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paradoxně svým dílem přispěl i vítěz osudové bitvy vévoda 
Jan Brabantský. Díky zprostředkování Guida z Flander a také 
francouzského krále Filipa IV. Sličného byla nakonec vzájemná 
jednání o uzavření míru zpečetěna sňatkem brabantské nevěsty 
Markéty a nejstaršího Lucemburka Jindřicha, což byl první 
krok k vzestupu rodu.

Příběh lucemburských hrabat však začíná mnohem dříve. 
Zpravidla bývá vyprávěn od roku 963, kdy hrabě Siegfried získal 
směnou s trevírským klášterem sv. Maximina malý hrad Luci-
linburhuc na ostrohu na okraji dnešního města Lucemburku. 
Místní hrabata poté aktivně zasahovala do říšské politiky nejen 
v Porýní, ale i v širším měřítku. Z jejich rodu vzešla dokonce 
císařovna Kunhuta (978–1033), která byla později svatořečena. 
Příslušníci hraběcího rodu ovládli i jiná říšská území a získali 
další tituly, vždy však pouze krátkodobě a jejich význam v rámci 
říšské politiky nebyl velký. Prvním mužem, který se zval z Lu-
cemburku, byl hrabě Konrád I. (1059–1086). Nepřetržitá řada 
držitelů hradu i okolní země a titulu vedoucí až ke zvolenému 
římskému králi a později císaři Jindřichovi VII., již jsme uvykli 
nazývat rodem lucemburských hrabat, ve skutečnosti není ro-
dem v pravém slova smyslu. Striktně vzato se v držení malého 

Staroměstská mostecká 

věž, sochařská výzdoba 

s kopiemi soch východního 

průčelí, zleva císař 

Karel IV. (detail originálu 

sochy s. 124), sv. Vít a král 

Václav IV. (detail originálu 

sochy s. 169).
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A
Alžběta (Eliška)
* 27. března 1323 v Koubě (Cham) v Bavorsku, 

narozená jako dvojče Anny
† v srpnu 1324 v Koubě 
Pohřbena v cisterciáckém klášteře na Zbrasla-

vi v zaniklé královské hrobce.
Nejmladší dcera českého krále Jana Lucembur-

ského a Elišky Přemyslovny.

Po své brzké smrti byla dcera → Elišky 
a → Jana převezena do Čech, do králov-
ské nekropole v cisterciáckém klášteře na 
Zbraslavi. Zde nalezla místo posledního 
odpočinku spolu s dětmi Přemyslovce 

Václava II. (1283–1305), zakladatele kláš-
tera, „před stupněm hlavního oltáře“ (Petr 
Žitavský). 

Lit.: J. Spěváček, Jan Lucemburský.

JČ

Alžběta (Eliška) Pomořanská
* asi 1347
† 14. února 1393 v Hradci Králové
Pohřbena v královské hrobce v katedrále sv. Víta 

na Pražském hradě.
Čtvrtá manželka českého krále a římského cí-

saře Karla IV., sňatek 21. května 1363. Dce-
ra Bogislava V., vévody z Pomořan-Wolgastu, 
a Alžběty, dcery polského krále Kazimíra III. 

Děti: synové Zikmund, Jan, Karel a Jindřich, 
dcery Anna a Markéta.

Zbraslav, areál bývalého cisterciáckého kláštera založeného králem Václavem II., místo zaniklé královské 

hrobky, ve které byli pohřbeni poslední Přemyslovci a někteří Lucemburkové (Alžběta, Markéta, Přemysl 

Otakar a několik let také Václav IV.).
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způsobem zasnoubil ještě další Alžbětino 
dítě – dceru, která tehdy nebyla ani na svě-
tě. A skutečně to byla nejmladší císařova 
dcerka → Markéta, jež se narodila pět let 
po Zikmundovi a posléze si vzala Fridri-
chova syna Jana. Tento závazek byl později 
opravdu naplněn, zatímco Zikmund nikdy 
Fridrichovu dceru nedostal.

Necelé dva měsíce po porodu – pouhých 
47 dnů po Zikmundově narození, vyrazila 
Alžběta v doprovodu svého chotě do Říma. 
14. října 1368 se před Římem setkal císař-
ský pár s papežem; 29. října onoho roku 
pak byla Alžběta korunována papežem 
na římskou císařovnu. Pro všechny pří-
tomné představoval obřad tak trochu 
krok do neznáma, neboť podobný slav-
nostní akt, kdy byla korunována toliko 

římská královna, byl něčím tak speciál-
ním a neobvyklým, že na něj jednoduše 
tzv. ceremoniální předpisy nepamatovaly. 
Slavnostní obřad musel být nově sestaven 
na míru vzácným hostům. Zdá se to na prv-
ní pohled jednoduché, ale představme si 
jen skutečnost, že osobností přítomnou 
na slavnosti jen „formálně“, protože už 
byla dávno korunována, byl právě císař 
Karel. Měl při obřadu stát, nebo sedět? 
Jakou korunu měl nést? A měl se dostavit 
v majestátu, či méně slavnostně? Byla to tak 
jedinečná slavnost, že ji všichni hodlali vy-
užít ke svému prospěchu. Císařští manželé 
se zdrželi ve věčném městě celé dva měsíce. 
Hned druhý den po korunovaci své choti 
si Karel od papeže nechal zaplatit celou 
zpáteční cestu! 

Praha, katedrála sv. Víta, mozaika nad jižním vstupem, detail modlících se donátorů císaře Karla IV. 

a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské (celá mozaika s. 28).
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svých zemí ve prospěch Habsburků (žijí-
cích mužů i žen); v opačném případě měly 
všechny habsburské državy připadnout 
Lucemburkům. Karel IV. si k této závažné 
úmluvě musel vyžádat souhlas představite-
lů českého politického národa a dostal jej. 
Habsburkové i Anjouovci byli roku 1364 
bez dědiců, zatímco oba lucemburští bratři, 
Karel IV. a Jan Jindřich, se mohli chlubit 
několika syny i dcerami. Tato smlouva je 
vlastně prvním krokem k vytvoření tzv. 
podunajské monarchie.

Jak už bylo řečeno, poslední láskou stár-
noucího císaře se stalo Braniborsko. Vyna-
ložil značné síly stejně jako prostředky, aby 
je získal. V roce 1368 kulminoval projekt 
Nové Čechy a o pět let později, roku 1373, 
byla jeho část na prodej. Mezitím připra-
voval císař vojsko k dobytí Braniborska, 
jež držel ve svých rukou kurfiřt Ota V. Bra-
niborský a jeho synovec Fridrich. Ačkoliv 
Karel byl vojensky velmi úspěšný, přistou-
pil k neobvyklému tahu: dobytá území 
koupil. Současníci tento císařův postup 

nechápali, podobně jako lehkost, s jakou 
odstoupil Wittelsbachům jedno ze svých 
životních děl, přesněji jeho větší část. Ota 
mezi položkami na odškodněnou získal 
i Sulzbach. Centrem nové perly české ko-
runy se stalo Tangermünde (téměř zničené 
Švédy za třicetileté války), které si vladař 
vyhlédl jako novou rezidenci, odkud hodlal 
v závěrečné fázi svého života sledovat dění 
na rozsáhlém rodovém panství, které by 
zvolna a podle složitých principů přešlo 
na jeho nakonec početné mužské potom-
stvo. Mnozí Karlovi současníci, ale i poz-
dější historikové, kteří se snažili dešifro-
vat císařovy plány i jejich realizaci, patrně 
nepostřehli, že císař přistoupil v posled-
ní dekádě svého života k závažné změně 
pojetí své zahraniční politiky. Jednoduše 
řečeno, v padesátých a šedesátých letech 
se orientoval na západ, posléze na sever. 
Nešlo tu jen o Braniborsko, ale v hledáčku 
císařových zájmů se ocitlo i Polsko. Tento 
plán se ale již neuskutečnil. Braniborské 
markrabství spolu s kurfiřtským hlasem 

Zlatý dukát Karla IV. Mincovna Praha, před rokem 1355. Avers: poprsí krále s českou korunou na hlavě. 

Revers: korunovaný český lev.
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však nebylo dopřáno dlouhé žití, neboť ze-
mřel v dětském věku (* 29. listopadu 1329, 
† 20. prosince 1340). Jindřichovy pozemské 
kroky se však skončily ještě dříve, zemřel 
totiž již 1. září 1339. Markéta jej následovala 
do dvou let (1341), krátce po dovršení svých 
osmadvacátých narozenin.

Lit.: J. Spěváček, Jan Lucemburský.

JČ

Markéta Korutanská zvaná 
Maultasch (Pyskatá)
* asi 1318
† 3. října 1369 ve Vídni
Pohřbena v minoritském kostele ve Vídni.
První manželka pozdějšího markraběte morav-

ského Jana Jindřicha, sňatek 16. září 1330, 

sňatek prohlášen za neplatný roku 1341, ofi-
ciálně anulován v roce 1359. Mladší dcera 
českého krále Jindřicha Korutanského a jeho 
druhé manželky Adléty Brunšvické. 

Markéta, přezdívaná již současníky Maul-
tasch (tedy Pyskatá), náleží mezi svérázné 
a současně velmi známé osobnosti středo-
evropské aristokracie 14. století. Byla to 
žena, jež si získala poněkud nechvalnou 
popularitu svou údajnou nepůvabností, 
ba ošklivostí. Naznačenému negativní-
mu posuzování výrazně „pomohl“ Lion 
Feuchtwanger, který se inspiroval touto 
historickou osobností a vylíčil ji ve svém 
slavném románu Ošklivá vévodkyně. Skuteč-
ná historická postava Markéty Korutanské, 
jak se posléze prokázalo, byla ale poněkud 
jinou osobností, než se dlouho tradovalo. 

Hrad Loket, místo pobytu královny Elišky Přemyslovny a jejích dětí v době jejího sporu s Janem Lucemburským 

v roce 1319.


