracies. For this reason the diploma thesis draws and 

analyzes essential facts primarily from original sources and confront them with available 

literature. 

 First chapter briefly introduces the institution of the Bohemian Crown for her 

distinguish from the Kingdom of Bohemia. Further it analyzes the terms “crown” and 

“incorporation”. At last it describes a beginning of the Bohemian Crown and analyzes 

fundamental documents of this institution. 

 Following second chapter describes the personal union between Luxembourg and 

the Kingdom of Bohemia in the reign of King John of Luxembourg. Further there are 

outlined preconditions of development in mutual relations in the marriage contract 

between the King and Beatrix of Bourbon, king`s testament and in agreements with 

Baldwin of Luxembourg, Archbishop of Trier. 

 Third chapter, concerning the reign of King and Holy Roman Emperor Charles IV, 

disproves continuing inaccuracies in literature about the incorporation of Luxembourg in 

the reign of this ruler, particularly with accent on the date 13th March 1354. At the same 

time it seeks preconditions for this incorporation in the period of king`s regency in 

Luxembourg and subsequently in king`s Czech and imperial politics as well as in the 

relationship between King and his brother Wenceslaus, Duke of Luxembourg. For these 

reasons there are notably analyzed testaments of Joanna of Brabant and Wenceslaus of 

Luxembourg as well as documents between King Charles IV and his brother John Henry 

of Moravia. 
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 Last fourth chapter seeks in the reign of King Wenceslaus IV facts proving 

completion of the incorporation of Luxembourg among the Lands of the Bohemian 

Crown. For this aim there are notably analyzed documents based on which was the Duchy 

of Luxembourg impawned to Jobst of Moravia, Louis I of Orléans, Anthony of Brabant 

and John of Bavaria and there are also analyzed marriage contracts of Elisabeth of Görlitz. 

Further it analyzes a role of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Holy Roman 

Empire, in this process. 

In conclusion of diploma thesis besides of the evaluation a results of the research 

itself there is also outlined future development of relations between Luxembourg and the 

Bohemia Crown, respectively process of a separation. 
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