
ROBERT MARš,AN: 

Jak došlo k odtrženÍ Lucemhurska od koruny 
české.l ) 

Otázka prí/s1lušnosti Luce'mbu~ska ku korune české vstou
pila do kritického stadia teprve roku 1441. Do té 
doby nebyla nijak ohrožovánaani brána v iPochyhnost; ani za 
nebezpečných dob hiusi,t'skýoh. 

Pod bezprostrední .správou krále českého hyla zeme s' hra!b
stvím Chiny, prikoupeným roku 1364, naposled roku 1388, kdy 
Vác1a~ IV. dal 'H v zástavu m:arkra:beti' moravskému Još'tovi 
(t 1411). Ze zástavy odtuld vôbec vypfloštena nehyla, neboť po 
s,mrti Jošto~e dal ji Václav ihne-a Zias'e v ,zástavu své neteri 
~ }'ž b e t e, dcefi Jana Zhore'leckého, provdané roku, 1409 za 
vévodu Antonína Bflabantského z rodu vévod burgundských 
(t 1415). Stává se tak,aby za'ji!š'teno bJllo veno Al,žbetino 12.0.000 
zl. Alžbeta · držela krom toho foj:tství' als'aské a ,stála v le'llní~n 

pomeru ku korune ,české. Vyhraženo jí právo, aby smela Ulžírvati 
tituJu vévodkyne lucemibur.slké. CN a vévodJSltví povýšeno bylo 
Lucelnbursk'O lZ hr,abství :Karlem I,V. roku 1131514.) 

Král ,česIký, jako Iza doby Joštovyuznáván byl, v Lucembur
sku dálIe z,a skurtečného panovníka, jehož jménem vykonávány 
nej dUleži'tej ší vl.ádni akty. Václav nad to vyhradil si výslovne 
právo, z'emi ze zástavy vykoupiti. 

Nelze tudíž zatim o odcizení zeme korune české vôbec mlu
viti, tím spílŠe že dosavadní zástavní držitelé byli i , členy České
ho panovnÍ'ckého rodu. Odci.~ováni to počíná tep-rve po ;foce 1'44'1, 

1) článek tento je prvním vý,s/l'edkem stUldií, kte.rá autor konal v s.rpnu 
a zárí 19'3'0 ve státn'Ím archivu lucemburskéni a doplnil 'pn.slu:šnou odbor
nou literatuTou. Prameny a badání obou zemí sie velmi vhodne ,doplňUljL 

Stručnost, prikázaná mezemi této pU1blika-ce nutí k tomu, aby studie ome
zila se na vylíčen~ v h l a v Th í ch rys ech a ,aby se upustilo od všech de
taÍ'lu a zejména též citován'Í li'stinný-ch i tištený-ch dokladu. To zústává 
vyhraženo z.pracování zevrubnejšímu, jehož článek tento jest jakýmsi 
ná!stinem. 

• 
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kdy ve faktic.ké drženíi její dostává sie dynastie cizi, burgund
s k á. Ale i potom trvá ješte dl,ouho ne1ž noví dr.žitelé troulfají' si, 
popírati také svrchovanost koruny české. Období dlouhé vlády 
Alžbety Zhorelecké (1'411-14J51) sltává se nicméne prupravou 
ku ztráte ~eme.2) 

:Prechod k tÍlši 'burgundské odehrál ,se ostatne j enzvolna a 
v nekolilk,a eta pác h, zabíTa'j e plnýoh 210 let. U skutečnen byl 
daleko spí1še via facti, vJ1Uižiltím neprí1znivý,ch pomeru koruny 
české a finanční prevahy bohatých vévodu hurgundských, ne-ž 
cestou právní. 

Alžbeta zm,íneným sňaitk-ern ocUa s'e ve sfére v 1 i V'll b II ľ

g U II d s k é h o, 'z neho~ se j~ž nevymanila, OdCÍ'zuljí'C se sit ál e' vice 
s'vé domovine,. KUl vlastnostem jejím náležela marnotratnost a 
nedostatek smysIn p:ro hospodárnost, vlas!tnosti to v Tode luceln
burském pohŤíchu takčas:té. Vzemli netešilIa se valné ohlibe, 
neboť vy:čítána ji náladovost a pánoviltost. Ač roku 1418 znovu 
provdána, ovdove1a již ,rol\1U1 14214 trvale a záhy 'oci,tla se ve fi
nanční situaci nadmÍtru kritické. Navázala tudí~ r. 14315 jednání 
s vévodou burgundským F i lit p e m Dob rým (Philippe le Bon) 
(141;9-1467), jenž vládl i, vsoulsedním Braibantsku. 

Filip byl syno\,ncem a dedi/cem prvnílho m'anžela Alžbetina, 
pocházej e j ako on z ,pobočné linie- k'ráJl'OV'ského roku francouz
ského, Valoils, kter.á r. l,3:6'3LZ,a1o~ila títši' n o v o b u r g ll'nd,g· k o u 
a její1ž moczeJména za Filipa ,rychle sie šírfi'la v hohatém Ni~o
z,elní, IDam prenes1l'O se ,časem vubec težište j ej i. FHip byl takto 
ISloll'sedem Lucembur.ska na západe a z,Ílslkáním 'zeme této da'lo' se 
zlIlačne Uisnadniti spo'jeníl mezi! o'bémlaJ ·oddelenými kom,plexy územ
ními, jež tvori'ly tehdejš~ ríši hurgundskou. Po nekolirkaletém vy
j,ednáváni s Fi'1ipe-m apo'~de'ji i s králem Fridrichem III. (sr. 
nílže) došlo 5. brezna 1'41411 ku SI m l 'o U ve v He s d i n u, kterou 
AI'žbeta postoupila Fillipovi trvale stprávu LUleemtburskia za od
stupné 22 . .000 zl. a Toční' dožirvotní rentu 40'00' ~z.I. FiliJp mel vés'ti 
,správu ~eme jenom jakozástupce Alžhetina pomer ke korune 

2) Hilstorikové lucemburršti nazývají dohu od nastoupeníl Alžbetina až 
do uznání Filipa Burgundského. ('146'1) obd ob í m v l á d c u z á s t a y- . 

ní ch (Période des engagistes), které v tamnkh dejinách poží'V'á právem 
velmi smutné povesti. 
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če,ské nebytI tím 'z'atí:m formálne nijak dDtčen. FHip byl D.všem 
nebe'zpečný tím, 'že byl mocný a bDhatý, chtivý Ú'zemniehzi'slku, 
pfi čemž nehyl ni'ktelrak vybí'ravým ves~ých prostredcích, a dalo, 
se očekávati, 'že se držen] ze-mie jednDu nabyté tak snadno, nevzdá. 
úmiluva hesdinská je pres to" že nedDtýká se formálne pDmerU 
vévody burgundského ke kDrune ,české, prece jen ,s k u teč n Ý m 
začátkem ztráty Lu,cemhurs'ka; vé voda zíis!kává jí 
právní titul, aby se na zá'klade její'm 'Uvázal aspoň ve faktic~é 
držení 'zeme, kčemUlž dDChází rokU! 1443. 

* 
Tento, neprí'znivý VýVDj veci Ipro korunu česikDu pDdmínen byl 

nemalou merou kDmplikacemi, jež nastaly práve v dDbe jednání 
Dr1Dlo v nástupnické otázce v zemkh česikých s,amých. Zikmun
dpm roku 1437 vymí'rá rod lucemburs!ký PD melči, nástupce 'Zik
munduv Allbrecht RakDuskýzmí\rá 'záhy po nem (1439) a v 'Če

chách nadcházi vice než desítileté období, vakance trunu. Dedické 
nároky Zi'kmundDvy na LucembuTskD prešly PD S'mrti jeho, na 
dceru Alžbetu, manželku ATbrechtDvu a jeji dve dcery. Alžbeta 
ZhO'rele'cká tytD ďedické nárDky starší ženské linie rodu lucem
burskéhD, nyní habslbu'ľs1kéhD, uznávala bez výhrady. 

Náhlou s,mrtí AlhrechtovDU 'zmaren jeho zámer, projevený 
pí'semným sdelení'm Ailžbete ZhDrelecké v Izárí 14'38, vyplatiti' Lu
cemburskD a dáti je venem isvé S'tarší dceri Anne, zasnoubené 
s VéVDdDU Vilémem Saským. V dDva v jeho intencí.ch prenes1a de
dické nároky své smlDuvouz,e dne 23. prosince 1439 na Annu 
a Vilém'a, což Al~bet'a Zhorelecká rDVIllež uznala. 

Kd)71ž !pak v únoru 14,40 narDdiL se Ladislav PDhr<Ybek, stává 
.se týž Dprávneným dedice'm Lucemhurku mílsto, 'ženského, potom
stva a Viilém Saský vystupuje nyni jako jeho zástupce jménem 
poruční:ka jeho, krále nemeckého Fridricha III. Vilém téhO'ž roku 
U'zavíTá dDhDdu s A1I!žhetou Zhoreleckou, jelikož však nedovedl jí 
poskytnDuti žádoucí finanční pDmDci, nedovedl zabráni ti, že dDŠlo 
ku výše :zmín.ené smlouve hesdinské. 

Král Fddrich hledel ješte v pDslední chvíli odvrátilti hrO'úvé 
nebe~pečí 'ztráty zeme a nabí\z'el Alžbete 2,0.00'0 zl. hotove a roční 
rentu 4000 'zl. Táž však nabidku královu odmítla a prijala Fili
povu, ~terá by.la pr.edevším o neeo vyššÍ, ale co hlavní, nepomerne 
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bezpečnej ší vzhledem na finanční situaci bDhatéhD VéVDdy bur
gundského., s nÍ'mž se druhá strana nemohla vubec 'rovnati. Na to. 
I .. -'rjdritch 2,9. kvetna 1441 pDtvrdil pDstUp práv Alžbety Rakouské 
a ,stavDvé lucemburšti byli vy-zváni' k holdovámí. Vý'zva ta došla 
v :zemi značného. Dhl asu vzhledem kčetným o,dpurcúm, které mela 
Alžbeta ZhDrelecká a hrDlzíd panství burgundské. Tato, však za
tím ji'ž byla se 5. brezna doh'Údla s Filipem a; liJstem z téhož dne. 
oznámila Lucemburským, vyzývajic je, aby h'Ú byli pDslušni. 

Fridrich III. 'U'znání smlouvy heisdinské odeprel a VHém 
Sas~!{ý učinil pDkus, zmar~ti prDvedení její mocí vDjenskou. V Lu
cernoursk:u tDtilž nebyla chystaná vláda bu:rgunds'ká pDpul,ární 
a Viléln mohl počítati na pDdporu stavu i obyvatelstva - chyba 
byla, že nedostávalo. se mu dostatečné mDci. PDmDcný s'bDr 8'0'0 
tnu:žu, který tam vypr,avH, mel pres to. ZtprV'UI 'značný úspech, 
nebDť byl prátelsky uvíltána zpusobil,že ve hlavním meste vy
pukla vzpoura, kterDu A}žbeta Zhorelecíká byla vypuzena. Filip 
Burgundský však vypravil asi 2/500 mužúa v listDpadu 1443 
znl!Dcni,1 se mesta Lucemburrka útokem, načež pDdrobi'la se :ry'chle 
celá zeme. 

ZIDmiv takto. Ddboj vDjenskou mocí donutill v,évoda stavy, 
že uznali úmluvu jeho s AlžbetDu ZhoreleckDu a prijali jej za 
správce (franc. mambDu~) její/m j'ménem. 

Takto byl,a osudná smlouva hesdinská uvedena v život ná- . 
silÍ'm ,a Lucemhursku vnuceno paJllství hurgundskémDcí vDjen
skou proti jeho. vÍlli. To. bylo dDkončení'm prv n í eta p' y z trá t y 
z' eme pro. k o. r un II 'č e s k o' u,zakterou náJsledovaly ješte od ve, 
ka)ždá PD upI yn utíl dalšíich des,~ti let od r. 14)41: Lucembil'rskD 
Dcitá se tim ve skutečné mDd VéVDdu burgundských, z'e které se, 
ji-ž nedDvedID vlastni sl~lou vymaniJti - a kDrUne ,české nedDstává 
se rovnež dosti sil, aby ~emi vypros:tila. FHip DSltatne spDkDjuje 
se z'aUm hDdnostíslprávce 'z ·mDd Al/žbe-tiny a sv,rchDvanos't ko
runy 'české ješte nepopí1rá. BylD Dvšem již tehdy jeho. ú myslem, 
Zlmocniti ,se zemé úplne. Jwk VýVDj vecí ukázal, s'ledqval -cH tento. 
vytrvale a hDuževnate, a/ž ho. také dosähl. 

J akmHe LucemburskD :bylD vod:skem burgundskýn1 Dpano
vánD, ,nezbylD Villémóvi Saskémuz:aMm nie jiného, než aby pri
SItDUIpil 28. pros,ince 144!3 na dDhodu, kte'rou. mu nabĽzel Fi1~p, 

s'libuje Iz~platiti mu 12'0.000 'zl. zla to, 'že bude pDne-chán v držení 



414 ~obert Marš-an: 

zeme. Práva koruny -české zustala i terntokráte formálne ješte 
netknuta. 

F.ilip ov$em se ~aplacením' ne:spechal, nýhrž naopak snažil 
sie, aby drženízeme z pouhé ,správy zá:stavni promenil ve skuteč
né panství. NáslledujílCÍ léta vyplnema jsouzdlouhavým jednáním 
s k~álerrl Fritdriche-m jaJko pOTučnílkem Ladi~s[-avovým, vekterém 
Filip snaží se úmY's'ly siVé provésti cesitou diplomatickou a pri 
tom ješte vyhnouti s'e závazku zaplatiti -z:mínených 120.000 zl. 
(N e zdar en Ý proj ekt, zÍlsroati Lucem'hursko .pro syna FiHpova 
Karla pod titulem vena druhé dcery cís.are Albrechta, . Alžbety, 
potomni m:anželky krále pol'skéhlO Kazimka IV.) 

* 
S mil oU'vo u hesdimslkoUJ vzniká ve vláde nad Lucembuľskem 

podivný právni stav, pravé to kurriosum: zeme má vlastne S'ou
časne vladare tfi': j ednoh'O cizilh'O a zástavního ale faktického, 
Fi'lipa Burgumds'kého, a dva 'z-áJkonné, ale jej ichž moc ve skute-č

nostil je zdánlivá: korunU! česlmu a AI'žbetu Zhoreleckou. Vec 
j est nad to kompl~koiV.áJna oj-ešte tím, že v čechách tou dobou (Old 
s-m'rti AI'brechtovy) trváskutelčne lb e -z k r á lov i a:ž do UiZnání 
Ladislava Pohrohka stavy -český-mi z-a krále. 

Tento mi'morádne spletitý stav trvá až do s,m:rti Alžbety 
Zhorelecíké a proslDí'vá snahám Filipo'Vým, priTOZene na úkor práv 
korunyče-ské, s!tejne jako pros.pílVá mu malomoc kníle' Fridricha. 

Jakmile Alžbeta Zhoielecká zemrela (v srpnu 14151) ,zjed
nodušila se situace patud, že odpadá ,aspoň j eden 'ze zásta vrnkh 
držitelu, tre'ba:že tehdy ji1ž rYize formálni a -zbývá tu ulŽ jen Filip 
Burgundský jako skute'čný ďržitel zeme -a k o r wn a Č es k á, 
jejíž svrchovanos't ovšem ješte ani tehdy Filip 
net r o u f a 1 s i p rím o op o op í' r a t i. TrUTh český ovšem ani' tDU 
dobou ješte praVO'Dl'atne obsazen není, neboť dosud nedošlo k do- . 
hDde o' uznání Ladislava Pohrohka. 

Filip hledi ~zmerny situace ovšem vyu:ž}tia snaži se, aby byl 
od stavu lucembUJrsikých uznán 1z a v é v o cl u, co~ si nehyl troufal 
ani po náslilném dobytí -zeme roku 144-3. DDwfal, že -g,e mu t,akto 
podarí vymknouti se uznám] se strany stavu -českých i poručen
ství Ladis}ava Pohrobka. 

Avšak nepodarilo se mu úplne, neboť stavové lucemhurští 

\ 

~ 
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uznali Filipa tentokráte ješte jen za v l á d cez á s t a v n ih o 
(seigneur engagiste) v tém!Že .postavení, jako byla dosud Alžbeta 
Zh.oreJecká, respektujíce takto práva české k.oruny. 

R.ok 1.t51 znaJči nicméné dTuhou etapu nastolení 
pan s' t v í b u r g II n d .s ik é hon a d L li: C ern bUl r s' k e ID : Fi!li
povi nepodariiIa se si,ce dosuldl vec hlavní, t. j. hýti Uiznán '1}a sku
te'čného panovníka - ale jpNblí,žil ,se pre'ce ~ase dE svémw; z' do
savadního správcezem.e pQluz:e jménem Alžbety Zhoreleeké, který 
vuči korune ·české ne.sitál v bezpr.ostredn-ím pomeru, s:tal .se z'a 
souhlalsu stavu tamnílch 3JSipoň faktickým vladarem' zástavn.ím 
bez dališíh.o pTostrední:ka, takže s ním pr,edstavitelé koruny če'ské 

nyní musiii počí'tati; treba že jej dOIsud ·z,a oprávneného držitel'e 
zeme U'znati nechtelia neuznali. 

* 
Styky Lucemburska s čechami hyly po r(}ce 1~119 na radu 

desítiletí úplne prerušeny dUlsledlke'm válek hUis,itských. Stavové 
čeští jako st'fážci celistvosti ko:runy méH preSjp:ľŕli'š naléhavejších 
starostí. Pres to však na prílslušnO'st LucemJburska se nezapo
mne'lo ,a stav'Ové ji'ž pri počáJtóch j,ednání s králem Fridrichem 
o uznání Ladils'lava Pohrobka r. 14413 kladou 'za jednu z hlavnich 
podmínek, aby ~achována byla Í n te gr i t a k.o run y ,č esk é 
včetne ovšem LUlce·mburska, 'o nemž deje .se výslovne zm]nka.3

) 

Trv,ají pri podm]nce té i pri konečném jednání, predcházejícínl 
uznání Ladislavovu, k nemuž došlo r. 1453; Ladislav ostatne, po 
'Prípade jeho tehdejší rádci v jeho j méne', ujal s'e již pred tílm 
ve veci vymameni Lucembur.sika :z moci, 'burgundské iniciativy, 

3) Ve volební kapi'tulaci, predložené Albrecht'ovi po smrti ZikmUJIl
dove nebyJ.oo Lucembur.sku výslovné zmíiI1lky. Tehdy zeme byla ješte 
vdrženÍ AFžbety ZhO'relecké a bezprostrední nebezpe'ČÍ ztráty její nehro
zilo. Za to roku 1443 'byla s:ituaee ji1ž valne zmenena k horšimu dúSiledkem 
smlouvy hesdilllské. StaV'ové čeští' a JiM Podebradský jako správce zeme 
trvali na zásade, že rí'še ·česká je :ffší volební: neuznávali tudí,ž dedieké 
právo Habskurku viibec a popírali zejméIlJa 'právo, aby nekdo z nich mohl 
disponovat~ Lucemburskem, které bylo neoddzitelným pfíslušenstvím ko
runy (sli'bovati. je venem a pod.). NaJo'pak, že moMo by se státi tak jen 
s výslovným jej ich slOuhlasem. Totéž stano'V'Lsko zaU'jímali i vilči Filipovi 
Burgundskému, zejména po událostech let 14!4;1-43-a 145,1 a stál na nem 
i Ji:fí Podebradský jako sp-rávce zeme i jaiko král. 
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a . to dokonce s ure]tým ú~pechem. Byl to poslední . pokus o zá
chranu vzdálené ohrotžené ·z,eme. 

Ladislav, hyv vyproštenz moci CÍls1a:re Fridrkha, ješte pred 
koncem ,rOlku 114152 vypravil poselstvo do Lucemburska, 'žádaje 
stavy, aby mu holdovali a Filipa, aby mu zemi; vydal. Když tento 
se zdráhal, došlo ku drobné válce, která protáhla s·e' po nek-O'lik 
m,esku. Strane Ladis-lavove podarilo ,se opanovatii silne opevnené 
mes'to Thi'onviUe (,Diedenhofen) :s okolím v jižnÍ'části z'eme a tam 
~e udlržeti. (ú'zemlÍ to nále'ží, od r. 16'51H k Fr-and,i.) 

'Práve v té dobe hliJžHose j-ednání stavu českých s Ladi'sl'a
vem o' uiznání j eho '~a krále ku Izdár'llému konci. Ladislav pak ve 
známém svém reversu, vydaném ve Vítdni dne 2'9. dubna 1453 po
,seIstvu 'českému, vedenému JifÍ'm Podehradským., U'vádí v ý
:s lov n e mezi korunnímri Izememi i LucemlbuTsko. Uznánim La
d~ls:lavovýmzjednodušilla se 'situace pot-ud, že tru'll český byli rádne 
obs'az.en, docHeno dohody mezi! s,tavy a král-ern a stal se možným 
jednotný postup proti hurgundskému uchvaUt-eli; kdežto dosud 
pos'tupovaM stavové a ·strana Ladi,slavova oddelene. 

, Bezpros'tredn~ch účinku to ov.še'm nem,elo a v drO'bné válce 
v Lucembursku na konec prece jen udržel prevahu Filip. 

Boj konči prímeri'm, smlu~eným S.zárí 145'3, které pak pro
dlUižováno a jednáno .pak po léta aJž do smrrtiLadisla~ovy. Prí.,. 
merim tim hylo vévodsih7~ IUICemhurské rozdelen o fakticky ve dve 
mocenské sféry: vetši hUJrguni(l)skO'u a menší ·českou (Thi'Onv]lle 
os okolím), a to dIe sIt-atu quo v dohe uzavrení. 

DUle1žito jest, že Fiilip ani tehtdy j ešte net r o' u f a 1- s' i .p 0-

píl.rati legiti'm,n] právo krá!le če .s1 k ého, snaže s·e zá
Um jen, aby udrž el svoji držbu prutaJhy diplomaJti:ckými. Výmluv
ným dokladem j'SlOu výlznamné listiny vydané v dobe té jménem 
Ladi'sla:vovým jako ikrá:lem českým i v územi O'bsa:zeném Filipelll 
(potvrzování pri~i,legií a udHeni lén) . 

Postavení ko,runy 'čes,ké vÚJči vévodovi hurgundskému bylo 
by došlo nevšedního posHení, kdyby se byl UJskutečnil p l á II 
sňatku Ladi'sl'ava s dcerou krále francoUt'z,ského 
K a r l a VII!., k nemUiŽ m'elo dojíti na podtz.im r . 14,5'7. V Praze 
konaly se ji!ž ~elkolepé .prípravy a do Francie prijelo okázalépo~ 

selstvo Ladi's'lavovo, kdy'ž plán zmaren byl nečekanou smrtí jeho. 
Na 'žádost pose'lstv,a tohoto však král Karelohsadil v únoru 14158 
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úzeIní, které držel dosud král 'Český. PD 'zImaru kandidatury svého 
syna na trún ,český v hrezlllu 114J5,g pojal Karel VII. úmysl, zm'oc
niti se Lucemhursika pro. kDrunu francDuzsKOU ra aby 'získal 
i právni tituli, odkoupil roku 1459 od Anny a Vilém,a Saského. 
nároky jejich :za :50.000 zlatýeh a ohdobne se dohodI s Alžbetou 
a Kazimirem, králem polským. Zabráním dos'avadníčásti Ladi
,sl'avovy králem. francouz1ským Uidržel se zaJtim sltatusl qUD,stano
vený prime'rim mezi LadilS'lavem a Filipern z ,ro 1452. 

VDlbDU králoV1sikoU' v breznu 1415<8 s,talse Jití Podebradský 
pravopl!atne i, v é vod o u l' u ,c e mhu r s' k Ý mJ s'tejne jako pred
chuiClci jeho Albrechta Ladislava v titulu svém plným právem 

. zve se také vladarem této zeme. To nemohl m'Ui upriti ani Filip 
Burgundský, treba 'že k v)71dáníl ·zemé nejevilo nic vetší: ochotu 
než vU1či Ladis,lavovi. Le:č situace Jifího byla z-atí'm taková, 'že ku 
sku'tečnému uplatnení panstvf sivého nemohl použiti jiných pro'
stfedku než diplom1ati'ckých; bylte, jak známo, v prvé dobe SIVé 
vlády zaJhrnut naléhavými sItarostmi' dom'a i v nej bliž ším' okolí. 
A kroky diplomatické s·amy, treba že Jifi hyl v nichmistrem, ne
mohly vys,tačiti vúči odpu~,d ,rázu FHiporva. Jifí. oSltatne neV'zdával 
se nadeje,že :zemi, zí,ská 'zpet, a to v dobe pomerne krátké a bez 
boje. PO'tvrz,en~m tohO'. je jeho dopis p~ežiz ledna r. 14'60. Na
deje ty nebyly v té dúhe niljlajk prepjaté, nehGť Jifi mel tehdy 
j ešte vážné chance na hodnosit kráIle fí1mského j ako opory cha
bého ósare F,ridricha. Zvolení Jeho byl0 poslední- možností, za
chrániti ješte zemi pro korunu 'českou . Když jednáníl o ne na 
s'j e'zde tehdej š ich s,tran nemeckých v Chebu v prvnÍch mes,íd,ch 
Toku 1461 ztrGskota:l0, byl zároveň osud LUlcemhurska zpečeten, 
treba že Ji'fi a korun,a česká melit prú sebe právo sebe j,asnejší. 
Filip vôči právu repres.entoval moc, a 'že moc víte'ZÍ nad \právem, 
nebylo tehdy .poprvé anil napGslled. Sporným mohlo býU jen to, 
komu :pripadne LUlcembursko 'z obou soupe:fu, ktefí' se od února 
1458 delili o jeho .arženíl: FBi-povi Burgundslkému nebo králi 
Karlu VII. 

A vývoj s,ituace utváfH se z'as'e prí'znive prO' FiHpa j<ako tomu 
bJllo s prí1znivým pro neho úhratem v otázce volby Ji,f]ho Pode
bradského. ~rálem ríms:kým,. Dne 23. července 14161 umírá ll' veku 
nepfíHš vysokém . král francouzs:kýa os ní'm z,aniká plán jeho, 
'~mocniti se Luee'mbu[ľs}{1a. Nástupce jeho, Ludvík XI. (1461-

27 
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1483) hledá ziatílm z dúvodu vhodnosti dohodu svelkými vas.aly, 
z nichlŽ nejmocnejš~m byl práve Filip Burgundský, a upoušti vuči l 
nemu od nároku na Lucembursko. Tím odpadá pro Filipa po-
s'lední prekážka, která ho dosud ješte zdržovala. Bylť takto zha-
ven obav pred kráJlem, který byl ozáJfen gloriolou ví'te'z,e a osvobo-
ditele Francie od odvekého nep:fítele anglického. V évoda tudíž 
si pOSlpí'šil, aby uskutečnil dávný svuj plán. Zmena na trune ffian
couiZ'ském ury,chluje takto konečnoU/ ztrátu vévodství lucembur-
ského 'Pro ikorunu lčeskou. 

Byl0 to dne :3. l ist opadu: 1r4J61, kdy podarilo se Filipovi, pri
meU stavy lucemiburstké, aby j ej uznali' z,a skutečného a bezpro
stredního vladare, :za v é vo.ct u, a sJ:avnos1tne mu jako takovému 
holdovali. Od té dolby pí-še se také d u c d e ,L u x e m b o u r g. 

Takto pretržen byl jednosltranne svazek Lucemburska se 
státem ičeským, aniž by byl~dy v~ce obnov en : byla to t:f e t i a 
poslední eta p az trá t y t éto zeme. 

Dús'ledkem p:fedchoz,~ ,dohody mezi vliadaN francouz,ským a 
bUirgundsíkým postupuji ostatne jirž 1. s~~pna nás,ledujicílho roku 
(14:62) .se s,v'Olením LudvÍika XL Vi'lém >Saský a jeho 'manželka 
nástupnilCká právasvá FilHpovi, zase hez ohledu na korunu čes
kou. fl:fí'značným úkaZJem tehdej ši! situace bylo, že poselstvo 

,české, vypravené ku králi francouzskému roku 146'4 práve v otáz
ce lucemburské nenacházi na srtran e' franco'Ulzské ohliasu. 

A jaJko kdysi Karel VIL, tak il vévoda burgundský dohodI 
se o Luc·embursko Sffiírne i ješte s králem Kazimír em' a Alžbe
tou (r. 1467). 

Tak konči PD trváJní skorem j edno'ho a :pul ,století státní 
sVr3Jzky Lucembursk'8i ,s korunou 'českou a to zpúso:bemm,álo sym
patickým - odloulČeni to .skýtá neutešený obraz, stál'ých finanč
nílch transaJkcí panuj íCÍlch rodu, kde po celá desítileti o osudu 
ze'me rozrhodováno jako o veci prodejné. 

Zabrání Lucemburslka rBurgundskeln nebylo od postižených 
p:fijato bez výhrady - naopak nesehází ani v 'P'otomních desí'ti
letích pokusu, j,ak Sie .strany IUlcembUlľské tak i ,české, aby spojení 
bylo obnDveno. Panství nástupce Fi'lipova, ,KaTla Smelého (1467 
až 1477) by.loslice v Lucembursku p:fijato bez odporu; ale sotva 
že ~obrodrUižný vévoda z'ahynul v hitve :u Namcy a rS nílm vymfel 
rod jeho po meči, popíHU' si Lucem'burští a vy.pravili poselstvo 
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ku králi Vladis,lavovi dio Prahy se žád!ostí, aby uplatnilI svá práva 
k jejich z,emi. A pokus tento opetovaM ješte r. 1479, VYUlží'vajíce 
zmatku po 8'm1rti Kada Smelého (válka o dedictví burgundské 
mezi králem francouz:ským a Maximilianem RakoUiským'). ,Posel
mva nemela úspechu .pro malornoc V,I,adilslavovUi a mir,em v Arra
su r. 1482 dostalo. Sie LucembUlrsko ,s Nil~ozemí!m trvale v držení 
HabshuTku. 

Se strany ,č e 8' k é ješte o. pÍlil s,tol'etí po.zdej i: deje se vážný 
pokus o vráceni Lucemhur,ska ku: ko.rune, kd-yžsltavové ve voleb
nich .podmínkách žáJdaj Í! Ferdinand!a,aby ,se 'o to z'as'adil, »pone
va:ďž S'prave-dHrve ta zeme a dedične k tomuto. království 'če'Slkému 
pfítslulŠí«. Ferdinand na 'závazek tento. pristoUJpiL žádost tato opa
kována byla ješte roku nás-ledwjíicí/ho. Ferdinand však, jak se 
zdá, neučinil nic, aby závazekSlvuj dodržel, trebaže LucembU'rsko 
nále'želo k držaJVám jeho hratra Karla V. Podnikl-li co vUibec, 
neučinil tak s' nij akým du~a~em a o. krocich takových není, 'z,atím 
vubec nic 'známo. 

A .stejne nepodnikli H,abshurkové nic, aby Lucembuľsko 
s korunou českou opet -spojili, když zeme dostaia se mírem rd
stattským roku 1714 po vyInrenv španelské vetve s Nilzo~emím 

pod vládu liuie rakows:ké, trebaže panství j ej í' uJdrželo se tam 
skoro ~ž do konce 1,8. století. 
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