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Anotace 

Bakalářská práce se bude zabývat ţivotem Alţběty Pomořanské, české královny a 

římské císařovny, a jejím vztahem k vlastním synům (Zikmundovi a Janu 

Zhořeleckému) a k dědici české koruny, Václavu IV. Cílem práce bude rekonstruovat 

ţivot a politický vliv Alţběty a jejich proměnu po smrti jejího manţela Karla IV. 

Počátek práce bude vloţen před rok 1363, kdy se začíná jednat o čtvrté svatbě Karla IV. 

Budou popsány politické důvody sňatku a jeho důsledky. V práci bude poté stručně 

pojednán ţivot královského páru do roku 1378, kdy Karel IV. umírá. V další části práce 

bude podrobně zmapován vztah Alţběty k jejím synům a rovněţ vztahy mezi 

jednotlivými bratry, konkrétněji například při zajetí Václava IV. V další části práce 

bude popsán politický vliv Alţběty po smrti jejího manţela. V přiměřeném rozsahu 

bude také popsán Alţbětin dvůr jako královny vdovy. 
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Abstract 

The subject of the bachelor thesis will be the life of Elizabeth of Pomerania, Queen of 

Bohemia and Holy Roman Empress, and her relationships with her sons (Sigismund and 

John of Zhořelec (Görlitz)) and with the heir to the Bohemian crown, Wenceslas IV. 

The thesis aims to reconstruct the life and political influence of Elizabeth and how they 

changed after the death of her husband, Charles IV. 

The thesis will start before 1363, when the negotiations about Charles IV’s fourth 

wedding began. The political motives of this marriage and its consequences will be 

described. The life of the royal couple until Charles IV’s death in 1378 will then be 



 

briefly treated. The following part of the study will map in detail the relationships 

between Elizabeth and her sons and among the brothers themselves, specifically after 

Wenceslas IV’ captivity. The next part will describe the political influence of Elizabeth 

after her husband‘s death. Her court as Queen widow will be also described in adequate 

extent. 
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Úvod 

Má bakalářská práce s názvem „Alţběta Pomořanská, česká královna a římská 

císařovna – poslední ţena Karla IV. a její synové―, je pokusem o nahlédnutí do ţivota 

Alţběty Pomořanské a jejího vztahu k nevlastnímu synovi Václavovi IV. a k jejím 

vlastním dětem, zejména tedy muţským potomkům Zikmundovi Lucemburskému a 

Janovi Zhořeleckému. 

 Stěţejním tématem a cílem bakalářské práce, je především zmapování ţivota 

Alţběty Pomořanské od roku 1363, kdy se stává čtvrtou ţenou Karla IV., aţ do roku 

1393, kdy umírá. Práci logicky dělí smrt Karla IV. v roce 1378, jde tedy de facto o dvě 

patnáctiletá období, kdy se zvlášť zaměřuji na působení Alţběty jako královny a 

císařovny a později v druhé části Alţběty jako královny a císařovny vdovy. 

Mým záměrem je vytyčit několik vybraných bodů, zejména vstupování Alţběty do 

ţivota a politiky Karla IV., jeho syna Václava IV. a následně Alţbětiných dětí, zejména 

Zikmunda Lucemburského. Cílem je rovněţ pokusit se z torzovitých zpráv a za pomoci 

literatury uznávaných historiků dospět k celkovému obrazu císařovny z pohledu dneška. 

V prvních kapitolách nejprve představuji Alţbětu Pomořanskou, zasazuji ji do 

historického kontextu, přesněji tedy objasňuji, proč se stala čtvrtou ţenou Karla IV., 

podrobně z dobových materiálů popisuji jejich svatbu, závěrem kapitoly je slavná 

korunovace Václava a o tři dny později Alţběty Pomořanské. Dále popisuji následné 

zastavení královských věnných měst Alţbětě s odkazem na její dvůr. O věnných 

městech i Alţbětině dvoře by se bezesporu mohla napsat celá Bakalářská práce, ale 

v této práci je těmto tématům vyčleněno pouze pár odstavců, není to předmětem práce. 

Následně se zaměřuji na vývoj po svatbě, zejména tedy na narození nových dědiců 

Karla IV. V kapitole je drobně nastíněno, jakým směrem se potomci budou ubírat, tedy 

kupříkladu pokud je Karel IV. jiţ v raném věku zaslíbí a podobně. Jsou zde i zmíněny 

politické machinace s dcerami. Jako zajímavost je u kaţdého potomka zmíněn původ 

jeho jména, respektive osoba, po které je potomek pojmenován. Podrobně se zde věnuji 

velmi významné události, tedy korunování Alţběty Pomořanské na římskou císařovnu.  

V další části práce přichází jiţ dělící bod, tedy smrt Karla IV., která nastala 29. 

listopadu 1378. Bezprostředně poté vyzdvihuji Karlův testament, respektive testamenty. 

Podrobně zde popisuji poslední vůli Karla IV. a rozdělení moci mezi jeho syny. Zmiňuji 

i slabá místa závěti, které budou později hrát významnou roli za vlády Václava IV. 

Nastiňuji i politický obraz doby, do které vstupoval mladý panovník Václav IV. 
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Následně se zaměřuji na ţivot Alţběty po smrti Karla IV., sleduji zde její vliv jako 

královny vdovy. Pokouším se popsat vztah Alţběty k Václavovi IV., vycházím ze 

zmínek z dochovaných pramenů a z odborné literatury, extraktem je celkový obraz 

jejich vztahu. Popisuji zde pro ilustraci konkrétní situace. Stejně postupuji u otázky 

vztahu k jejím vlastním dětem. Z Alţbětiných vlastních děti je kladen největší důraz na 

Zikmunda Lucemburského, konkrétně jeho uherský sňatek, protoţe u něj se Alţbětin 

vliv na události projevil nejmarkantněji. 

Poslední části práce popisují vztah lucemburské primogenitury a sekundogenitury, 

který demonstruji na Václavově zajetí, ale to pouze velmi okrajově. Konec práce jiţ 

prolíná smrt Alţběty, věnuji se zde jejímu odkazu. Touto částí se snaţím reagovat 

paralelně na první část, respektive „zapomenutá královna―, nebo „významná ţena― 

konce 14. století. 

Metodika bakalářské práce 

Záměrem mé bakalářské práce je zmapovat ţivot Alţběty Pomořanské ve vztahu k 

jejím dětem, respektive pouze třicetileté období, které začíná plánováním sňatku 

Alţběty Pomořanské s Karlem IV. a končí smrtí Alţběty. Stěţejní částí práce je 

působení po smrti Karla IV. v roce 1378. Zejména se jedná o Alţbětino politické 

vměšování a vliv, který měla na svého nevlastního syna a činy, kterými pomohla svým 

vlastním dětem. To vše jak z dobových, tak i současných pramenů. Veškerá jména a 

názvy všech zdrojů jsou uvedena v seznamu pramenů a literatury v závěru práce. 

Hmotných památek se po Alţbětě příliš nezachovalo. Její sochařské i obrazové podoby 

v podobě votivních scén s Karlem IV. se nalézají ve Svatovítské katedrále. Jisté 

portrétní rysy s odhodlaným výrazem v obličeji má snad jen busta ve vnitřním triforiu. 

Na Karlštejně, kde tak často pobývala, se kupodivu ţádné její vyobrazení nenalézá. 

Alţbětinu dobu a ztvárnění samotné císařovny, jejich dětí a samozřejmě císaře Karla 

IV. ilustruji fotografiemi dobových děl z knih v seznamu literatury. Tyto přílohy jsou 

zařazeny na konci mé bakalářské práce. 

V textu čerpám zejména z dochovaných listin
1
 a narativních pramenů,

2
 ale pokud se 

zde objevuje nějaká zmínka o Alţbětě, tak v souvislosti s panovníkem, popř. s jeho 

                                                 
1
 RBM VII. 1954. / RBM VIII. 2014. / CIM II. 1895. / KATALOG LISTIN A LISTŮ Z DOBY 

PŘEDHUSITSKÉ 1956. / KATALOG LISTIN ARCHIVU KORUNY ČESKÉ Z LET 1378-1437. 
2
 FRB IV. 1884. / KAREL IV. VLASTNÍ ŢIVOTOPIS, VITA CAROLI QUARTI 1979. / KRONIKA 

FRANTIŠKA PRAŢSKÉHO 1987. / KRONIKA PRAŢSKÉHO KOSTELA BENEŠE KRABICE 

Z WEITMILE 1987. / KRONIKA ČESKÁ PŘIBÍKA PULKLAVY Z RADETÍNA 1987. / 
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potomky, protoţe právě zajištění nástupnictví bylo nejdůleţitějším údělem ţeny. Moji 

práci samozřejmě doprovází odborná literatura. Úmyslně jsem rezignovala na literaturu 

v Čechách hůře dostupnou a to zejména kvůli svým jazykovým schopnostem, ale přesto 

mou práci doprovází alespoň částečně zahraniční literatura, jmenovala bych například 

dílo Richarda Gelbe
3
 nebo dílo Gustava Pirchana, který se věnuje ve své knize Itálie a 

Karel IV. v čase jeho druhé cesty do Říma (Italien und Kaiser Karl IV. in der Zeit seiner 

zweiten Romfahrt)
4
 korunování Alţběty na císařovnu. Stejnému tématu se věnuje 

současná historička Kateřina Kubínová
5
, která konstruktivní kritikou doplnila 

korunovaci novými poznatky. Z německých autorů bych ráda dále zmínila dílo Ludwiga 

Schlesingera, který se věnoval historii obecně
6
, ale také například překládá závěť Karla 

IV.
7
 Z české odborné literatury vycházím z díla Jiřího Spěváčka,

8
 jehoţ obsáhlý soubor 

o panovnících z Lucemburské dynastie je jiţ klasikou, dále z díla Josefa Šusty, který 

popsal detailně Lucemburskou epochu jiţ od posledních Přemyslovců.
9
 Ze současných 

historiků vycházím z díla Lenky Bobkové,
10

 která se dlouhodobě tématu věnuje, vydala 

i několik přehledů, například ve spolupráci s Františkem Šmahelem.
11

 Lenka Bobková 

se věnuje i méně známému vévodovi Janovi, zachytila ve svém díle, mimo jiné, jeho 

ţivot a dvůr.
12

 Také z Jaroslava Čechury,
13

 který se tématem rovněţ zabývá a například 

vydává Ţivotopisnou encyklopedii Lucemburků ve spolupráci Václavem Ţůrkem.
14

 

Knih, které se zabývají osobou Alţběty Pomořanské, je ţalostně málo, pokud se 

oprostíme od beletristických děl a souhrnů, kde jsou pouze zmíněna její ţivotní data a 

obecně známé události, například sňatek s Karlem IV., tak zjistíme, ţe nám nezůstane 

ani desítka knih. Ráda bych proto vyzdvihla Františka Kavku a Marii Bláhovou
15

, kteří 

se věnovali i Alţbětě jako takové. František Kavka dokonce i po smrti Karla IV. v knize 

                                                                                                                                               
KRONIKAČESKÁ JANA MARIGNOLY 1987. / NEPLACHOVO STRUČNÉ SEPSÁNÍ KRONIKY 

ČESKÉ A ŘÍMSKÉ 1987. / ZBRASLAVSKÁ KRONIKA 1976. 
3
 GELBE 1883 

4
 PIRCHAN 1930. 

5
 KUBÍNOVÁ 2006. 

6
 SCHLESINGER 1870. 

7
 SCHLESINGER 1892/93. 

8
 SPĚVÁČEK 1979. / SPĚVÁČEK 1982. / SPĚVÁČEK 1986. 

9
 ŠUSTA 1919. / ŠUSTA 1946. / ŠUSTA 1948. / ŠUSTA 2002. 

10
 BOBKOVÁ 1993. / BOBKOVÁ 2003. BOBKOVÁ/BARTLOVÁ 2003. / 

BOBKOVÁ/BŘEZINA/ZDICHYNEC 2008. 
11

 ŠMAHEL/ BOBKOVÁ 2012. 
12

 BOBKOVÁ 2008. / BOBKOVÁ 2012. 
13

 ČECHURA 1999. / ČECHURA 2002. / ČECHURA 2002
2
. 

14
 ČECHURA /ŢŮREK 2012. 

15
 BLÁHOVÁ 2012. 
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Čtyři ţeny Karla IV.
16

, coţ je pro mou práci velmi cenné, a vydává i několik dalších 

knih na toto období.
17

 Naopak jsem pro svou práci pouţila i spoustu přehledových knih, 

které vypovídají o obecných politických dějinách, ale samozřejmě i ty jsou velmi cenné, 

protoţe pouţitím této literatury dokresluji dané situace a zařazuji je do historického 

kontextu, touto literaturou celou práci dokresluji.
18

 V práci je mnoho dalších autorů, jeţ 

mi byli inspirací, tito autoři jsou uvedeni v seznamu literatury. 

 V dobových materiálech tedy sbírám drobné informace, které se Alţběty týkají, a 

z těchto informací vybírám ty, které se vztahují k mému tématu, a za pomoci odborné 

literatury vytvářím celkový obraz, který zachycuje Alţbětin ţivot, tedy období druhé 

poloviny čtrnáctého století. 

 

                                                 
16

 KAVKA 2002. 
17

 KAVKA 1998. / KAVKA 1998. 
18

 HORA 1991. / DRŠKA/SKŘIVAN/STELLER 1995. 
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1. Alžběta Pomořanská – zapomenutá královna 

Alţběta Pomořanská byla česká královna a římská císařovna, dcera Bogislava V., 

vévody z Pomořan-Wolgastu, a Alţběty, dcery polského krále Kazimíra III. Dívka 

vyrůstala na královském dvoře v Krakově a se svým bratrem Kazimírem byli v dané 

chvíli zároveň jedinými legitimními potenciálními následníky polského trůnu, který měl 

jinak podle dědických piastovsko-anjouovských smluv 1355 připadnout uherskému 

králi.
19

 Více informací o Alţbětině raném věku bohuţel nemáme, dokonce nevíme ani 

přesné datum Alţbětina narození. Karel IV. si uvědomoval důleţitost kronik, ačkoli 

nechal zachytit dobu jeho panování a nechal za svého ţivota vytvořit hned několik 

kronik, tak ţádná z nich nedosáhla kýţeného ohlasu, jako například Kosmova kronika. 

Kroniky z doby Karla IV.,
20

 u kterých bychom očekávali, ţe se o poslední ţeně Karla 

IV. zmíní, toho přináší o Alţbětě ţalostně málo. Respektive pouze jediná kronika 

z nich, tedy Beneše Krabice z Weitmile, zmínek je poskrovnu, jsou velice krátké a vţdy 

v doprovodu „významnějšího― jména či události. První zmínka o Alţbětě je: „ Léta 

Páně 1363, v den svatého Víta, dal císař prostřednictvím pana Arnošta, arcibiskupa 

praţského, korunovat svého syna Václava ve druhém roce jeho věku na krále českého a 

třetího dne nato paní Elišku, svou manţelku, na královnu.―
21

 Některé zmínky z kroniky 

Beneše z Weitmile se staly obecně známými, například: „Královna Eliška, která 

dokázala lámat podkovy a noţe, i trhat brnění, kdyţ císař Karel dovolil.―
22

  

Další kroniky, tedy Kronika Františka Praţského (tato kronika se o Alţbětě zmiňovat 

nemůţe, končí totiţ rokem 1353), Kronika Přibíka z Radetína (tato kronika končí rokem 

1330, ale sepsána je roku 1374, rovněţ tedy bez zmínky), Kronika Jana Marignoly (tato 

kronika končí rokem 1232 a je zde pouze na konci zmíněno, ţe Karel IV. nechal 

dopravit oltář do vyšehradského kostela, o kterém se zmiňuje v kronice v souvislosti 

s králem Vratislavem, tudíţ opět zde není zmíněna Alţběta). Neplachova kronika končí 

rokem 1365 a je ještě zmíněna cesta Karla IV do Avignonu, ale opět o Alţbětě zmínka 

chybí. 

V pramenech se můţeme setkat s dvojím označením, jednak Alţběta a jednak Eliška. 

Jméno Eliška nebo jeho zkrácená varianta Elza pochází z hebrejštiny. Vzniklo zřejmě 

                                                 
19

 BOBKOVÁ 2003, 375. 
20

 KRONIKY DOBY KARLA IV. 1987. / FRB IV. 1884. 
21

 KRONIKY DOBY KARLA IV. 1987, 233. / FRB IV. 1884, 531. 
22

 KRONIKY DOBY KARLA IV. 1987, 243. / FRB IV. 1884, 542-543. / ŠMAHEL/ BOBKOVÁ 2012, 

173. / BOBKOVÁ 2003, 544-545. 
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z hebrejského jména Elišéwah, které se překládalo jako „Bůh je má přísaha― či 

„přísahám na svého Boha―. Stejný původ má i české jméno Alţběta (latinsky 

Elizabeth). A právě jméno Eliška vzniklo z domácké varianty latinského jména 

Elizabeth.  

Další kronikou, kterou bych ráda zmínila, je kronika Václava Hájka z Libočan. 

Kronika samozřejmě není plnohodnotný pramen, protoţe Václav Hájek, ačkoli měl 

k dispozici hodnotné a důvěryhodné prameny, historii upravoval dle vlastního uváţení a 

nedbal na prameny, jeţ měl k dispozici, ale také si Hájek nečinil nároky na to, aby jeho 

kniha byla brána jako historiografie, kronika se klasifikuje jako dobová beletrie. 

Nicméně patří k výčtu dobových kronik a dokresluje středověký obraz Alţbětě 

Pomořanské. Alţběta je zde zmíněna několikrát, zmínky jsou fakticky podobné, jako 

zmínky z kroniky Beneše Krabice z Weitmile, ale psané jako příběh. Jsou zde zmínky 

hlavně o narození dětí císařského páru. Poslední zmínka o Alţbětě je její smrt v roce 

1393 a převezení ostatků jejího těla na Praţský hrad.
23

 Moţná díky fabulacím se ale 

stala z výše jmenovaných nejvíce oblíbenou, rozhodně se ale nestala důvěryhodným 

pramenem. U kronik obecně je problém, ţe záleţí hlavně na pisateli, jak historii popíše. 

Beneš Krabice například o Alţbětě nevypráví s takovou grácií jako Hájek, naopak 

úsečně a ostře popisuje fakta, ale na druhou stranu takto popisuje všechny ţeny Karla 

IV., Alţběta tedy není výjimkou. Kdybychom porovnávali, jak Beneš Krabice píše o 

všech ţenách Karla IV., tak se nejvíce věnuje Blance z Valois,
24

 o Anně Falcké a Anně 

Svídnické je zde zmínek pár a opět velmi stručné charakterizování, co se daného roku a 

dne stalo, například „Téhoţ roku v oktávu svatého Prokopa zemřela císařovna Anna a 

byla pohřbena v Praţském kostele.―
25

 Samozřejmě musíme brát v úvahu, jak dlouho 

samotné ţeny vedle Karla IV. působily. Bylo by neadekvátní, kdyby se například 

kronikář Beneš Krabice zabýval nejvíce Annou Falckou, která strávila s císařem necelé 

čtyři roky. V kronikách je tedy zcela evidentní, ţe jsou upravené dle názoru pisatele a to 

musíme mít při čerpání z těchto pramenů na zřeteli. 

Prací, kde bychom čekali zmínku se o Alţbětě Pomořanské je také Karlův ţivotopis, 

tedy Vita Caroli
26

, ale bohuţel zde autor, císař, král a manţel Alţběty Pomořanské, 

                                                 
23

 KRONIKA ČESKÁ 2013, 833. 
24

 KRONIKY DOBY KARLA IV. 1987, 196. / FRB IV. 1884, 485. 
25

 KRONIKY DOBY KARLA IV. 1987, 233. / FRB IV. 1884, 531. 
26

 VITA CAROLI QUARTI 1979. 
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zachytil pouze své mládí, neznámý autor ţivotopis dopsal k domluvě Karlovy volby za 

římského krále, tedy do roku 1344, tudíţ zde opět o Alţbětě není zmínka.
27

 

Dalším pramenem, vedle narativních pramenů, tedy kronik, jsou dochované listiny,
28

 

jeţ jsou rozhodující pro mou práci, kde uţ je zmínek o Alţbětě více. Jsou to primární 

prameny, ze kterých jsem vycházela ve své práci a prameny, ze kterých vycházeli 

mnozí historikové, jeţ se dobou Karla IV. zabývali. 

 

 

 

 

                                                 
27

 LE GOFF 2013, 307. 
28

 Viz výše odkaz č. 1 
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2. Alžběta Pomořanská a Karel IV. – sňatek a jeho 

politické pozadí 

Sňatek Karla IV. a Alţběty Pomořanské je zachycen v Regestech Bohemiae et 

Moraviae ve svazku VIII., Beneš Krabice z Weitmile pouze konstatuje, ţe roku 1363 ke 

sňatku došlo. Tématem se také zabývá František Kavka, který ve své knize Čtyři ţeny 

Karla IV. podrobně popisuje všechny čtyři Karlovy svatby.  

2.1. Situace před sňatkem císaře Karla IV. 

Po smrti mladé královny Anny Svídnické, která zemřela 11. července 1362, začal 

Karel IV. uvaţovat o svém dalším sňatku. Politikou sňatků bylo rozšiřovat svazek zemí 

náleţejících České koruně a čtvrtý svazek nebyl výjimkou. Sedmačtyřicetiletý Karel 

získal za ţenu šestnáctiletou Alţbětu (Elišku) Pomořanskou.
29

 Alţběta se měla původně 

stát ţenou Oty Braniborského, který později dostane za ţenu Kateřinu, dceru Karla IV. 

z prvního manţelství s Blankou z Valois. Z manţelství pravděpodobně nebyl ani jeden 

nadšený
30

, protoţe původním Karlovým záměrem bylo, dát Otovi dceru Elišku
31

, díky 

níţ by měl nárok na získání Svídnicka a Javorka. Kateřinou dostal ţenu věkově mu 

odpovídající
32

, ale ztratil jakoukoliv naději na získání Svídnicka a Javorska.
33

 

Následující rok odprodal Ota českému králi Dolní Luţici.
34

 

2.1.1. Důvody sňatku s Alžbětou Pomořanskou 

Volba Karla IV. při hledání choti padla na Alţbětu, a to hlavně z politických 

důvodů.
35

 Tímto sňatkem, mistrným dílem Karlovy obratné diplomacie, císař totiţ 

rozbil protilucemburskou opozici, vedenou jeho rakouským zetěm, vévodou Rudolfem 

IV. Habsburským (zemřel jiţ v roce 1365), k níţ patřil uherský král Ludvík, polský král 

                                                 
29

 SCHLESINGER 1870, 217. / SPĚVÁČEK 1979, 254. / HOENSCH 2000, 129. 
30

 BOBKOVÁ 2003, 391. 
31

 HOENSCH 2000, 129. 
32

 ČECHURA/ŢŮREK 2012, 41: Alţběta (Eliška), dcera Karla IV. a Anny Svídnické, kdyţ si měla brát 

Otu Braniborského v roce 1366, tak jí bylo necelých 8 let, Otovi bylo okolo dvaceti let a Kateřině dvacet 

čtyři. 
33

 KAVKA 1998, 234: Svídnicko- javorské dědictví po Anně Svídnické náleţelo do narození Václava IV. 

Alţbětě, ale v případě smrti Václava bez muţských potomků by Alţbětě připadlo znovu. 
34

 BOBKOVÁ 1993, 128. 
35

 SEIBT 1994, 282: V roce 1363 několik měsíců po sbratření s oběma Wittelsbachy, uzavřel Karel čtvrtý 

a poslední sňatek – s Alţbětou Pomořanskou. Všechny čtyři Karlovy svatby zrcadlí jeho politické ambice. 

Tři sňatky, které uzavřel z vlastní svobodné vůle, tedy falcký, slezský a pomořanský, tvořily pokaţdé 

základ jeho politických plánů. Karlův záměr zjevně směřoval k tomu, aby pod svým vlivem sjednotil 

oblasti podél toku Labe a Odry, od pramene aţ k ústí. Opět, stejně jako v případě bavorských území, 

najdeme i zde bezprostřední souvislost s hlavními trasami dálkového obchodu. Karlův plánující zrak nyní 

nehleděl pouze na cestu z Prahy přes Norimberk do Frankfurtu, ale na cestu z Prahy k Baltskému a 

Severnímu moři, kterou chtěl v těchto letech prodlouţit na jih aţ do Benátek. 
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Kazimír,
36

 dánský král Waldemar a konečně vévoda Bogislav Pomořanský.
37

 K měření 

sil nedošlo, neboť Urban V. zasáhl včas. Markantně se zde ukázal pravý význam 

Karlova důsledně sledovaného taktického spojenectví s papeţskou kurií, které 

vylučovalo politické ohroţení císařova postavení.
38

 Dále si Karel IV. sňatkem 

upravoval cestu k Braniborské marce, kterou skutečně zanedlouho získal.
39

 Na 

březnovém sněmu v roce 1363 přemluvil Ludvíka Římana a jeho bratra Otu, aby oplatili 

dolnobavorským příbuzným stejnou mincí, tedy jejich vyloučením z nároků na 

braniborské dědictví. 18. března 1363 byla uzavřena památná smlouva, v níţ Ludvík 

Říman i Ota přijali za dědice Karlova syna Václava a v případě jeho smrti Jana 

Jindřicha a jeho potomky.
40

 V případě své smrti jim odkazovali markrabství braniborské 

s kurfiřtským hlasem a s Dolní Luţicí, která byla v zástavě markrabat míšenských, a 

dávali souhlas k jejímu vyplacení s podmínkou, ţe aţ do jejich smrti jako zástava 

zůstane v braniborském drţení. Součástí těchto úmluv byla i svatební smlouva. Karlova 

dcera Eliška, nedávno zaslíbena synu Ruprechta II., byla nyní přisouzena Otovi 

Braniborskému,
41

 sňatek se měl uskutečnit do sedmi let. Další důvod sňatku s Alţbětou 

bylo posílit vyhlídky budoucího potomka na získání Polského království. Alţběta byla 

totiţ vnučkou v té době ještě vládnoucího polského krále Kazimíra Velikého. Karel 

v boji proti nebezpečné koalici vsunul klín mezi tehdy ještě wittelsbašské Braniborsko a 

Polsko a zároveň uzavřel kontrakt s Piastovci. Proto byla i později braniborská marka 

přisouzena ze všech ţijících Karlových synů zvláště Zikmundovi, prvnímu synovi 

Alţběty. A ten se také jiţ v roce 1384, po smrti krále Ludvíka, ale ještě před svatbou 

s jeho dcerou, v jisté naději nazýval „z boží milosti markrabě braniborský a pán 

království polského“, přičemţ obratně obešel královský titul.
42

 Polské království 

                                                 
36

 KAVKA 1998 235: Alţběta byla vnučka Kazimíra III. Velikého, tudíţ potenciální dědička polské 

koruny. Kazimír III. umírá bez muţského dědice a dle smlouvy dostává tedy polskou korunu jeho 

synovec Ludvík I. Veliký, který je uţ uherským králem, čímţ vzniká uhersko-polská personální unie. 

Tudíţ kdyţ Alţběta chce získat polskou a uherskou korunu při svého syna Zikmunda, tak chce získat pro 

syna dědictví jejích předků. 
37

 SEIBT 1994, 307. 
38

 SPĚVÁČEK 1979, 254. 
39

 ŠMAHEL/ BOBKOVÁ 2012, 95: Nárok na ně si Karel IV. pojistil v roce 1363 dědickými smlouvami 

s markrabaty a o několik let později začal usilovat o jeho přímé ovládnutí. Tehdy se proti jeho záměrům 

zformovala opět koalice s účastí polského a uherského krále. Vzápětí ji však oslabila smrt Kazimíra 

Velikého, jehoţ na polském trůnu následoval na základě piastovsko-anjouvských dědických úmluv 

Ludvík Uherský. V návalu nových starostí jeho zájem o spojenectví s Wittelsbachy ochladl, markrabě Ota 

zůstal osamocen a nakonec pod tlakem Braniborsko prodal Lucemburkům.  
40

 ČAPEK 1998, 143. 
41

 KAVKA 1998, 234. 
42

 SIEBT 1999, 351. 
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skutečně získává. Polská koruna ovlivnila jeho mládí, uherská ho provázela celým 

ţivotem.
43

  

2.2. Sňatek dne 21. května 1363 

Karlova a Alţbětina svatba se konala na Boţí hod svatodušní 21. května 1363 

v Krakově. Z polské strany se jí zúčastnil kromě krále Kazimíra i Alţbětin otec, vévoda 

Bogislav Pomořanský a bratr Kazimír, z Karlovy strany moravský markrabě Jan 

Jindřich, bratr Karla, a vévoda Bolek Svídnický. Vedle dalších slezských vévodů přijelo 

mnoho dalších hostí.
44

 

„Léta Páně 1363 Karel císař římský a král český, který přišel do Krakova a uzavřel 

sňatek s Alţbětou, dcerou Bogislava, přítomni byli svědci a králové: Ludvík uherský, 

Kazimír polský, Václav český, Zikmund řečený z Donína a přirozeně zástupci mnoha 

kníţectví, Otta bavorský, Boleslav svídnický, Vladislav opolský, Semovít mazovský.―
45

 

Moţná se ke stejné události vztahuje poznámka Jana z Czarnkow, tedy ţe: Kazimír, 

který byl mezi všemi králi povaţován za velkolepého, chtíc slávu svého království léta 

páně 1368 hostinu největší ve městě Krakově uspořádal, kteréţto hostiny se zúčastnili 

Karel římský císař a král Čech se svými kníţaty, král kyperský, král Dácie (Dánsko) 

všichni kníţata z Polska a rytíři z různých zemí. Tito tudíţ králové a kníţata slibujíce a 

posilujíce mezi sebou vzájemné přátelství se pak vrátili s královskými dary veliké 

hodnoty, které obdrţeli od Kazimíra krále Polska.
46

 

Bohuţel není ţádná zmínka o čase, respektive datu, kdy se hostina konala, da 

Dlugoss Hist. Polon - který svatbu, pravděpodobně převáţně podle fantazie, do 

nejmenších detailů líčí, ale sám se jí neúčastnil. Datum je určeno skrze Karlův itinerář, 

je zde vysvětleno, ţe svatba nemohla být dříve neţ v prosinci, jak se domnívá Caro 

Gesch, tedy 12. prosince, protoţe Alţběta je jiţ 18. července korunována českou 

královnou a král Uher 13. prosince psal listinu z Ofen, takţe zcela určitě nebyl v 

Krakově. Jistě také nemohl v květnu, na který itinerář poukazuje, být dánský král u 

hostiny v Krakově, protoţe svou zem opustil teprve na podzim, v říjnu byl ve Wolgastu 

a 13. prosince uzavřel s Kazimírem polským v Krakově svazek či smlouvu. Ten sám 

                                                 
43

 DRŠKA 1996, 12. 
44

 SCHLESINGER 1870, 217. / KAVKA 2002, 123. / KAVKA1998, 235. / FIALA 1978, 164. 
45

 RBM VIII, 2014, 320 č. 3954. 
46

 RBM VIII, 2014, 320 č. 3954. 
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není zmiňován jako účastník, a my budeme muset připustit, ţe se zprávy Jana z 

Czarnkow mýlí.
47

 

Po několika dnech odcestovali manţelé do Břehu (Brezg), konec května a počátek 

června strávili ve Vratislavi a někdy před 10. červnem uţ byli vítáni v Praze. Hlavní 

město Českého království se stalo svědkem dvou korunovací. 15. června, v den 

zemského patrona sv. Víta, byl v katedrále korunován sotva dvaapůlletý Václav na 

českého krále. Obřad vykonal praţský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který s korunovací 

pravděpodobně nesouhlasil.
48

 Korunovace byla v Českém prostředí něčím nevídaným, 

naopak ve zbytku Evropy to nebylo nic neobvyklého. Václavova korunovace časově 

předcházela korunovaci Alţbětině na českou královnu, která se konala o tři dny později, 

18. června. 

2.3. Korunovace Václava IV. 

Karel IV. měl hned několik důvodů, proč nechal syna korunovat. Za prvé naznačuje 

záměr zabezpečit Václavovo nástupnictví před nároky případných Alţbětiných synů.
49

 

Za druhé Václavova korunovace měla praktické důvody, Karel nemusel nadále 

adresovat císařské listiny sobě jako králi, ale panovníkovi novému, a jeho jménem také 

mohl oficiálně jednat a zaštitovat se.
50

 Za třetí chtěl mít Karel synovo nástupnictví 

symbolicky stvrzené. Císař Karel zahrnoval svého dědice od útlého dětství řadou titulů 

a hodností: Václav byl jmenován jak markrabětem braniborským (1363 a 1373), více 

viz níţe čtvrtý důvod Václavovi korunovace, tak markrabětem luţickým (1363), 

současně obdrţel hodnost lucemburského a slezského vévody (1363).
51

 Faktem ovšem 

je, ţe Karel na svého potomka čekal téměř do svých čtyřiceti pěti let, coţ je na 

středověkého člověka uţ velmi pokročilý věk.
52

 Karel IV. musel mít o svého potomka 

nepochybně velký strach, protoţe jiţ dříve narozený dědic stejného jména zemřel. 

Takţe pokud se Karel IV. snaţil svému následníkovi pomoci, tak z hluboké otcovské 

lásky a pýchy na svého syna.
53

 V době Václavovi dospělosti zjistíme, ţe protěţování 

Václava a pomoc schopným otcem nepřinese kýţené ovoce. Ve výchově nepůsobí 

                                                 
47

 RBM VIII, 2014, 320 č. 3954. 
48

 RBM VIII, 2014, 321 č. 3958: O Arnoštově nesouhlasu sice hovoří aţ pozdější zprávy, mlčení o něm 

v soudobých pramenech je však s ohledem na arcibiskupovo postavení a vztah ke Karlu IV. pochopitelné. 

/ SPĚVÁČEK 1986, 46. 
49

 BOBKOVÁ 2003, 176. 
50

 BOBKOVÁ 2003, 176. 
51

 ČECHURA 2008, 17. 
52

 ČECHURA/ŢŮREK  2012, 119. 
53

 HORA 1991, 175. / ČECHURA 2008, 17. 
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negativně pouze otec, negativní výchovné působení pozdějšího arcibiskupa Jana Očka 

z Vlašimi je také zřejmé.
54

 Kdyţ císař nastoupil italskou cestu, tak zanechal Václava 

v Praze po boku svého učitele a politického rádce arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, jejţ 

Karel IV. jmenoval císařským zástupcem v českém státě po dobu své nepřítomnosti 

v zemi.
55

 Před svým odjezdem pověřil Karel IV. praţského arcibiskupa, aby Václava 

zasvětil do praktické politické správy země. Navrhl proto, aby byly postupně svolávány 

krajské sněmy v Čechách jako poradní orgány jednotlivých oblastí země a aby jim 

předsedal král Václav za přispění arcibiskupa Jana Očka. Toto opatření odporovalo sice 

všem soudobým zvyklostem, neboť sedmiletý král Václav nebyl ani podle středověkých 

pravidel plnoletý a nemohl tudíţ sám za sebe rozhodovat. Janu Očkovi však nezbylo 

neţ se vůli Karla IV. podřídit. Jiţ 7. června 1368 datoval Václav svému otci 

vlastnoručně psaný latinský list, v němţ ho pozoruhodným způsobem informoval o 

svém prvním politickém vystupování v Čechách.
56

 Dochování tohoto dopisu nám 

poskytuje pohled na to, jak se snaţil Karel IV. zasvětit Václava do politických úkonů jiţ 

v raném dětství.  

Nová císařovna, energická Alţběta Pomořanská, toto špatně snášela, protěţování 

Václava a hlavně fakt, ţe její potenciální potomci budou Václavovi vţdy podřízeni.
57

 

Zanedlouho se Alţbětě narodí syn Zikmund, mezi ním a Václavem IV. se nepochybně 

vlivem Alţběty vytvořil vztah ţárlivosti, který se v pozdějších letech stupňoval aţ 

k vyloţenému nepřátelství a zápasu o český trůn.
58

 Za čtvrté snad také proto, aby se 

Václav alespoň nominálně mohl ujmout braniborského dědictví. Podle zmíněných 

smluv mohl pouţívat titulu i erbu braniborského, zvát se markrabětem a dát si holdovat 

od Ludvíkových i Otových poddaných, jak se také stalo.
59

 

2.4. Korunovace Alžběty Pomořanské 

„Alţbětiny korunovace a následujících slavností se vedle Karla zúčastnil Jan Jindřich, 

královnin bratr Kaţko, slezští vévodové, česká šlechta, ale i papeţský nuncius Pietro 

Corsini, biskup z Volterry, jehoţ jedním z úkolů bylo získat na středoevropských 

dvorech podporu pro kříţovou výpravu na znovudobytí Svaté země, které si jako ţivotní 

cíl vytkl papeţ Urban. Taţení mělo být zahájeno 1. března 1365 a kyperský král Petr 
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56

 SPĚVÁČEK 1986, 60. 
57

 NODL/ŠMAHEL 2002, 65-66 / ČECHURA/ŢŮREK 2012, 37. 
58

 SPĚVÁČEK 1986, 586 / NODL/ŠMAHEL 2002, 66. 
59

 KAVKA 1998, 235. 



 

20 

z Lusignanu měl osobními návštěvami získat pro účast evropské panovníky. O něco 

později, v září 1363 v Praze, Karel jako obvěnění (o věnu nemáme zpráv) zapsal 

Alţbětě „věnná města― Hradec Králové, Vysoké Mýto, Chrudim, Mělník a Kostelec nad 

Labem se všemi důchody. Současně nařizuje obyvatelům těchto měst, aby jí sloţili slib 

věrnosti.―
60

  

Mimo listinu, v níţ Karel IV. podstupuje tyto města
61

, tak se nám dochovaly i listy 

měst, které jsou ve státním archivu ve Vídni, v nichţ se věnná města Alţbětě zavazují k 

věrnosti.
62

 List, ve kterém se zavazuje město Hradec nad Labem (dnešní Hradec 

Králové), pochází z 15. září 1363, 21. září se zavazuje věrností Vysoké Mýto a 

Chrudim. Později, roku 1371, jsou Alţbětě zapsány téţ města Mělník a Kostelec.
63

 

Alţběta uţívala všechna města, o tom svědčí list Václava IV. 

2.4.1. Věnná města a Alžbětin Dvůr 

Věnná města, respektive dotales civitates reginarum Bohemiae, jsou královská 

města, nad nimiţ panství s důchody bylo postupováno králi českými za věno ovdovělým 

královnám českým po čas jejich vdovství a jeţ dostávala se téţ v zástavní drţbu za věno 

i panujícím královnám, kdyţ ovdovělých královen nebylo. K jejich původnímu jádru, 

které tvořily Hradec Králové, Jaroměř, Vysoké Mýto, Chrudim a Polička přibývaly 

další města buď trvale, nebo jen na přechodnou dobu. K nim patřily Dvůr Králové, 

Chotěboř, Kostelec nad Labem, Mělník a Trutnov.
64

 Nebylo-li vůbec ţádné královny 

ani panující ani ovdovělé, města ta spadla zpět na krále a byla jako jiná města královská 

spravována královským podkomořím a dalšími úředníky,
65

 coţ byli hofmistr 

(hofmistryně), maršálek, komorníci, mistr kuchyně, písař kuchyně, lékař a kaplan. 

Vedle nich se dvůr královen neobešel bez sluţebného personálu (vrátní, kočí, kuchaři, 

ševci, krejčí, či knechti). Kolorit dvora dotvářela přítomnost mladých šlechticů, tříbících 

si zde vzdělání a společenské mravy, a dvorních dam. Jejich počet nelze přesně určit, 

ale jistě stoupal k reprezentativní funkci českých panovnic.
66

 

Dvůr Alţběty Pomořanské, honosící se i císařskou korunou, se pohyboval kolem sta 

osob. Je samozřejmé, ţe chod kanceláře a zvláště dvora královen, vyţadoval velké 
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finanční náklady. Alţběta měla náročný ţivotní styl a i tyto výdaje byly nemalé, byly to 

výdaje za cestování, nákupy luxusního zboţí a ostatní materiální nároky, které 

překračovaly pokladnu. Té bylo ostatně odlehčováno i zboţným počínáním, k němuţ 

mimo jiné patřilo i zakládání a obdarovávání nejrůznějších církevních institucí.
67

 Je 

známo, ţe Alţběta byla velmi zboţná a spolu se svým manţelem, Karlem IV., sdílela 

neúnavnou vášeň sběratele ostatků svatých.
68

 

Alţběta Pomořanská dostává věnná města se všemi právy a důchody do ţivota, ale 

s výhradou, kdyby se po smrti Karla IV. vdala, v tom případě má nástupce Karla IV 

vyplatit Alţbětě 6 tisíc kop grošů, načeţ by byla Alţběta povinna věnná města 

postoupit.
69

 Alţběta si po smrti Karla IV. roku 1378 zvolila za sídelní město Hradec 

Králové, centrum věnných měst. Zde se nacházelo sídlo královniných úředníků a 

v případě delšího pobytu v kraji také jejího dvora
70

, zde také Alţběta později umírá.
71

 

Po Alţbětě dostává věnná města královna Ţofie roku 1400, k věnným městům se 

přidruţí ještě Trutnov a Králové Dvůr.
72

 Více viz Dvořáčková – Zelenka – Boubín 

v knihách Dvory a rezidence ve středověku.
73
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3. Královna matka - děti Alžběty Pomořanské a Karla 

IV., jejich život a politická kariéra v plánech českého 

krále a římského císaře 

Alţběta se stala čtvrtou manţelkou českého krále a římského císaře Karla IV. 

Alţběta je matkou šesti dětí Karla IV., tedy synů Zikmunda, Jana, Karla, Jindřicha a 

dcer Anny a Markéty.
74

 Karel IV. měl dohromady dětí 11, Alţběta tedy byla matka 

většiny jeho dětí a císaře přeţila o 15 let. 

Záhy po příchodu do Prahy navštěvovala Alţběta v staroměstském kostele sv. Havla 

německá kázání reformního kazatele Kondráda Waldhausera
75

 (jejichţ účinek bývá 

přirovnáván k Savonarolovým ve Francii 15. století). Tohoto muţe, který řadu let 

působil na vídeňském dvoře, povolal Karel snad na upozornění dcery Kateřiny roku 

1363 do Prahy, působil zde pak aţ do své smrti roku 1369. Mohlo by to svědčit o tom, 

ţe se přimkla ke hnutí „nové zboţnosti― na praţském dvoře, hnutí podporovanému 

císařem i předními členy dvora. Mohlo však jít také jen o součást módní záliby pro 

senzaci budoucího kazatele. V kaţdém případě lze z toho poznat, ţe němčina byla jejím 

běţným jazykem, takţe bez problémů vplynula do dvojjazyčnosti dvora. Stejně jako její 

předchůdkyně si musela časem osvojit i češtinu. To pro ni nemuselo být sloţité, 

vzhledem k tomu, ţe se za pobytu na krakovském dvoře naučila polsky. Odtud si snad 

přinesla i jistou znalost latiny, důleţité pro styk s lidmi z románského světa a úředního 

jazyka i jazyka liturgie církve. I na praţském dvoře byla latina vštěpována všem 

Karlovým dětem. Víme to bezpečně u Václava, Zikmunda i Jana, ale i u Alţbětiny 

dcery Anny.
76

 

3.1. Anna Anglická 

První dítě se narodilo teprve 1. července 1366. Byla to dcera Anna, která se později 

stala manţelkou anglického krále Richarda II. Zdá se, ţe nevěsta, i její ještě ţijící 

matka, císařovna Eliška, dala přednost Richardovi před Karlem VI., jeţ pro Annu 

navrhovali kardinálové. „K sňatku došlo z důvodu shody se stanoviskem, jaké zaujaly 

Čechy i Anglie k církevnímu rozkolu 1378, v němţ proti papeţovi Urbanovi VI. stanul 

jeho avignonský soupeř Klement VII., podporovaný Francií. Čechy i Anglie se tu 
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spojily na jedné cestě proti Klementovi a jeho hlavní opoře, kterou byla Francie. Karel 

IV. v rámci této situace povaţoval za moudré, aby se sblíţil s Anglií, tudíţ svou dceru 

provdal do této země. Bohuţel Karel IV. zemřel dříve, neţ se sňatek mohl uskutečnit, a 

tak spojení zajistil jeho syn Václav. Spojení Čech a Anglie logicky oslabovala Francii, 

která se měla zříci podpory vzdoropapeţe Klementa VII. Urban VI. pověřil 

vyjednáváním sňatku legáta Pilea de Prata, a legát snadno přesvědčil oba panovnické 

dvory o výhodách česko-anglického sňatku. Jednání probíhala střídavě v Čechách a 

Anglii, ale svatba se nakonec uskutečnila, a to 14. ledna 1382.―
77

 

 

3.2. Zikmund Lucemburský 

15. února 1368 se Karlovi narodil třetí syn Zikmund, pojmenovaný po starém světci, 

jehoţ kult se snaţil císař obnovit, podobně jako císař rozšířil kult sv. Kateřiny. Podle 

Beneše Krabice z Weitmile „byl po právu nazván tímto jménem, protoţe oba jeho 

rodiče zvláštní úctou ctili svatého Zikmunda odpočívajícího v Praţském kostele, bez 

veškerých pochyb dostali tohoto syna od Boha pro zásluhy a na přímluvu jiţ řečeného 

svatého mučedníka―.
78

 Stejně jako při narození prvního syna Václava se posílaly na 

různá místa listy, spřátelenému rodu mantovských Gonzagů psala sama Alţběta. Ještě 

týţ den, co obdrţel zprávu, sjednal Karel s norimberským purkrabím kníţetem 

Fridrichem Hohenzollernem smlouvu o manţelství nového syna s jeho tříletou dcerou 

Kateřinou.
79

 Patrně si byl však vědom, ţe jde jen o přechodné zadání, neţ se objeví ta 

pravá příleţitost.
80

 To bylo samozřejmě typické, bylo velmi důleţité rozšiřovat či udrţet 

hranice říše, proto Karel IV. kalkuloval s kaţdým novým narozeným dítětem a obratně 

ho pouţil pro získání či udrţení území. 

3.3. Korunovace královny Alžběty Pomořanské na císařovnu 

Ve stejném roce, kdy se narodil Zikmund, se Alţbětě dostalo zcela mimořádné pocty. 

Po boku svého manţela se zúčastnila taţení do Itálie, kde ji v Římě papeţ Urban V. 
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osobně nasadil císařskou korunu.
81

 To byl velmi důleţitý okamţik a opět Karlův 

mistrný tah. Karel byl jiţ korunovaným císařem a ve středověku rozhodně nebylo běţné 

vydat se na cestu do Říma dvakrát, coţ byla cesta sloţitá, finančně a časově náročná. 

Podařilo se to před Karlem IV. pouze saským Otonům v 10. století, Jindřichu V. a 

Fridrichu Barbarossovi, tudíţ se Karel přiřadil k nejslavnějším středověkým císařům.
82

 

Císař si musel výpravu prosadit proti vůli části kurfiřtů. Důvodů, proč vykonat tuto 

cestu bylo hned několik, císař chtěl podpořit návrat papeţe do Říma, dbal na dodrţování 

ceremonií, proto chtěl, aby byla Alţběta korunována papeţem, zatímco on byl 

korunován v roce 1355 „pouze― kardinálem pověřeným korunovací, tedy Pierrem de 

Colombiers.
83

 A skutečně Karel IV. dosáhl kýţeného úspěchu, přivítal papeţe ve 

Věčném městě, kde pak z jeho rukou přijala v bazilice sv. Petra 1. listopadu 1368 

císařskou korunu Karlova čtvrtá manţelka. Na chvíli papeţ dokonce přesídlil do Říma, 

ale jiţ v roce 1370 se kvůli nebezpečné situaci vrací do Avignonu.
84

 

Pro korunovaci císařovny byl vybrán svátek Všech svatých, nejbliţší liturgicky 

vhodný den, tedy 1. listopadu 1368. Korunovace samotné císařovny byla něco zcela 

neobvyklého, jak se jiţ zmiňuji výše, tudíţ korunovační řády s takovou ceremonií 

nepočítaly. Pravděpodobně obřad probíhal tak, jak je zachyceno v korunovačním řádu 

pouţitém při Karlově korunovaci, byly vypuštěny obřady náleţející pouze císaři. 

Můţeme předpokládat, ţe císař byl po celou dobu přítomen v plném majestátu.
85

 

Slavnostní procesí začalo patrně před bazilikou svatého Petra, a ne jako při císařské 

korunovaci jiţ v městské bráně. Snad byla císařovna vedena také do kostela Panny 

Marie in turri, aby ji tu oblékli do korunovačních rouch. Průvod se pak zastavil před 

stříbrnou bránou Svatého Petra, kde císařovna poklekla a kardinál ostijský nad ní 

pronesl modlitbu. Poté císařovna v průvodu pokračovala bazilikou, a jak bylo zvykem, 

uctila konfesorium prostrací. Stejně jako při korunovaci císaře zněly přitom litanie, 
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které svolávaly nebeské přímluvce. Teprve potom byla císařovna uvedena na tribunu 

postavenou v choru, jak bývalo zvykem při císařských korunovacích. 

Při příchodu císařovny byl jiţ v chrámu přítomen papeţ i císař. Oba vstoupili 

nejspíše společně v liturgickém průvodu, který se konal na počátku kaţdé papeţské 

mše. Papeţ usedl na trůn v závěru presbyteria a císař na zvláště vyhrazené čestné místo, 

odkud, jak píše Beneš Krabice, „zářil svým císařským majestátem“ (maiestate sua ibi 

refulgente).
86

 Pak zazněl introit samotné mše a pokračovala bohosluţba slova aţ ke 

zpěvu aleluja před evangeliem. Tehdy vstala Alţběta Pomořanská a byla přivedena 

k papeţi před hlavní oltář. Pontifex jí nejprve poţehnal a pak jí kardinál ostijský na 

zádech a na rukou pomazal olejem, aby získala dar Ducha svatého, který jí měl být 

posilou v roli císařovny. Poté jí papeţ vloţil na hlavu mitru, a to tak, aby rohy byly na 

levé a pravé straně hlavy, aby se jasně odlišila od mitry náleţející biskupům, kterou byl 

korunován císař. Na mitru teprve vloţil korunu a v modlitbě královně vyprošoval, aby 

se ozdobila moudrostí a cnostmi tak, jako je dekorována touto korunou. 

S korunou na hlavě byla odvedena na tribunu, odkud sledovala další část mše. 

Evangelium k svátku Všech svatých přinášelo perikopu z Matoušova evangelia o 

blahoslavených (Mt 5, 1-12). Po zpěvu evangelia císařovna odloţila korunu, sestoupila 

z tribuny a poloţila k papeţovým nohám zlato.  Pod schody do presbyteria při oltáři 

svatého papeţe Lva zůstala stát do chvíle, kdy jí sám papeţ přinesl eucharistii. Pak byla 

odvedena zpět na své místo na tribuně. Při přípravě oltáře pomáhal osobně císař. 

Po skončení mše opustila císařovna za doprovodu dvou kardinálů chrám a odebrala 

se k místu, kde byla připravena slavnostní hostina, teprve po obědě se pokračovalo dál. 

Tato praktická změna zřejmě vycházela z Karlovy osobní zkušenosti. V průvodu od 

Svatého Petra k Lateránu císařovna pasovala nové rytíře, jak bylo zvykem.
87

 Nová 

císařovna krátce po korunovaci odjíţdí z Věčného města. 

Alţběta se vrací do Prahy sama, Karel IV. zůstává v krajinách polských a jak se píše 

v kronice Beneše Krabice: „Téhoţ roku 20. dne měsíce srpna přijela do Prahy paní 

Eliška, římská císařovna, toho roku, jak je svrchu řečeno, korunována v Římě rukama 

pana papeţe, a byla se vší slávou přijata od duchovenstva i lidu ve městě a kostele 

praţském.―
88
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3.4. Jan Zhořelecký 

Na Praţském hradě se 15. června 1370 narodil císařovně Alţbětě druhý syn, který při 

křtu dostal jméno Jan.
89

 Jméno bylo vybráno, protoţe následoval svátek svatého Jana 

Křtitele, nebo pro uctění památky jeho děda, zesnulého pana Jana, krále českého.
90

 

Datum narození Jana Zhořeleckého bývá kladeno k 22. červnu.
91

 Narození Jana bylo 

důleţitým okamţikem, protoţe sotvakdo mohl pochybovat o vitalitě rodu, disponujícího 

uţ třemi syny větvě královské a třemi syny odnoţe moravské.
92

 

3.5. Alžbětina zbožnost a udatnost 

V roce 1371 císař váţně onemocněl, císařovna v obavách o ţivot jejího chotě slíbila 

vykonat pouť z Karlštejna do Prahy k hrobu svatého Zikmunda a skutečně ji pěšky 

uskutečnila. U hrobu svatého Zikmunda obětovala pro zdraví svého pána osm misek 

ryzího zlata, jinak dvacet tři hřivny a pět lotů zlata v ceně 1650 florénů na zhotovení 

relikviáře v podobě hlavy svatého Zikmunda. Jakmile byl slib splněn a darováno 

zlato…, nabyl císař z milosti Boží a pro zásluhy svatého Zikmunda dřívějšího zdraví.
93

 

Za pozornost nepochybně stojí volba světce - přímluvce, jehoţ ostatky nebyly ještě u sv. 

Víta příliš dlouho a jehoţ jméno nesl císařovnin syn. Je zjevné, ţe Alţběta byla velice 

zboţná ţena.
94

 

Alţběta sledovala dění v Čechách. Navštěvovala mimo jiné bohosluţby reformního 

kazatele Konráda Waldhausera v Praze a v případě potřeby neváhala zasáhnout i do 

politických záleţitostí. Kdyţ v roce 1373 za Karlovy nepřítomnosti vpadlo do Čech 

bavorské vojsko a vyplenilo okolí Domaţlic, kde bylo odraţeno, Alţběta dává příkaz 

českému vojsku k odvetě.
95

 

3.6. Karel, Markéta Česká a poslední syn Jindřich 

V paláci Praţského hradu se císařovně Alţbětě Pomořanské narodil i třetí syn a to 

13. března 1372, který dostal jméno po šťastném otci Karel.
96

 Byla to velkolepá oslava 
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Karlů, která snad vyjadřovala záměr, který císař se synem měl, ale o němţ nic nevíme. 

Neměl se však z něho dlouho těšit. Malý princ zemřel uţ příštího roku.
97

 

Ale to uţ se ţivotní pouť slavného císaře nachylovala. Alţběta mu ještě porodila dvě 

děti, 29. září 1373 dceru Markétu, na památku Karlovy babičky z otcovy strany, tedy 

Markéty Brabantské.
98

 Jiţ samotný křest nejmladší císařovi dcery byl především 

politickým aktem, neboť současně došlo k udělení nově získaného Braniborska v léno 

Karlovým synům.
99

  

V srpnu 1377, bliţší datum se nedochovalo, se narodil císařovně Alţbětě poslední 

syn (její šesté dítě), který dostal jméno po svém pradědovi císaři Jindřichovi VII. Nová 

situace vyvolala pochopitelně potřebu upravit dosavadní císařovu závěť. Malý Jindřich 

zemřel však jiţ v roce 1378.
100

 

3.7. Smrt Otce vlasti 

Ve víru za sebou jdoucích politických událostí, přinášejících takřka denně nové a pro 

Karla IV. stále více zarmucující zprávy, ztrácely se císařovi fyzické i duševní síly velmi 

rychle.
101

 U Karla se začínaly v té době stále častěji a silněji ozývat obtíţe způsobené 

onemocnění dnou neboli podagrou. Tato nemoc je vrozená porucha metabolismu 

purinů, tj. dusíkatých sloţek nukleových kyselin, přítomných v jádře kaţdé buňky. 

Důsledkem je zvýšená tvorba kyseliny močové, která vede ke vzniku krystalů této 

kyseliny a jejich sodných solí. Ty se pak ukládají zejména v kloubních chrupavkách 

v podobě dnavých tofů v podkoţí, případně i jinde. Proces vyvolává záchvatové bolesti 

kloubů a obtíţe při chůzi a pohybu vůbec. 
102

 Na podzim roku 1378 si špatně chodící a 

nahrbený dvaašedesátiletý Karel IV. při pádu z koně, nebo moţná ze schodů zlomil 

krček stehenní kosti. Musel ulehnout, ve studených komnatách královského paláce 

Praţského hradu nastydl, onemocněl zápalem plic a 29. listopadu, tři hodiny po západu 

slunce vydechl naposled. Alţběta se stala vdovou jiţ v jednatřiceti letech. Zprávu o této 

smutné události, smrti císaře Karla IV., rozesílala královská kancelář okamţitě. Téměř 

současně započaly přípravy smutečních obřadů.
103

 Datum pohřbu bylo stanoveno tak, 

aby umoţnilo účast smutečních hostů i ze vzdálených končin. Pohřeb byl velkolepým 
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rozloučením hodným císaře Svaté říše římské. Při ofertoriu pontifikálním rekviem, 

celebrovaného kardinálem Janem Očkem z Vlašimi, tehdy uţ rezignovavším na 

arcibiskupský úřad, byly obětovány podle starého zvyku předměty pouţité při pohřbu. 

Šlo o oběť symbolickou: byly opět vykoupeny a strţené peníze připadly chrámu. 

Symbolická byla i obětina poslední.
104

 Tělo mrtvého vladaře bylo nabalzamováno a po 

dobu celých jedenácti dnů vystavováno v audienčním sále královského paláce na 

Praţském hradě. Zesnulý panovník byl oděn do zlatých a purpurových nohavic a 

purpurového pláště. V rakvi vedle hlavy Karla IV. byly vystaveny koruny - lombardská, 

římská a česká, dále zde byly umístěny ţezlo a jablko.
105

 Před katafalkem, tonoucím 

v záři nesčetných voskovic, se třpytily drahocenné relikviáře s ostatky svatých. Zástupci 

praţského duchovenstva a svatovítští mansionáři recitovali a zpívali hodinky a ţalmy. 

Tak i po smrti byl císař obklopen oslnivou nádherou, kterou za ţivota náruţivě miloval. 

Na závěr průvodu k hlavnímu oltáři předstoupila císařovna Alţběta, oděná do zlatého 

roucha a s korunou na hlavě. Doprovázela ji Václavova manţelka Johana Bavorská a 

Joštova manţelka markraběnka Aneţka Opolská. Za kaţdou z nich kráčelo po stu černě 

oděných dvorních dam a sluţebnic. Kdyţ měla Alţběta obětovat své insignie na oltář, 

nebyla prý pro přílišné pohnutí schopna odloţit insignie na oltář a musela jí pomoci její 

snacha, královna Johana.
106

 Místo císařova posledního odpočinku bylo předem dobře 

promyšleno samotným Karlem, kdyţ se rozhodl v katedrále sv. Víta vybudovat 

královské mauzoleum, zde také spočine.
107

 V pohřební řeči v prosinci roku 1378 byl 

nazván proslulým vzdělancem Vojtěchem Raňkovým z Jeţkova Otcem vlasti. Jiţ 

současníci si byli vědomi jeho neobyčejného významu pro České království, proţívající 

za jeho vlády všestranný rozvoj - hospodářský, kulturní i umělecký.
108

 

Smrt Karla IV. nebyla sama o sobě historickým mezníkem ve vývoji politické a 

sociální situace v českých zemích, postavila však téměř osmnáctiletého Václava IV. 

před úkoly, na něţ nebyl náleţitě připraven a s nimiţ by se byl jen velmi nesnadno 

potýkal i jeho zkušený otec. Pro Václava IV. samého byl ovšem Karlův odchod 

zásadním zlomem v jeho ţivotě.
109

 „Václav byl vybaven mnoha teoretickými znalostmi 

z oblasti politiky, dostalo se mu jich však bez vlastního přičinění. Nebyl zvyklý sám 
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aktivně politicky myslet a pracovat, chyběla mu tolik potřebná vlastní iniciativa. 

Vysoké státní tituly si ani nevybojoval, ani svou činností nezaslouţil.―
110

  

Pod přímým vlivem arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi byl Václav IV. vzděláván zcela 

jednostranně v rigorózním systému středověké teologie. Značně bigotní prostředí 

stárnoucího otce, v němţ byla stále více zdůrazňována mystika, spojovaná 

s utvrzováním politického systému moci, muselo vzbuzovat v mladém a nadaném králi 

nechuť a odpor. Bylo tomu tak tím spíše, ţe v období rychle narůstající krize v církvi, 

byly její mravní postuláty ve stále zjevnějším rozporu se skutečným praktickým 

ţivotem. Přesvědčivost věroučných poţadavků byla pak oslabována a posléze 

diskreditována propuknutím velkého papeţského schizmatu, které odhalilo veškerá 

bolavá místa a neduhy církevního ţivota. Nutné zaštítění panovnické moci církevní 

ideologií se ponenáhlu ocitlo v tak chatrném stavu, ţe se stalo takřka nepotřebné a 

v jistém smyslu dokonce neuţitečné a politicky nebezpečné. Nebylo proto divu, ţe se 

Václav IV. v politické praxi od této pochybné opory odvrátil a zaujal k ní ostře kritický 

postoj. Ten se pak projevil i v osobním vztahu k Očkovu nástupci, arcibiskupovi Janovi 

z Jenštejna.
111

 

Václav IV. se tedy chopil nezáviděníhodné úlohy s mladickou odvahou a 

mimořádným elánem a stanul v čele Svaté říše římské i Českého království. 
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4. Testament a rozdělení vlivu 

Poslední desetiletí Karlova ţivota bylo ve znamení úsilí o dokončení konsolidace 

českého státu v rámci zemí České koruny. 

Druhým základním cílem, který si Karel IV. po úspěšném naplnění politické stránky 

cíle prvního vytyčil, bylo zabezpečení dosavadním lucemburských drţav a římského 

císařství do budoucna v rámci otázky nástupnictví a určení dědických podílů. Řešení 

tohoto druhého základního cíle naplnilo posledních let, jeţ bylo stárnoucím znenáhla 

ochabujícímu císaři dopřáno proţít. 

I kdyţ byla realizace prvního cíle alespoň z politického hlediska úspěšná, vyčerpala 

Karla IV. natolik, ţe jeho snahu o příznivé a uspokojivé vyřešení druhého úkolu silně 

poznamenala ztráta dosavadního politického bystrozraku a perspektivy, doprovázená 

zřetelnou nejistotou a nerozhodností v otázce lucemburského dědictví.
112

 

„Císař rozdělil dosud jednotné a centralizované spravované území české koruny mezi 

své syny dosti nešťastně a troufám si říci, ţe poněkud nešikovně. Soudím tak z toho 

důvodu, ţe nebyly jasně a jednoznačně rozděleny jejich „údělné― oblasti. Zvláště mezi 

Zikmundem a Janem Zhořeleckým rezonovalo nemálo sporných zón.― vysvětluje 

Jaroslav Čechura
113

 a já tuto situaci povaţuji dokonce za jednu ze zlomových, protoţe 

území je strůjcem sporů mezi bratry aţ do smrti Václava IV. 

Představy o posloupnosti Lucemburků co do rozsahu moci a ovládaného území vtělil 

Karel IV. do dvou závětí, vydaných v prosinci 1376 a říjnu 1377. Texty testamentu se 

příliš neliší, ve druhém znění je pouze více vymezena hranice území patřících 

Václavovi a Zikmundovi.
114

 

4.1. Rozdělení území 

Jak vyplývá z dochovaného soudobého německého opisu Karlovy politické závěti, 

byla moc rozdělena podle stáří Karlových tří synů, Václava, Zikmunda a Jana.
115

 

Nejstarší Václav dostal podle závěti „české království a českou korunu s kurfiřtským 

hlasem českého krále― a měl volbou za krále římského zajištěné římské císařství. 

K tomu Václav získal „polská kníţectví, země a kníţata tamtéţ s jejich holdy, 

poslušenstvím a poddaností a s královskou mocí v Polsku a Slezsku, to jest ve 
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Vratislavi, Hlohově, Frankensteinu, Stinavě a Goře, v zemi Budyšínské a všech 

ostatních kníţectvích, zemích, panstvích a veškerém příslušenstvím―, jaká drţel Jan 

Lucemburský a Karel IV. „ A také kníţectví, panství, země a lidi ve Svídnicku a 

Javorsku a ostatní země a příslušenství― mu připadla, jeţ „jsou jeho dědictvím a 

vlastnictvím po matce a všechna česká a moravská kníţata království a České koruny, 

duchovní i světská, vévodové a vévodství opavské― a „také část území Luţice, mezi 

Sprévou a Odrou, které přenechal a odevzdal urozenému Janovi, zhořeleckému 

vévodovi, našemu nejmladšímu synovi, jako léno českého krále―. „A k tomu veškerá 

panství a území Strehly a Mühlbergu a všechna hrabata, pány, osazenstva, zámky, 

pevnosti, země a lidi a zvláště vše, co máme jako římský císař a český král v Bavorsku, 

Francích, Švábsku a ve všech německých zemích aţ na Rýn, ve Vogtlandu, v Durynsku 

a v Míšeňsku, především platy na území Sulzbachu a Štaufska a Adelburgu 

s příslušenstvím.―
116

 

Mladší syn Zikmund dostal celé markrabství braniborské aţ k Odře, (Starou i Novou 

marku) s titulem arcikomorníka svaté říše římské, s Oderberkem a mosty na Odře spolu 

s cly a veškerým příslušenstvím. K tomu měl závazek nebránit svému mladšímu 

bratrovi k vybírání cla v Küstrinu (Kostřín) a v plavbě a obchodu na Odře, a to ani na 

vodě ani na zemi.
117

 

Nejmladší syn Jan, vévoda ve Zhořelci, měl obdrţet „část braniborské marky― leţící 

nad Odrou u Küstrinu (Kostřína) se stejnojmenným hradem, městem a mostem, přičemţ 

neměl svému bratru Zikmundovi bránit ve vybírání cla v Oderberku a v obchodu na 

Odře. K tomu měl vlastnit „město Zhořelec a díl území Luţice při Sprévě, tekoucí 

z kraje k Budyšínu na druhém břehu směrem k Polsku. A má pro sebe přibrat Zhořelec a 

týţ díl území Luţice na témţe území Sprévy směrem k Polsku nad Odrou a na Wartě a 

na této straně Odry aţ k Schleife s Müllrose jako kníţectví a vévodství― a drţet je jako 

léno českého krále. Toto zhořelecké vévodství mělo být po moravské markrabství 

nejčastější a nejdůstojnější mezi ostatními lény u českého království a České koruny. 

Kromě toho měl vévoda Jan Zhořelecký dostávat z kutnohorských stříbrných dolů 

kaţdý týden dvacet šest hřiven stříbra, dokud částka nedostoupí 13 tisíc hřiven. Za tyto 

peníze si měl ve své zemi koupit, co bude povaţovat za uţitečné.
118
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Z úvodu závěti je patrné, ţe její motivace vyplynula z reálných obav o mírový a 

přátelský vztah Karlových synů. Rozdělení dosud jednotného a centralizovaně 

spravovaného území instituce zemí České koruny však ne právě jasnou delimitací 

údělných oblastí, zvláště mezi Zikmundem a Janem Zhořeleckým, vykazovalo nemálo 

přímo konfliktních zón. Ty jakoby právě sami nabízely, aby hned při prvních aktech 

správní povahy došlo k neshodám a nedorozuměním.
119

 

K naznačenému rozdělení zemí a útvarů instituce České koruny však závět 

obsahovala řadu dodatků a upřesnění, jeţ nesystematičnost výkladu jen zvyšují. Kromě 

dílčích právních zásad jsou tu i dodatky k rozděleným územím. První z nich stanoví, ţe 

král Václav IV. má vlastnit město Lübben s příslušenstvím, za coţ má vévodovi Janovi 

Zhořeleckému připadnout Spremberg
120

 

Součástí závěti bylo velmi podrobné stanovení zásad stařešinské posloupnosti 

v nástupnictví. Pokud by zemřel nejstarší syn Václav s několika muţskými dědici, měl 

po něm vládnout jeho prvorozený syn. Pokud by zemřel Václav bez dědice, měl po něm 

nastoupit Zikmund, kdyby ani on se nedočkal synů, měl vládnout Jan Zhořelecký, poté 

vţdy nejstarší člen rodu v přímé linii, syn nebo bratr. Navíc císař počítal s tím, ţe by se 

mu mohl narodit další syn, případně dokonce i několik synů. V roce 1377 se císařovně 

skutečně narodil syn Jindřich, který však zakrátko zemřel.
121

 Nová situace vyvolala 

pochopitelně potřebu upravit dosavadní císařovu závěť. 

První přečtení druhé císařovi politické závěti, zpracované na zámku Tangermünde
122

 

s datem 18. října 1377, jednoznačně vyvolává poněkud překvapující dojem, ţe narození 

syna Jindřicha nebylo popudem k novému dělení Lucemburských rodových drţav, ale 

pouze záminkou k pokusu o poněkud přesnější formulace některých částí první závěti. 

Podíl malého Jindřicha nebyl vůbec vymezen, coţ bylo výslovně zdůrazněno s tím, ţe 

pořízení v jeho prospěch bude učiněno později. Kdyby však Karel IV. zemřel dříve, neţ 

stačí takové pořízení formulovat, mají se o ně postarat český král a markrabí 

braniborští.
123

 

Dosavadní linie Karlovy politiky byla určována převahou centralizační moci, 

reprezentované silnou osobou jediného panovníka, českého krále, jehoţ moc a váţnost 
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byla vydatně posílena císařským majestátem. I kdyţ i druhá závět poskytovala majoritu 

moci jedinému Václavovi IV., přesto roztrţení ekonomicky důleţitého území 

Braniborska a Luţice do přesně nevymezených údělů dvou Václavových bratří muselo 

působit politicky odstředivě.
124

 

4.1.1. Braniborsko 

Získání Braniborska mělo značně sloţitou předehru.
125

 Jejím kořenem byly Karlovy 

dřívější politické dohody s Wittelsbachy, diktované snahou odtrhnout své dávné 

politické odpůrce od braniborského markrabství. Rozhodující však bylo ustanovení 

smlouvy z 3. července 1353, uzavřené ve Svídnici mezi Karlem a kníţetem Bolkem II. 

Svídnickým a Javorským, strýcem Karlovy třetí manţelky Anny Svídnické. Bolek v ní 

mladé české královně připsal jako dědictví všechny své země. Jeho smrt 28. července 

1368 naplnila hlavní bod smlouvy. Navíc připadla dětem Anny Svídnické, která zemřela 

jiţ 11. července 1362, Dolní Luţice, která byla vyplacená Karlem IV. v roce 1364 ze 

zástavy míšenských markrabí Fridricha, Baltazara a Viléma a dané k doţivotnímu 

uţívání kníţeti Bolkovi II. 

Řešení nastalé situace bylo tak naléhavé, ţe Karel IV. ještě za svého pobytu 

v Modeně 24. srpna 1368 dal příkaz, aby se jeho syn Václav IV. a praţský arcibiskup 

Jan Očko z Vlašimi jako Václavův poručík okamţitě ujali výkonu vládní moci v Dolní 

Luţici. Do cesty se sice postavily některé dodatečné názory ze strany polského krále 

Kazimíra a Bolkových příbuzných, munsterberských a opolských kníţat, ale vypsání 

všeobecné berně na podzim roku 1369 přineslo takový úspěch, ţe zmíněné nároky 

mohly být uspokojivě splněny.  

Novým zpevněním mocenského postavení Karla IV. se však dostaly do pohybu 

tradiční politické síly, jimţ byla vzrůstající síla lucemburského panství trnem v oku. 

Znovu proto oţila činnost tajného nepřátelského seskupení proti Karlovi IV. s cílem 

zabránit případnému uskutečnění smlouvy o dědickém nástupnictví Lucemburků 

v Braniborsku.
126

 Protilucemburská aliance se obnovila 15. února 1369 na schůzce 

v uherském Budíně, kde se uherský král Ludvík a polský král Kazimír písemně dohodli, 

ţe jejich dřívější smlouvy a svazky zůstávají v platnosti a ţe jeden bude pomáhat 

druhému proti všem útokům, zvláště ze strany císaře Karla IV., a ţe bez druhé strany 

neuzavře s válčícími ţádné dohody. K alianci se přidává dolnobavorský vévoda Štěpán 

                                                 
124

 SPĚVÁČEK, 1979, 466. 
125

 TŘEŠTÍK/ČECHURA/PECHAR 2001, 352. 
126

 SPĚVÁČEK 1979, 425-426. 



 

34 

a jeho synové, nakonec se přidává i zeť Karla, markrabě Oto Braniborský, který se 

smířil se svými bratry v Bavorsku a za vojenskou pomoc proti svému tchánovi slíbil 

nástupnictví v Braniborsku Fridrichovi, druhorozenému synovi dolnobavorskému 

vévody Štěpána. Proti císaři zaujme nepřátelský postoj papeţ Urban V., rozezlený na 

Karla IV., poněvadţ od něho nezískal předpokládanou a rozhodnou podporu proti  

Bernabovi Viscontimu pánovi v Miláně.
127

 V kritickém okamţiku ovšem opět projevil 

Karel svou politickou prozíravost. Ještě 16. srpna 1369 byl v severní Itálii, patrně v 

Udine, kde zbavil odbojného Bernaba Viscontiho všech statků a hodností, poněvadţ 

podporoval město Perugii v jeho odporu proti papeţi.
128

 Císařovnu Alţbětu vypravil 

Karel jiţ dříve do Prahy, kam dorazila 20. srpna, a sám rychle odcestoval přes Brno, kde 

je jeho pobyt doloţen listinou z 1. září 1369,
129

 do Slezska, aby pro sebe zajistil 

kníţectví Svídnické a vyplatil nároky. Dosáhl toho, ţe slezští vévodové a slezská města 

sloţili hold králi Václavovi IV. jako svému bezprostřednímu pánovi. 

Kdyţ Karel IV. poznal nezvratný úmysl nepřátelské koalice získat Braniborsko 

navzdory platným úmluvám a smlouvám zpět ve prospěch Wittelsbachů, rozhodl se 

řešit situaci vojenskou silou. Předtím si však dal 28. ledna 1370 od Munsterberského 

vévody Bolka v Praze písemně potvrdit, ţe se Bolek vzdává všech nároků na Svídnicko 

a Javorsko. V souvislosti s válečnými přípravami zaloţil koncem února 1370 u města 

Furstenbergu na řece Odře nedaleko Frankfurtu pevný hrad, most přes řeku a opevnil 

město, aby si tak vytvořil opěrný bod a základnu proti Braniborsku. Místo pro stavbu 

hradu získal koupí od cisterciáckého kláštera v Neuzelle. Poté rozvinul rozsáhlou 

diplomatickou činnost s cílem zajistit si dostatečně silné spojence a rozbít nepřátelský 

spolek převedením jeho vlastních příslušníků na svou stranu, jak to mistrně provedl jiţ 

nejednou. V té době s ním zpřetrhal poslední pouto uherský král Ludvík, kdyţ jeho 

neteř Alţběta byla 5. března 1370 donucena ustoupit od chystaného sňatku 

s Václavem.
130

 

Karel IV. měl oporu v Magdeburském arcibiskupovi Albertovi ze Šternberka, který 

hájil císařovi zájmy na západní hranici Braniborska. Ze severu Braniborska si císař jiţ 

dříve, na jaře 1368, zajistil přátelství dánského krále Waldemara. S bavorskými a 

švábskými říšskými městy uzavřel smlouvy o ochraně jejich majetku, tím paralyzoval 
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případnou pomoc bohatých říšských měst ve prospěch bavorských Wittelsbachů. 

V návaznosti na tyto dohody přijel na Karlovo pozvání vévoda Magnus a uzavřel 

s císařem smluvní závazek k ochraně nároků císařových synů na dědictví 

Braniborska.
131

 Nejpůsobivější diplomatický tah byla opět sňatková politika, Karel IV. 

se zcela neočekávaně obrátil na bratra Oty Braniborského, bavorského vévody a 

holandského hraběte Albrechta a nabídl mu zasnoubení svého syna, mladého krále 

Václava IV., s jeho dcerou Johannou. Albrecht pochopitelně lákavou nabídku přijal. 

K zásnubám došlo jiţ 13. června 1370, kdy se vévoda Albrecht rozhodl uzavřít i 

spojeneckou smlouvu. Nedlouho poté přivtělil Karel IV. listinu z 1. srpna 1370 luţické 

markrabství k instituci zemí České koruny.
132

 29. září 1370 se slavila okázalá svatba 

desetiletých dětí, do té doby se zřejmě Albrechtovi podařilo usmířit svého bratra Otu 

s císařem. 

Vzdor tomuto Karlovu nespornému diplomatickému úspěchu nebyla jeho skutečná 

situace tak růţová, papeţ se na císaře stále hněval a prosil ho, aby se spojil s Ludvíkem 

Uherským proti Bernabovi Viscontimu. To byla ovšem přímá výzva, aby se Karel spojil 

se svým nepřítelem, coţ Karel nemohl. Z bezvýchodné situace Karlovi pomohla tzv. 

vyšší moc, protoţe jeho protivníci začali umírat. Jako první zemřel 5. listopadu 1370 

polský král Kazimír, jeho nástupcem se stane Ludvík Uherský, krátce po něm 19. 

prosince 1370 zemřel papeţ Urban V. a jeho nástupcem se stal papeţ, který byl Karlovi 

nakloněný. Dále zemřel Rudolf II. Saský, který stál věrně na straně Lucemburků. Jako 

poslední zemřel mohučský kurfiřt, arcibiskup Gerlach, na jeho místo se Karlovi 

podařilo prosadit svého stoupence, Lucemburčana Jana de Ligny.
133

 V opozici se opět 

vyskytl Ota Braniborský, který povolal do země svého synovce Frydrycha Bavorského 

s vojskem a přikázal všem braniborským stavům, aby přísahali poslušnost jemu 

samotnému a jeho bratřím. Karel IV. toto jednání povaţoval za zradu, odboj a zmaření 

nástupnictví v Braniborsku pro svou dynastii. Počátkem července 1371 vtrhl Karel IV. 

se značným vojskem do Braniborska. Boje probíhaly po celý červenec a srpen, nemáme 

o nich podrobnějších zpráv. Příměří bylo uzavřeno mezi Karlem IV., Ludvíkem 

Uherským, Otou Braniborským, bavorskými vévody a salcburským arcibiskupem.
134

 

Následně Karel IV. oslabenou koalici rozloţil zcela. 
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4.2. Dodatky k závěti 

V závěti bylo také zakotveno, ţe při úplném vymření Karlova přímého rodu mohl na 

český královský trůn nastoupit Jošt jako nejstarší člen sekundogenitury, nebo jeho přímí 

muţští potomci. Karel IV. dokonce počítal s moţností, ţe by vymřeli Lucemburkové po 

meči. V takovém okamţiku měly nastoupit dcery, a to podle jasně stanoveného pořadí. 

Samozřejmě bylo nutné, aby kvalitní testament měla i lucemburská sekundogenitura, 

ani Jan Jindřich neměl jedinou závět. Prvý testament píše bratr Karla IV. Jan Jindřich jiţ 

v roce 1363 po korunovaci Alţběty Pomořanské, Karlem je potvrzený 20. června 1363. 

Za následníka v markrabství byl prohlášen Jošt a v případě jeho smrti druhorozený syn 

Jan.
135

 Nový testament vydává Jan Jindřich v roce 1366, do něhoţ vedle Jošta zahrnul i 

zbylé dva syny, Jana Soběslava a Prokopa, jejichţ podíly ovšem měly být vázány 

lenním poutem na moravského markraběte, jenţ skládal přísahu věrnosti českému 

králi.
136

  

Všichni Karlovi synové se měli vzájemně písemně zavázat, ţe budou věrně stát při 

sobě a budou si vzájemně pomáhat. S tím souviselo i ustanovení, ţe markrabě Zikmund 

a jeho nástupci mají odevzdat svůj kurfiřtský hlas pouze českému králi. Vše bylo 

detailně promyšleno a zformulováno. Oba nástupnické řády či politické závěti 

stárnoucího císaře představovali v souhrnu negativní rozhodnutí, jimiţ císař uvedl do 

pohybu dosti, silné a odstředivé dynastické zájmy svých jednotlivých synů. Ti 

postrádali to základní a společné, co jejich otec u nich samozřejmě předpokládal a o 

čemţ nepochyboval, totiţ základní názorovou jednotnost a společnou vůli.
137

 

Jednalo se o výrazné osobnosti, které sice nedosahovali jedinečného Karlova 

majestátu, ale kaţdý byl nespornou individualitou. Dva z Karlových synů se stali 

římskými králi (Zikmund Lucemburský dosáhl i římské korunovace), navíc i jejich 

bratranec Jošt dosáhl stejné hodnosti. Jde o imponující bilanci, s níţ se nemůţe 

srovnávat vůbec ţádný evropský či středoevropský vladař ve vrcholném a pozdním 

středověku.
138

 

Doba, kdy nastupuje Václav IV. na trůn není jednoduchá, všeobecná politická 

nejistota a úpadkové jevy ve společnosti, na něţ stále důrazněji upozorňovaly kritické 

                                                 
135

 KAVKA 1998, 235-236. 
136

 BOBKOVÁ 2003, 391: Opatření mělo patrně zabránit eventuálnímu rozdrobení moravského 

markrabství, které mělo ve vztahu k lucemburským ujednáním s Habsburky i Anjunovci klíčové 

strategické postavení. 
137

 HOENSCH 2000, 140. 
138

 ČECHURA 2008², 21. 



 

37 

hlasy z intelektuálních kruhů, přistupovaly i některé problémy a změny uvnitř 

lucemburské dynastie. Václav IV. nebyl v době, kdy se Karel IV. rozloučil se ţivotem, 

dominantní a tedy vůdčí, autoritativně rozhodující osobností svého rodu. Oporu ze 

strany nejstaršího člena dynastie, průbojného moravského markraběte Jošta, očekávat 

nemohl.
139

 Je třeba připomenout, ţe všichni tři synové Jana Jindřicha byli starší neţ 

Václav a velmi pravděpodobně jiţ z tohoto důvodu nebývali ochotni uznávat ho za 

hlavu rodiny, jak tomu chtěl ve svých odkazech Karel IV. Václavova matka Anna 

Svídnická zemřela uţ v druhém roce jeho ţivota, zatímco matka Zikmundova, císařovna 

Alţběta Pomořanská, velmi aktivně pomáhala svým dětem. Václav byl osamocen jak 

proti skupině moravské, tak i proti Alţbětě a jejím dětem a tato skutečnost měla 

význam, který při posuzování jeho osudů nelze pominout. Císařovna Alţběta měla po 

Karlově smrti velkou autoritu a nebylo náhodou, ţe otevřený pánský odboj vypukl 

teprve po její smrti.
140

 

A v této konstelaci se začaly první samostatné kroky mladého českého a římského 

krále Václava IV.
141
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5. Královna vdova – Alžbětin dvůr a její vztahy 

k vlastním i nevlastním dětem, zejm. synům 

Zikmundovi, Janu Zhořeleckému a Václavu IV. 

Alţběta Pomořanská ovdověla ve svých jednatřiceti letech. Podle měřítek té doby to 

byl věk uţ zralé ţeny. Délka jejího vdovství byla stejně dlouhá jako její manţelství, 

patnáct let. A její schopnosti se v plné síle projevily po smrti velkého vladaře, kdy 

energická Alţběta dosáhla několika diplomatických úspěchů, především pokud se 

jednalo o Svatoštěpánskou korunu, kterou se Alţběta snaţila získat pro jejího syna 

Zikmunda, vycházela ze svých dědických nároků.
142

 Byla to císařova ţivotní partnerka, 

která dokázala vystoupit z jeho stínu.
143

 Ačkoliv vdovství královen znamenalo vţdy 

ústup ze slávy, tak v ojedinělých případech si dovedli vynutit vliv na osudy svých 

dynastií.
144

  

K podobným typům, byť ne tak rozhodným, náleţela jistě i Alţběta Pomořanská. 

Kdyby nebylo dospělých následovníků, dovedli bychom si ji dobře představit jako 

energickou regentku. Ani hospodářské zajištění královen - vdov nebývalo valné. Byly 

odkázány jen na příjmy plynoucí z jejich věna a obvěnění, na finanční pomoc 

panujících králů, většinou notoricky zadluţených, nemohly příliš spoléhat.
145

 Byla tedy 

odkázána jen na obvěnění v podobě „věnných měst― a důchodů z nich. I kdyţ to nebyly 

zdroje malé, sotva stačily na vydrţování většího dvora s jeho reprezentačními výdaji, 

úměrnými její císařské hodnosti. Nevíme, jak dlouho pobývala v praţské rezidenci. Zdá 

se, ţe se dostávala do konfliktu s královským párem, jak píše František Kavka.
146

 

Svědčí o tom to, ţe královna Johanna Bavorská v roce 1379 sídlila převáţně v Písku.
147

 

Václav IV. měl dvě manţelky, po smrti Johanny Bavorské si vzal Ţofii Bavorskou, 

druhá svatba se uskutečnila čtyři roky před smrtí Alţběty Pomořanské
148

. V Praze se 

s Alţbětou uţ spíše míjela, zvlášť kdyţ v letech 1382 nebo 1383 přesídlila se svým 

chotěm z výšin Hradu do takzvaného Králova dvora na Starém městě praţském.
149

 Je 

pravděpodobné, ţe Alţběta nějaký čas bydlela v některém z praţských paláců a teprve 
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s ústupem svého vlivu trvale přesídlila do některého ze svých měst. Pro svou vznosnou 

polohu býval oblíben Mělník, avšak pohodlnější byl Hradec Králové, protoţe to bylo 

centrem věnných měst.
150

 

5.1. Vztah Alžběty a Václava IV. 

Vztah mezi králem Václavem a Alţbětou můţeme označit jako vzájemně napjatý a 

ostraţitý, avšak při vznětlivé Václavově povaze ve své intenzitě asi kolísavý. Král se jí 

dával zastupovat v době své nepřítomnosti v Praze i při protokolárních setkáních. 

V jeho zastoupení se roku 1379 v Kutné Hoře zúčastnila slavnosti, při níţ kardinál 

Pileus da Prato odevzdal kardinálský klobouk Janu Očkovi z Vlašimi.
151

 Dělala legátovi 

společnost při jeho častých pobytech v Praze. Jistě ani jindy neodmítala příleţitost 

zaskvět se svou císařskou hodností, jíţ převyšovala římského krále Václava. K jistému 

zhoršení vzájemných vztahů došlo za králova konfliktu s arcibiskupem Janem 

z Jenštejna, kancléřem království. Stála na Jenštejnově straně, váţila si ho, ale i 

varovala před jeho ukvapeným postupem.
152

  

5.1.1. Spor Václava IV. s Janem z Jenštejna 

Bohuţel si Jan z Jenštejna nevzal k srdci rady Alţběty a byl stále příliš radikální. 

Vzrůstající rozpory mezi králem a arcibiskupem byly neudrţitelné. V hrozícím 

konfliktu v rámci podpory papeţe králem Václava IV. a podpory moravským 

markrabětem Joštem se Jenštejn snaţil zasáhnout proti Joštovi. Byl ale odraţen a král 

dokonce zaţehnal moţnost rozkolu, protoţe jmenoval Jošta říšským generálním 

vikářem v Itálii s neobvykle rozsáhlými pravomocemi, coţ učinil dne 5. července 

1383.
153

 

Úplný politický rozchod Jenštejnův s králem čekal na počátku roku 1384 na poslední 

impuls a ten dal kupodivu papeţ Urban VI., jehoţ zájmům Jenštejn oddaně slouţil. 

Jenštejn chtěl, aby mu papeţ pomohl kladným stanoviskem v záleţitosti posílení 

praţské univerzity,
154

 ale tak se nestalo. Této rány zezadu, kterou Jenštejnovi uštědřil 

papeţ Urban VI., pouţili čeští odpůrci a nepřátelé Jenštejnovi.  

Později byl člen lucemburské dynastie, bratr markraběte Jošta a Prokopa, markrabě 

Jan Soběslav, od ledna 1380 drţitel litomyšlského biskupského stolce, pověřen papeţem 
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řešit spor arcibiskupa Jana z Jenštejna s vyšehradskou kapitulou. Na obsílku zaslanou 

Jenštějnem však nereagoval a odmítl ujmout se úlohy rozhodčího. Tím vyprovokoval 

popudlivého Jenštejna k drastickému postupu. Arcibiskup dal Jana Soběslava 27. května 

1384 do klatby. Nepřiměřeně ostrý zákrok proti členu vládnoucí dynastie se stal 

signálem k útoku na Jenštejna, který navíc vyhlásil nad vyšehradskou kapitulou 

interdikt. Ačkoli byl varován samotnou císařovnou - vdovou Alţbětou Pomořanskou 

před následky svého postupu, arcibiskup nemínil ustoupit.
155

 Václav samozřejmě toto 

jednání povaţoval za útok proti lucemburské dynastii a později razantně proti 

arcibiskupovi zakročí.
156

 

Z Karlových dětí ţila v této době uţ jen šestatřicetiletá Kateřina z prvního manţelství 

s Blankou z Valois a sedmnáctiletý král Václav, syn Anny Svídnické. Převaţovaly tedy 

děti Alţbětiny - dvanáctiletá Anna, desetiletý Zikmund, osmiletý Jan (Zhořelecký) a 

pětiletá Markéta, z markraběcí větve byly na světě děti Jana Jindřicha a Markéty 

Opavské – čtyřiadvacetiletý následník Jošt, o něco mladší Jan Soběslav a Prokop, z dcer 

ještě Alţběta a Anna. Všichni tito královští i markraběcí členové lucemburského rodu 

Alţbětu přeţili.
157

 

Jaký vliv měla Alţběta na další osudy svých dětí, v podrobnostech neznáme. O jejich 

sňatcích rozhodoval (stejně jako kdysi Jan i Karel) Václav jako hlava rodu. Rozhodně 

se však snaţila svůj vliv prosadit.
158

 

Alţběta neměla Václava IV. jako nevlastního syna v oblibě, poněvadţ neustále 

podléhala obavám, ţe její vlastní děti, princové Zikmund a Jan Zhořelecký, zůstávají 

v pozadí. Její vliv na Václava IV. byl zcela zanedbatelný. Po Karlově smrti se císařovna 

cítila odstrčená a bezmocná. Alţběta špatně nesla, ţe Václav IV. vystupoval nyní jako 

samostatný vládce a upouštěl od praxe Karlova, byť jen předstíraného kolektivního 

postupu členů dynastie.
159

 

5.2. Vztah Alžběty a Jan Zhořelecký 

Alţběta se angaţovala při sňatku Jana Zhořeleckého. Původní, ještě Karlův, plán po 

smrti meklenburského vévody Albrechta II. (1379) i po ztrátě naděje přiblíţit se 
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k dánskému trůnu ochabl. Václav nakonec rozhodl, aby byl opuštěn. Na dobré cestě 

byla vyhlídka na korunovační jízdu do Říma. Nesla s sebou tradiční problém 

s korunovací v Miláně a získáním podpory Viscontiů. Příznivá okolnost se naskytla, 

kdyţ 6. května 1386 Gian Galeazzo Visconti svrhl svého strýce Bernaba a ujal se vlády. 

Svůj čin potřeboval legalizovat říšskou mocí, ale významněji neţ jen udílení a zase 

odvoláním říšského vikářství – vévodským titulem. Václavovi za to nabízel velkou 

částku peněz. Ten však chtěl danou situaci vyuţít pro Lucemburky, a to smlouvou o 

manţelství svého bratra Jana s Valentinou, dcerou milánského pána. Visconti byl 

s Václavem spřízněn. Jeho první manţelkou se (roku 1360) stala Isabela, dcera 

Václavovy tety Jitky-Bony. To však byla okolnost, která sotva hrála úlohu. Závaznější 

bylo, ţe Valentina byla příliš vysokou kartou pouţitou v závazku, který zatím jen 

sliboval. Výhodnějšími partiemi se Viscontimu jevili francouzští princové, Ludvík II. 

z Anjou, s nímţ se jednalo uţ v červenci 1385, a o rok později Ludvík Orleánský, ten se 

také nakonec s Valentinou oţenil. Zvláštní hrou osudu zpečetí potomek prvního 

nápadníka Jana, dcera Eliška, a Valentinin syn Karel Orleánský alespoň jako snoubenci 

v roce 1398 Václavovu spojeneckou smlouvu s Francií.
160

 

Jakmile se Václav dozvěděl o úhybném Viscontiho manévru, další jednání odvolal a 

vrátil se ke Karlově původní myšlence meklenbursko-švédské aliance. Uţ následujícího 

roku 1386 byla jednání obnovena. O dispenz nebylo ţádáno, nebyl pro to důvod. Tak se 

10. února 1388 konala v Praze svatba osmnáctiletého Jana se stejně starou Kateřinou, 

dcerou švédského krále Albrechta a jeho první manţelky Richardis ze Schwerinu. 

Manţelství bylo zjevně po svatbě naplněno, ale na dojednání majetkových podmínek uţ 

nedošlo, protoţe Kateřinin otec byl v následujícím roce svrţen ze švédského trůnu. Na 

ten dosedla Markéta Dánská a spojila vládu nad všemi skandinávskými královstvím 

v tzv. Kalmarské unii, přetrvávající aţ do poloviny 15. století. Jan, který byl uţ předtím 

Václavovým místodrţícím v Lucembursku (vévodství připadlo po smrti Václava 

Lucemburského bez potomků roku 1383 českému králi), se stal dokonce v roce svatby 

nakrátko – kdyţ se ho Zikmund dočasně vzdal – i následníkem českého trůnu. Stal se 

významným účastníkem bojů mezi Lucemburky po druhém Václavově zajetí (1394) a 

posléze i jeho obětí. Toho se uţ jeho matka Alţběta nedoţila. Zemřel 1. března 1396 na 

cestě do Zhořelce v klášteře Neuzelle, bylo mu dvacet šest let. Zanechal po sobě 

čtyřletou dceru Elišku, narozenou v Hořovicích roku 1390. Náhlost smrti dává tušit, ţe 
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byl otráven. Jako osnovatel této nenadálé smrti nejmladšího z dospělých Karlových 

synů bývá označován Zikmund, nebo bratranec Jošt. Za předpokladu, ţe se tak skutečně 

stalo, je důvod zřejmý, lucemburský rod disponoval řadou mladých muţů a kaţdý, který 

ustoupil z cesty, znamenal zúţení konkurenčního prostředí. Jan je povaţován za 

schopného Lucemburka, stejně tak potenciální osnovatelé jeho otravy byli neméně 

schopní Lucemburci, coţ se projeví v dalších letech. Dosud si koncem ţivota Karlova 

nejmladšího přeţivšího syna nemůţeme být jisti.
161

 Janova vdova Kateřina se uvádí 

ještě roku 1400 jako účastnice korunovace Ţofie Bavorské, později po ní stopy mizí. 

Eliška, dědička Zhořeleckého vévodství, se nakonec stala jedinou lucemburskou 

dědičkou po meči.
162

 

5.3. Vztah Alžběty a Zikmund Lucemburský 

Nejvíce se Alţběta Pomořanská zaslouţila o své třetí dítě, syna Zikmunda. Za 

Karlova ţivota nebylo zdaleka o jeho osudu rozhodnuto. Po smrti Kateřiny (1378), 

dcery uherského krále, měla být jedna ze zbývajících dvou dcer, Marie nebo Hedvika, 

určena pro neapolské dědictví prostřednictvím francouzského sňatku. Královna Jana 

Neapolská tomu předešla, kdyţ prince Ludvíka II. z Anjou adoptovala jako syna a 

dědice. Tím byli uherští Anjouovci odsunuti na druhou kolej. O dalším vývoji se uţ 

nerozhodovalo v Budíně, ale v Paříţi. Kdyţ se Jana otevřeně postavila na stranu 

avignonského papeţství, papeţ Urban jí vyhlásil válku a obrátil se o pomoc do 

Budína.
163

 

Někdejší následovník uherského trůnu Karel z Drače dobyl Neapol a dal Janu 

zajmout, papeţ jej pak korunoval na neapolského krále. V důsledku úmrtí Karla V. a 

nastoupení regentské rady za nezletilého Karla VI. reagovala Francie opoţděně. Kdyţ 

francouzské vojsko podporované Bernabem Viscontim vpadlo v červnu 1382 do Itálie, 

královna Jana uţ nebyla naţivu. Karel z Drače ji dal zardousit v jejím vězení v Apulii. 

Nastalé válčení v Itálii ohroţovalo římské papeţství.
164

 Do Prahy došly mezitím 

podrobnější zprávy o Ludvíkovi z Anjou, i o nebezpečí, jeţ hrozí Urbanu IV., na jehoţ 

straně král Václav IV. stál přes veškeré rozčarování z jeho postupu.
165

 Byl tu však 
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s největší pravděpodobností ještě jeden důvod: rozladění císařovny-vdovy Alţběty 

Pomořanské nad situací jejího syna Zikmunda Lucemburského, jemuţ hrozila ztráta tak 

touţebně očekávané polské koruny. Císařovna činila proto bezpochyby nemalé výtky 

králi Václavu IV. Ten tím více tíhnul ke kruhu svých oblíbenců a necítil se na Praţském 

hradě dobře.
166

 Tehdy Urban co nejnaléhavěji zval Václava k římské korunovaci, ale 

Václav se tak riskantního podniku neodváţil. Vítězství Karla z Drače, který uţ měl syna 

Ladislava, definitivně vyřadilo uherské Anjouovce ze hry. To Karel z Drače se teď 

pokusil dobýt uherské dědictví!
167

 

Události v Itálii přiměly Ludvíka Uherského k intenzivnějšímu jednání o podílech 

zbylých dvou dcer. Jak reagoval na připomenutí Karlova nároku na Polsko z listu 

francouzského krále, nevíme. Mnoho nasvědčovalo tomu, ţe Marie míří k polskému 

trůnu. V polovině srpna jí polští stavové holdovali jako polské královně. V téţe době 

byla Hedvika zaslíbena Vilémovi Rakouskému, synovi vévody Leopolda. Na základě 

předcházejících úmluv se měla Zikmundova svatba konat, aţ Marie dovrší dvanáct let, 

tj. roku 1382. Na schůzce Ludvíka, Václava a císařovny-vdovy Alţběty na podzim roku 

1380 došlo ve Zvolenu k zasnoubení.
168

 Záhy při potvrzení smluv o manţelství přivezla 

Alţběta Pomořanská svého mladého syna Zikmunda do Trnavy a odevzdala jej do péče 

krále Ludvíka. Ještě se nevědělo, jestli přivezla polského, anebo uherského krále.
169

 

Soudí se, ţe zde slábl vliv královny-matky Alţběty.
170

 Spojení Zikmunda s Marií však 

přál uherský král Ludvík, který váţně onemocněl a dospěl k poznání, ţe dny jeho ţivota 

jsou sečteny. Rozhodl se proto, nejspíše na naléhání Václava IV. a především na nátlak 

císařovny-vdovy Alţběty Pomořanské, vyřešit ještě před svou smrtí otázku 

lucemburského nástupnictví v Polsku. Svolal na svůj zámek ve Zvolenu zástupce polské 

šlechty a donutil je, aby 25. července 1382 sloţili Zikmundovi Lucemburskému, tehdy 

čtrnáctiletému, lenní přísahu věrnosti. Takţe se rozhodl, ţe Zikmund dostane polskou 

korunu.
171

 Nedlouho poté, asi 11. září 1382 zemřel v Trnavě uherský král Ludvík I. 
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Uherský nebo také Ludvík I. Veliký z Anjou, ve svých šestapadesáti letech. Ludvík, 

který byl o deset let mladší neţ Karel IV., marně čekající na syna.
172

 

Jeho nástupkyní, podle uherské ústavy s titulem „krále― („rex nostra―), se stala 

nejstarší dcera, Zikmundova snoubenka, jedenáctiletá Marie. Rychle byla 17. září ve 

Stoličném Bělehradě korunována jako „rex Hungariae―, jak píše Palacký. Regentkou se 

stala její matka Alţběta Bosenská, která Zikmundovi nepřála. Královna matka se 

rozhodla, ţe svoji dceru provdá výhodněji. Alţběta a její hlavní poradce Mikuláš 

z Gorjan (Gara)
173

 oţivili starý Ludvíkův plán na spojení anjounovské dynastie 

s francouzským panovnickým rodem a pro Marii vyhlédli za manţela mladšího bratra 

francouzského krále Karla VI., Ludvíka Orleánského.
174

 Polská šlechta tedy odmítla 

pokračování polsko-uherské personální unie, a tím i splnit své závazky vůči 

Zikmundovi.
175

 Unie trvala od smrti polského krále Kazimíra Velikého 5. listopadu 

1370.
176

 Předáci šlechty si později vynutili nástupnictví Ludvíkovi mladší dcery 

Hedviky (Jadwigi). 

V té době v domácím prostředí se král Václav IV. opět utíkal na své hrady Křivoklát 

a Karlštejn, aby vzdálen únavného politického ruchu, dopřával slabým nervům úlevy a 

oddechu. Mezitím se však dostaly ke dvoru zvěsti o sporech v otázce uherských nároků 

na polský trůn. Václav IV. se na naléhání své macechy, císařovny-vdovy Alţběty 

Pomořanské diplomatickým tlakem snaţil uhájit lucemburský zájem o polskou 

korunu.
177

 

Zikmund se samozřejmě polské koruny tak snadno vzdát nechtěl. Ačkoli začal hned 

po smrti Ludvíka ve svých písemnostech pouţívat titul pán Polska (dominus Polaniae), 

aby zdůraznil svoje nároky na polskou korunu, jeho skutečná moc byla minimální. 

Jakékoli nároky na polský trůn totiţ mohl uplatňovat jen jako manţel Ludvíkovi 
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dcery.
178

 Začal tudíţ hledat pomoc, obrátil se na řád německých rytířů. Ten však 

podporoval půjčkami jeho protikandidáta Ziemowita a Zikmundovi nakonec zbylo jen 

jeho vlastní vojsko, jehoţ pouţití ovšem v dané situaci bylo značně riskantní. 29. října 

1382 Zikmund potvrdil v Radomi prodej vsi Odrovąź Janem z Zelczowic Petrovi 

Kmitovi z Wiśnicze. Téhoţ dne velkopolská šlechta na shromáţdění v Miłosławi 

rozhodla o svolání sjezdu v Radomsku. Dostavili se tam i představitelé Malopolska a 

Sandoměřska a 27. listopadu 1382 si všichni navzájem slíbili věrnost dceři králi 

Ludvíka, která bude dána zákonitému dědici Polska dle listin zmíněného krále. Kdo by 

od tohoto slibu odstoupil, měl být prohlášen za věrolomníka a rušitele práv. Proti 

podněcovatelům nepokojů a válek i proti zahraničním útočníkům na polské území si 

měli všichni vzájemně pomáhat. To bylo zcela jasně namířeno proti Zikmundovi a 

Gryzmalitům. Další sjezd se konal ve Wiślici 6. prosince 1382 a dostavil se na něj i 

Zikmund. Bylo tam rozhodnuto sloţit přísahu věrnosti pouze Ludvíkovým dcerám 

Marii a Hedvice a Zikmund musel odejít z Polska zpět do Uher s nepořízenou. 

Tento krach dlouho a pečlivě připravované akce české Lucemburky pochopitelně 

rozladil, nejvíce rozhořčil Zikmundovu matku Alţbětu Pomořanskou. V první chvíli 

ovšem nemohli poskytnout Zikmundovi takovou pomoc, jak by snad bylo zapotřebí. 

Král Václav IV., na němţ nejvíce záleţelo, byl zaměstnán především intenzivními 

přípravami na rozšíření zemského míru na celé území německé říše, coţ bylo 

nezbytným předpokladem pro uskutečnění plánované korunovační cesty do Říma. A 

markrabata Jošt a Prokop měla ještě plno práce s odstraňováním následků války, která 

mezi nimi proběhla.
179

 

Sen Alţběty Pomořanské, ţe uvidí syna na trůnu svých předků
180

, se rozplýval. 

Vyvinula proto veškeré úsilí, aby mu zachránila alespoň uherskou korunu. Ani ta nebyla 

totiţ jistá, protoţe uherská královna-vdova Alţběta Bosenská nabídla ruku své dcery 

Marie, neohlíţejíc se na dosavadní smlouvy, někdejšímu ţenichu dcery Kateřiny – 

druhorozenému synu Karla V. Moudrého, tedy Ludvíkovi I. z Valois, neúspěšnému 

kandidátu na neapolský trůn. Jeho poselstvo přijelo do Budína koncem léta 1385 a 

podepsalo podle vůle královny Alţběty svatební smlouvu. Vzápětí bylo vysláno 
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reprezentativní poselstvo do Francie, aby přivedlo budoucího uherského krále.
181

 

Mezitím Alţběta Pomořanská přiměla Václava i moravské Lucemburky, aby vojensky 

zasáhli. Nebylo to zadarmo. Zikmund musel za poskytnutou půjčku zastavit značnou 

část svého braniborského dědictví. Vojsko obsadilo západní Slovensko s Bratislavou a 

pod hrozbou dalšího taţení přimělo Alţbětu Bosenskou dodrţet smlouvu o manţelství 

se Zikmundem a stanovit termín svatby.
182

 

V této době bylo uţ také rozhodnuto o Polsku. Alţběta Bosenská byla nucena 

ustoupit poţadavku polské šlechty, ţe nová královna musí sídlit v Krakově. Proto sem 

Hedviku vyslala, byla následně 15. října korunována. Nároky Viléma Rakouského na 

trůn však polská šlechta odmítla, byl jejím snoubencem. Na počátku následujícího roku 

zvítězil v Polsku návrh povolat na polský trůn litevského velkokníţete Jagiella, přimět 

jej, aby se dal pokřtít, a oţenit jej s Hedvikou. Alţbětě Bosenské nezbylo neţ se 

podvolit. To byl definitivní konec polsko-uherské unie; byla nahrazena polsko-litevskou 

říší, rozhodující mocností v severovýchodu střední Evropy na celá staletí.
183

 Zikmund 

tím polské království definitivně ztratil.
184

 

Neúspěch plánovaného spojení Uher s Polskem pod vládou Zikmunda 

Lucemburského, jak o něm jiţ dávno předtím snil i Karel IV., zasáhl Zikmundovu 

matku císařovnu-vdovu Alţbětu Pomořanskou opravdu těţce. Zdá se, ţe z neúspěchu 

vinila především Václava IV., který v kritickém období konce ţivota Ludvíka Velikého 

zůstal k otázce zachování existence polsko-uherské unie netečný a tím poškodil prestiţ 

lucemburské dynastie.
185

 

V září 1385 se vylodil Karel z Drače na dalmatském pobřeţí a rozbil svůj stan 

v Záhřebu (Království chorvatské bylo od 12. století součástí Uherska). Podporován 

chorvatskou šlechtou se dal na počátku prosince na pochod k Budínu. Ovšem krátce 

předtím, někdy na přelomu října a listopadu, se uskutečnila Zikmundova a Mariina 

svatba a Lucemburk získal titul „ochránce uherského království―. Okamţitě sbíral 

v Čechách početnější vojsko ke střetnutí s novým nepřítelem. Ten pod záminkou 

ochrany příbuzných bez velkých překáţek vstoupil do Budína a 31. prosince si vynutil 

v Stoličném Bělehradě korunovaci a skutečně 39 dní vládnul.
186

 Alţběta a Marie se 
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však tentokrát přidrţely Zikmunda. Zosnovaly proti Karlovi z Drače spiknutí, v němţ 

byl v paláci zajat a v jeho sklepení 24. února 1386 zavraţděn. Vzplanula občanská 

válka, která zachvátila jiţní část království. Zikmundovi se za naléhání matky na 

finanční přispění kořistnických bratrů Václava a Jana i bratranců Jošta a Prokopa 

podařilo vystrojit vojsko, které za velení krále Václava v dubnu proniklo aţ k městu 

Rábu (Györu). Sem přijely obě královny a podrobily se jeho výroku: zaplatit náklady 

taţení 200 000 zlatými a přikročit k Zikmundově korunovaci. Alţběta Bosenská s tím 

však nijak nespěchala a po odchodu vojska se ani Zikmund v Budíně necítil příliš 

bezpečný. Osud Karla z Drače mu byl varováním, takţe Uhry opustil.
187

 

To však uţ uherští magnáti pochopili, ţe Zikmundovo nastolení je v zájmu 

království, zvláště kdyţ obě královny 25. července 1386 při cestě v jiţní části země 

přepadli povstalci, povraţdili jejich doprovod a je samotné uvěznili v pevnosti Novigrád 

u Zadaru. Zikmund se okamţitě vrátil, upevnil své postavení v severní části Uher a 

získal důvěru magnátu natolik, ţe se 31. března 1387 mohl dát v Stoličném Bělehradě 

korunovat. Ve svých devatenácti letech se konečně stal uherským králem.
188

 Teprve 

v červnu se mu podařilo vysvobodit ze zajetí svou manţelku Marii (její matka byla 

mezitím v odvetu za smrt Karla z Drače zavraţděna), takţe se po měsíci v Budíně 

konečně manţelé setkali.
189

 Jejich souţití však netrvalo dlouho. Marie zemřela 17. 

května 1395 Ve Velkém Varadínu, dva roky po smrti své tchýně Alţběty Pomořanské, 

při pádu z koně na honu, uţ v pokročilém stupni těhotenství.
190

 Dal ji pochovat do 

hrobky svého oblíbeného světce Ladislava ve Velkém Varadínu.
191

 

Zikmundův zápas o upevnění moci a urovnání vztahů s uherskými pány skončil 

definitivním vítězstvím roku 1403, který je významným mezníkem jeho vlády 

v Uhrách, protoţe od roku 1397 Zikmund intenzivně usiluje o úplnou eliminaci vlivu 

starých aristokratických rodů z dob vlády Anjounovců a po roce 1403 je skutečně 

eliminuje.
192

 

5.4. Vztah mezi členy primogenitury a sekundogenitury 

Je známo, ţe nevlastní bratři se ani sami neměli právě v lásce, určitou vinu na tom 

nesla také Alţbětka Pomořanská, která svého nejstaršího syna všemoţně favorizovala a 
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prosazovala. Karel sám tyto rozpory tlumil, ne vţdy se mu to ovšem dařilo. Někdy jeho 

kroky vedly k pravému opaku. Aţ příliš totiţ preferoval staršího Václava, coţ se 

nelíbilo jeho energické choti, která usilovala o co nejlepší pozici a mocenský vzestup 

Zikmunda, a tak sama zavdávala příčiny k nejednomu rozporu uvnitř císařské rodiny. 

Po Karlově smrti tato tendence jen zesílila. Rázné císařovně vadila zejména skutečnost, 

ţe Zikmund i nejmladší Jan měli být trvale podřízeni svému nevlastnímu bratrovi. Nový 

rozměr získal tento nesoulad v okamţiku, kdy se Václav IV. ujal svých vladařských 

povinností. A navíc začal čím dál tím více vstupovat do mocenské hry nejstarší syn 

markraběte Jana Jindřicha, Jošt, další velmi schopný Lucemburk.
193

 

Vztah Václava IV. k jeho sourozencům nepostrádal kuriozity. V oblibě dával najevo 

svou nadřazenost. Projevilo se to zejména při řešení uherské krize, kdy si Václav IV. 

přímo listinou vymínil svůj předběţný souhlas se Zikmundovou korunovací uherským 

králem, ačkoli byl za krále jiţ zvolen. Tento povýšenecký vztah Václava IV. 

k Zikmundovi vyplýval pravděpodobně z četných výtek ze strany mladého uherského 

krále i jeho matky Alţběty (Elišky) Pomořanské, ţe se Václav příliš nestará o upevnění 

a zabezpečení moci své dynastie. Výtky tohoto a podobného druhu král nesnášel od 

nikoho, snad především proto, ţe si byl dobře vědom své liknavosti a bezstarostnosti 

v politické praxi své vlády.
194

 

Rozkoly mezi sourozenci byly dokonce dvakrát dovedeny do extrému, tedy zajetím 

Václava IV., první zajetí se odehrálo v roce 1394, tedy rok po smrti Alţběty 

Pomořanské. Václav pobýval na hradě Ţebráku a hodlal se vrátit do hlavního města, 

kvůli nepokojům v severozápadních Čechách. O tři dny později, 8. Května 1394, se mu 

v Králově Dvoře poblíţ Berouna postavili do cesty členové panské jednoty s vojenskou 

hotovostí. A Václava IV. zajali. Vůdčí osobnosti panské jednoty panovníkovi 

nevybíranými slovy vyčetly jeho politické praktiky při správě země říše a neopomenuly 

ani vyzdviţení vlastních nároků na moc v zemi. Václav IV. se pokoušel oponovat 

mluvčímu panstva, jímţ byl snad Jindřich z Roţmberka, nebo Ota z Bergova. Zajatý 

král byl převezen na Praţský hrad, kde byl umístěn v Bílé věţi. V čele zemské vlády 

stanul markrabě Jošt, bratranec krále, který obdrţel od Václava IV. titul starosty. Na 

straně krále Václava zůstal Jan Zhořelecký, bratr krále, a markrabě Prokop, bratranec 

krále. Zejména kutnohorský manifest Jana Zhořeleckého ze 7. června 1394 prozrazoval, 
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ţe se český král nedostal do izolace.
195

 Jan Zhořelecký se snaţil shánět prostředky pro 

vysvobození krále, u čehoţ se značně zadluţoval. Vězeň byl několikrát převezen, 

poprvé z Prahy na roţmberský hrad Příběnice, poté na (Český) Krumlov a konečně na 

hrad Wildberg (v Horních Rakousích). Nakonec Jan Zhořelecký dosáhl dohody 

s panskou jednotou a král byl, za značných majetkových ztrát, na konci července 

propuštěn. Český a římský král strávil téměř čtyři měsíce, přesně 84 dnů, ve vězení. 

Dosah tohoto aktu, který se odehrál v Čechách na jaře a v létě roku 1394, byl pro další 

vývoj zcela zásadní.
196

 

Druhé zajetí se odehrálo v roce 1402 a inicioval jej Zikmund Lucemburský, bratr 

Václava IV., pobývajícího tou dobou v jeho dvoře u sv. Benedikta. 6. Března 1402 

vyzval Zikmund Lucemburský purkmistra Starého Města praţského, aby bez meškání 

zatkl krále Václava IV. Příkaz byl proveden a král byl v doprovodu ozbrojenců odveden 

do vězení na Praţském hradě, kde byl přísně střeţen. Při svém druhém zajetí se Václav 

choval dost srdnatě, zejména odmítal vydávat jakékoli písemnosti, jeţ mohly vzbuzovat 

dojem, ţe souhlasí s nastalou situací. Bratranec Jošt zajal lstí svého bratra Prokopa a 

Zikmund poté oba členy lucemburského domu odváţí do jiţních Čech, kde s nimi delší 

dobu pobýval v Českém Krumlově, rodovém sídle Jindřicha z Roţmberka. Poté 

Zikmund oba Lucemburky odvezl na hrad Schamburg u Lince, přičemţ neustále 

navozoval dojem, ţe má v plánu odvést českého krále do Milána, aby zde mohl jednat 

se zdejším vévodou Viscontim. Tento Václavův spojenec však umírá a tím komplikuje 

situaci Zikmundovi, který Václava převeze a nechá uvěznit ve Vídni. Tento krok narušil 

alianci Zikmunda a Jošta, který se postavil do čela jeho protivníkům v Čechách.
197

 

Václav IV. strávil ve Vídni skutečně dlouhou dobu a to od 20. listopadu 1402 aţ do 

11. listopadu roku následujícího, tedy bezmála rok. Dlouhý pobyt nakonec ukončil sám 

Václav IV., kdyţ uprchl v přestrojení s nevelkým doprovodem 11. listopadu 1403. 

Večer jiţ byl v Mikulově a zanedlouho v Brně. Věznění českého panovníka trvající více 

neţ 600 dní, respektive 615 dní je skutečně něčím neobvyklým, ba mimořádným 

v našich středověkých dějinách. Věznění Václava IV. mělo svůj smutný epilog, neboť 

aţ počátkem roku 1405 se dostal na svobodu markrabě Prokop, který krátce na to umírá 

a Václav tím přichází o dalšího věrného spojence, tedy do doby, neţ se pod tíhou 
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okolností od krále odvrátil a spojil se se svým úhlavním nepřítelem, markrabětem 

Joštem.
198

 Panovník se objevil v městě aţ krátce před Vánocemi roku 1403 a byl uvítán 

s velkou slávou. Václav IV. se tehdy usídlil ve dvoře na Zderaze, poněvadţ dvorec u sv. 

Benedikta nepovaţoval za bezpečný.
199

 

5.5. Smrt královny a císařovny Alžběty Pomořanské a její odkaz 

Obě zajetí se odehrály aţ po smrti Alţběty. Na sklonku svého ţivota císařovna vdova 

stále více pobývala v královniných věnných městech, zvláště východočeské metropoli 

Hradci Králové, a v domácí politice se příliš neangaţovala. Konec jejího ţivota byl 

zastíněn přízrakem vyhasínání lucemburského rodu v jeho královské i markraběcí, a 

dokonce i lucemburské větvi v důsledku převáţně bezdětných manţelství jeho členů. 

Ačkoliv Alţběta sama přispěla tolika dětmi, zbyly z nich za jejího ţivota jen dvě 

vnučky Alţběty (třetí vnučka, Zikmundova dcera Alţběta z manţelství s Barborou 

Celskou, se narodí aţ roku 1409). Vnuků uţ se nedočkala. Nevíme, jak tuto skličující 

předtuchu snášela v posledních letech ţivota, tráveného uţ v ústraní. Zemřela téměř 

v zapomnění 14. února 1393 na svém sídle v Hradci Králové, císařovna - vdova a 

Václavova nevlastní matka Alţběta Pomořanská. Římský a český král zřejmě zachoval 

dekorum a pohřbu zemřelé císařovny se zúčastnil, ač o tom chybí jakékoli písemné 

svědectví.
200

 

Alţběta byla pohřbena v Svatovítské katedrále po boku svého manţela císaře a svých 

dvou synů – Karla a Jindřicha.
201
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Závěr 

Na závěr této bakalářské práce se pokusím o shrnutí zjištění, ke kterým jsem pomocí 

listin, narativních pramenů a odborné literatury v tématu Alţběta Pomořanská, česká 

královna a římská císařovna – poslední ţena Karla IV. a její synové dospěla. Stěţejním 

tématem a cílem bakalářské práce bylo především zmapování ţivota Alţběty 

Pomořanské od roku 1363, kdy se stává čtvrtou ţenou Karla IV., aţ do roku 1393, kdy 

umírá. Velmi zajímavým shledávám, ţe uţ v období Karlova ţivota můţeme spatřit 

drobné zásahy, coţ dokládá část o Alţbětině udatnosti, kdy v roce 1373 za Karlovy 

nepřítomnosti vpadlo do Čech bavorské vojsko a Alţběta pohotově reagovala vojenskou 

odvetou, ale to nebylo pro mou práci stěţejní, tím bylo zasahování aţ po roce 1378, 

tudíţ pouze pro ilustraci zmiňuji. 

Po smrti Karla IV. se Alţběta jiţ nikdy nevdala, ačkoli tak učinit mohla, zachovala 

Karlovi IV. věrnost aţ do hrobu, nebo není zpráv o tom, ţe by se zachovala jinak. 

Alţběta uţívala svých věnných měst a snaţila se pomáhat svým dětem. V roce 1378 

nastalo období vlády Václava IV., kdy na dvoře zůstala i císařovna – vdova, jejíţ 

hodnost Václav IV. nikdy nedosáhl, byl „pouze― římským králem, coţ zajistil jiţ sám 

Karel IV. V roce 1400 ho na římském trůně nahradil Ruprecht III. Falcký, Václav IV. 

byl sesazen jako nepotřebný. Později se římským králem stal jeho bratranec Jošt 

Moravský a nakonec v roce 1411 jeho bratr Zikmund Lucemburský. Zikmund 

Lucemburský se dokonce v roce 1433 stal římským císařem a konečně v roce 1436 byl 

přijat jako český král, ačkoli si korunovaci vynutil jiţ v roce 1420. Zikmund zemřel 

v prosinci 1437, doţil se téměř sedmdesáti let. Alţběta by byla bezesporu šťastná, 

kdyby se úspěchu svého syna doţila. 

Pokud se ještě vrátím k roku 1378 a ke dvoru Václava IV., tak je z dostupných 

zmínek zcela evidentní, ţe vztah mezi těmito osobnostmi, tedy Václavem a Alţbětou, 

byl velmi komplikovaný. Václav se nechává Alţbětou zastupovat, kdyţ mu překáţí tíha 

povinností vladaře a Alţběta to s radostí přijímá. Naopak Alţběta ţádá po Václavovi, 

jako králi, aby zasahoval pro dobro jejich dětí a to několikrát, zejména tedy u Zikmunda 

Lucemburského, který se Václavovi pár let po smrti své matky odvděčí zajetím a 

samozřejmým úbytkem králova majestátu, do těchto bojů vstoupí na straně Václava i 

Jan Zhořelecký. 
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Do ţivota dvé dcery Anny Anglické vstoupila Alţběta v rámci jejího sňatku, kdy 

vypravila poselstvo do Londýna, vedle Václava, který tak učinil rovněţ, aby byl sňatek 

Anny a Richarda dojednán, coţ se nakonec skutečně stalo, za pomoci kardinála Pilea. 

Anna i Richard vedli velmi čilou korespondenci s matkou Alţbětou.  

Alţběta zasahovala do ţivota svých dětí skutečně aktivně, zejména potom do ţivota 

Zikmunda Lucemburského, při jehoţ uherském sňatku argumentovala oprávněným 

dědictvím. Alţběta se podílela na jednáních, kdy došlo k zasnoubení jejího syna s Marií, 

dcerou Ludvíka Uherského. Později Alţběta Zikmunda přivezla do Trnavy, kde ho 

odevzdala do péče krále Ludvíka. Po zkomplikování situace a ohroţení Zikmundovy 

koruny Alţběta aktivně nutila českého krále, aby zasahoval ve prospěch Zikmunda 

vojensky či politicky. Nakonec se Zikmund skutečně králem stal. 

Posledním dítětem, jemuţ mohla císařovna – vdova Alţběta Pomořanská prospět, 

byla Markéta. Její sňatek byl dojednán ještě jako nenarozené v rámci aliance 

s Hohenzollerny a nakonec se uskutečnil. 

Ačkoli ţena, tak byla Alţběta Pomořanská politicky velmi aktivní, aţ ke konci svého 

ţivota se stahuje do věnných měst a nechává své děti osudu, jeţ některým brzy přetnul 

čáru ţivota, a jiným postavil do cesty nezáviděníhodné komplikace. Svým výzkumem si 

dovoluji říct, ţe Alţběta Pomořanská byla významnou ţenou konce 14. století. 
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ŠUSTA 1919 — Josef ŠUSTA: Počátky lucemburské 1308–1320, Dvě knihy českých 

dějin, kniha druhá. Praha 1919 
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2012, 753-757 

 



 

58 

 

BOBKOVÁ 2012 — Lenka BOBKOVÁ: Římský král a císař Karel IV. In: 

ŠMAHEL/BOBKOVÁ 2012, 86–96  

 
BOBKOVÁ 2012 — Lenka BOBKOVÁ: Zhořelecký dvůr a rezidence vévody Jana. In: 
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LIBICHOVÁ-CERMANOVÁ 2006 — Pavlína LIBICHOVÁ-CERMANOVÁ: 
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NEJEDLÝ 2006 — Martin NEJEDLÝ: Rodová pověst Lucemburků a podzimní syn o 
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SOUKUP 2006 — Pavel SOUKUP: Karel IV. jako obránce víry. Souvislosti 
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Obrazová příloha 

 

1. Iluminovaný rukopis pocházející z Norimberku, kol. 1430, Karel IV. na trůnu 

s panovnickými insigniemi a se znaky Svaté říše římské a Českého království, 

erby znázorňují císařovy manţelky 
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2. Busta Alţběty Pomořanské ze Svatovítského triforia 
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3. Scéna z iluminované kroniky města Luccy Giovanniho Sercambiho, 

okamţik vjezdu císaře Karla IV a jeho ţeny Alţběty Pomořanské do Milána 

v červenci 1368 
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4. Na východní stěně svatováclavské kaple nad oltářem sv. Jana Evangelisty se 

nachází ukřiţovaný Kristus, po stranách stojí Panna Marie a sv. Jan Evangelista. 

Dále od kříţe pak klečí Karel IV. a Alţběta Pomořanská, u paty kříţe se modlí 

Václav IV. a Johana Bavorská 
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5. Mozaika posledního soudu na Zlaté bráně, Pod mandorlou klečí modlící se 

patroni Českého království sv. Prokop, Vít, Zikmund a sv. Vojtěch, Ludmila a 

Václav, přimlouvají se za spásu císaře Karla IV. a císařovny Alţběty 

Pomořanské, zobrazených po stranách oblouku arkády. 
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6. Královna – vdova Alţběta Pomořanská. Zobrazena zde s Karlem na mozaice 

jiţního vstupu praţské katedrály. 
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