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Spory mezi Lucemburky
Celý příběh sporů mezi třetí generací „česko-moravských“ Lucemburků začíná zhruba r. 1378 úmrtím císaře Karla IV. – přesněji potom vypuknutím první války mezi moravskými markrabaty roku 1381. Konec se dá určit zhruba úmrtím mladšího markraběte Prokopa (r. 1405) případně pozdější dohrou se soubojem o římský trůn mezi Joštem a Zikmundem r. 1411, kdy Jošt umírá.
Průběh sporů je nesmírně spletitý a složitý, zvláště když se vezmou do úvahy souvislosti s evropskou politikou a vztahy k Polsku, Rakousku, Uhrám i říši. To celé je ještě okořeněno zápletkou církevního schizmatu. V této práci se však pokusím zaměřit na 6 hlavních aktérů celého sporu – 3 syny císaře Karla IV. a hlavně 3 syny moravského markraběte Jana Jindřicha. Ostatní jména českých, polských či německých šlechticů budu používat jen k vysvětlení nezbytných souvislostí.
Pro začátek se pokusím stručně nastínit osobnosti jednotlivých Lucemburků a jejich osudy. Teprve potom uspořádám události chronologicky a sestavím z nich příběh s důrazem na důležité body ve vývoji jejich vztahů – tj. 3 hlavní války Jošta s Prokopem, 2 zajetí krále Václava a konečně spor o římský trůn.
Václav IV. (1361-1419) král český od r. 1378, král římský 1376-1400
Nejstarší syn Karla IV., nejvíce u otce oblíbený a od malička rozmazlovaný. Dříve se soudilo, že jeho neschopnost a pijáctví byly hlavní příčinou ústupu českých zemí z výsluní, kam je přivedl jeho otec. Dnešní historikové spíše tvrdí, že těžkou situaci zavinila jednak souhra okolností (např. morová rána) a také některé politické chyby jeho otce v posledních letech života. Mladý Václav už pak zkrátka nebyl schopný složitou situaci zvládnout.
Rozhodně je jeho život plný nejistých, váhavých a chybných rozhodnutí, která ho srážejí stále více na kolena, vedou ke sporům se šlechtou a posléze i k sesazení z římského trůnu. Ke konci života je Václav už jen figurkou v rukou mocných šlechticů a svého bratra Zikmunda.
Ve sporech se svými příbuznými často měnil spojence vlivem náhlých nálad a nepochopitelných rozhodnutí, vkládal důvěru do špatných rukou a byl často zrazován. To dokládá i to, že většinou spolupracoval s bratrancem Joštem, který však v rozhodujících chvílích skoro vždy přešel do tábora jeho protivníků.
Zikmund (1368-1437), král uherský, český a císař římský
O druhém synu císaře Karla se nejčastěji tvrdí, že on byl pravým dědicem politického talentu svého otce. U nás je sice spíše známý jako „Liška ryšavá“ a nepřítel husitů, přesto to dotáhl ze všech Lucemburků své generace nejvýše – až na trůn římského císaře.
Do mnou sledovaného období spadá však nejvíce jako uherský král, který musel o svoji pozici tvrdě bojovat s uherskými magnáty, jimiž byl také zajat. Původně se o něm uvažovalo jako o dědici polského trůnu, ten však získala litevská dynastie Jagellonců.
Zdědil-li opravdu talent svého otce, využíval jej však způsobem dosti nevybíravým. Celkem bez skurpulí a omlouvání celý svůj život sledoval výhradně svůj osobní prospěch a jím se také řídil při uzavírání spojenectví či vyhlašování válek. Nějaké morální zásady u něj hledáme jen velmi těžko (a to i v porovnání s ostatními Lucemburky). Neváhal spojit se s Habsburky proti všem svým příbuzným a společně s nimi vesele plenit Moravu. V kritických chvílích byl většinou spojencem Joštovým proti svému bratru Václavovi.
Jan (1370-1396) vévoda zhořelecký 
Třetí syn Karla IV. zemřel ze všech Lucemburků své generace nejdříve (nepočítáme-li Jana Soběslava), za nevyjasněných okolností, pravděpodobně otráven některým ze svých příbuzných, proto o něm mnoho nevíme.
Z nedlouhého výčtu jeho činů to vypadá, že právě on měl největší snahu usmiřovat své rozvaděné bratry a bratrance. Pokoušel se bránit českého krále Václava v jeho těžkých chvílích a usiloval podle svých možností o dosažení klidu v zemi (např. manifest za bratrovo osvobození v roce 1394). Jeho brzká smrt dokládá, jak byl tento postoj v jeho době nezvyklý a jeho dobrý úmysl byl „po zásluze potrestán“. Ke konci jeho života ho nespravedlivě napadal a obviňoval i podezíravý Václav.
Jošt (1354-1411), markrabě moravský a braniborský, král římský
Nejstarší syn Jana Jindřicha má v tomto dramatu hlavní roli (soustředíme-li se na moravskou otázku). Jako braniborský markrabě bývá německými historiky obvykle haněn a odsuzován pro svou lakotu a neschopnost. Moravští historikové ho naopak líčí ve světlejších barvách a zdůrazňují jeho politický přehled a rozhodné jednání (obvykle sice také značně egoistické, ale na rozdíl od Zikmunda tu lze najít i světlé okamžiky).
Nesmíme zapomínat také na jeho hospodářské schopnosti. Rozprodal sice většinu markraběcích moravských hradů, které tak pracně skupoval jeho otec, získané peníze však vhodně investoval do půjček svým příbuzným, za což získával četné výhody i zástavní statky v dalších zemích. Získal si důvěru krále Václava a měl na něj v jeho politickém rozhodování velký vliv. Často byl jmenován zemským hejtmanem v Čechách či říšským vikářem v Itálii. Kdo by mu pak mohl mít za zlé, že v roce 1394 využil situaci a postavil se do čela panské jednoty proti králi? Za těchto vypjatých situací byl často spojencem Zikmundovým, s nímž ho spojovala jeho vypočítavá povaha.
Jan Soběslav (1357-1394), biskup litomyšlský, patriarcha aquilejský
Tento jediný Lucemburk do sporů prakticky nezasáhl. V mládí se prý na něm podepsala špatná výchova a stal se pověstný svou rozhazovačností, nespolehlivostí, bouřlivostí a pijáctvím (snad více než Václav IV.). Zřejmě proto byl určen pro církevní dráhu, a tak vyřazen z bojů o světskou moc. Ke konci života se stal patriarchou aquilejským a v neklidném italském prostředí našel svou smrt rukou vraha.
Prokop (1358-1405) mladší markrabě moravský
Jeho charakteristickým rysem byla prý bojovná a neklidná povaha. Většinu svého života trávil ve válkách a jeho soupeření s bratrem Joštem ho v důležitých chvílích často přeneslo do tábora krále Václava (na jehož úkor se Jošt snažil získávat moc). Tak se ocital často ve sporu také s uherským králem Zikmundem, který ho dal roku 1402 i zatknout. Ve vězení pak psal dokonce i básně.
Nikdy se neoženil, i když několikrát o sňatek usiloval a byl mu i přislíben. Situace však nikdy nedovolila dovést jednání do konce. V této souvislosti je zajímavé, že je jediným Lucemburkem své generace, který zplodil syna, byť nemanželského.

Tak ovšem neměl žádný ze šesti příbuzných legitimního potomka, který by mohl zasednout na český trůn a Lucemburkové vymřeli roku 1437 Zikmundovou smrtí po meči.
1. Problematické závěti a první spory na Moravě
Za prvotní příčinu sporu mezi třetí Lucemburskou generací bývají označovány nejednoznačné závěti císaře Karla a jeho bratra Jana Jindřicha. V Čechách byl za následníka určen Václav, Zikmund měl obdržet Braniborsko a Jan Zhořelec – oba jako poddaní českého krále. Na Moravě byla situace obdobná – Jošt byl jmenován markrabětem a Prokop s Janem Soběslavem měli obdržet každý několik statků s tím, že budou formálně podřízeni Joštovi.
V prvních letech po smrti Jana Jindřicha (1375) začaly spory Jošta i Prokopa s marnotratným Janem Soběslavem, který závěť zpochybnil. Naštěstí zasáhl císař Karel, který musel už dříve platit zhýralcovi dluhy a přitlačil Jana Soběslava k dohodě. Musel převést svoje statky na své bratry, za což měl obdržet pravidelnou finanční náhradu.
To mu však nestačilo a dostal se do sporu se svým bývalým vychovatelem olomouckým biskupem Janem ze Středy. Došlo to tak daleko, že poplenil některé statky biskupství i kapituly. Spory s Janem Soběslavem udržovaly oba jeho bratry ve vzájemných dobrých vztazích až do konce 70. let. V roce 1379 byli dokonce Jošt i Prokop zřejmě členy královské rady Václava IV. Prokop získal formální titul mladšího markraběte.
Měly však s králem rozpory v otázce schizmatu, protože byli příznivci avignonského papeže Klimenta VII. Jošt dokonce ve spojení s měšťany Olomouce, vyhnal členy olomoucké kapituly včetně biskupa Jana ze Středy, kteří se přidržovali římského Urbana VII.
To však markrabě poněkud přehnal, protože v roce 1380 na něj i na městskou radu Olomouce uvalil litomyšlský biskup klatbu (interdikt). Jošt byl donucen žádat o smír a vrátit kapitule statky. Pak ale jeho lidé zapálili ještě chrám sv. Václava a Jošt musel změnit politickou orientaci směrem k Římu. Tím se počaly spory s Prokopem, který zůstával příznivcem Avignonu. K tomu přibyli majetkové neshody ohledně statků po Janu Soběslavovi a první válka byla na spadnutí.
Došlo k ní příštího roku (tj. 1381). Oba se ještě pokusili prosadit Jana Soběslava na uvolněný olomoucký biskupský stolec (zemřel Jan ze Středy a Jan S. byl tehdy biskupem v Litomyšli), ale to bylo zmařeno římským papežem Urbanem VI. a to stalo pomyslnou poslední kapkou.
Válka byla záškodnická a pustošivá – vedla se pomocí bojových družin. Přesnější zprávy nejsou k dispozici. Ví se jen, že Jošt sídlil v Brně, zatímco Prokop zvolil za své centrum hrad Úsov. Prokopův politický program nahrával šlechtě, takže se velká část moravských šlechticů přidala na jeho stranu. Prosazoval totiž větší nezávislost na markraběti a zabavení statků římského papeže (první náznaky stavovství). Chtěl také vydobýt všechny statky po Janu Soběslavovi, čehož také ve většině dosáhl a stal se faktickým vítězem první etapy bojů.
Václav IV. odjížděl roku 1382 na delší cestu do říše a jmenoval Jošta zemským hejtmanem a Prokopa jeho pomocníkem. Tím byl položen základ ke smíru.

Roku 1382 zemřel uherský a polský král Ludvík a síly Lucemburků se napnuly k získání polského trůnu pro Zikmunda – manžela jeho dcery Marie, což se nakonec nepodařilo. Roku 1385 vznikla Polsko-Litevská unie pod vládou Vladislava Jagiella.

2. Za Zikmundovu uherskou korunu a první spory s Václavem IV.
Po ztrátě polské koruny usiloval Zikmund o korunu uherskou a v tom mu vydatně pomohli vojenskou pomocí jeho moravští bratranci. Za to obdrželi do zástavy vše, čeho se jim podařilo zmocnit na pravé straně Váhu – včetně Prešpurku (Bratislavy). Byla to župa nitranská, trenčanská a prešpurská – vládu zde vykonával především Jošt.
Ani dále to neměl Zikmund v Uhrách jednoduché, když mu Horvátové zajali manželku Marii. Musel o svoji pozici dost těžce bojovat, ale nakonec byl úspěšný. Na tyto boje mu ovšem půjčil Jošt (i Prokop), za což jim Zikmund zastavil Braniborsko (území na Slovensku byla časem vykoupena a vrácena k Uhrám). 
Václav IV. mezitím zvažoval možnost vzdát se římského trůnu ve prospěch Jošta, ale při jeho známé nerozhodnosti z toho nic nebylo. Zklamání těchto nadějí je možná jednou z příčin Joštovy pozdější zrady. Jošt totiž při Zikmundově zaneprázdnění v Uhrách fakticky převzal do svých rukou rodovou politiku Lucemburků. Jošt převzal do svých rukou správu Braniborska a Prokop měl být jeho nástupcem v případě smrti.
Jan Soběslav byl roku 1387 jmenován patriarchou aquilejským a po celých zbylých 7 let života se složitě potýkal s tamní složitou situací, než byl zavražděn.
Mezitím začaly spory v Polsku mezi novým králem Vladislavem a mocným knížetem Vladislavem Opolským. Tyto spory rozdělily i Lucemburky. Václav, Jan Zhořelecký a Prokop začali jednat s králem, zatímco Jošt zůstal na straně Vladislava Opolského.
V roce 1390 byla podepsána zdánlivě nevinná domluva mezi Joštem, Zikmundem a Albrechtem III. Rakouským o vzájemné pomoci. Od té doby se začínají zhoršovat Václavovi vztahy s Joštem a naopak Prokop se více připoutává ke králi.
Roku 1392 se rozpor zvětšuje novou smlouvou mezi výše jmenovanými. Provedli dokonce spolu s Vladislavem Opolským první známou dohodu o dělení Polska. Jošt vystupoval jako zástupce české strany, což byl vlastně pokus o Václavovu politickou neutralizaci. I když jediným výsledkem byla česká vojenská pomoc Zikmundovi proti Turkům, začíná se Václav od té chvíle chovat k Joštovi nepřátelsky.
Také markrabě Prokop se cítil opomenut a využil toho k vyvolání dalších rozporů s bratrem. Roku 1393 vyvrcholily také spory Václava s arcibiskupem Janem z Jenštejna a Prokop zabral Jenštejnům statek Kojetín, což vedlo k druhé etapě moravských válek.
Prokopa opět podporovala část moravské šlechty a král Václav. Jošt měl mimo zbylé části šlechty podporu Zikmunda a rakouského Albrechta III.
Tentokrát se boje přenesly i do Čech a Václav IV. se pokusil o smír ve spojení s Janem Zhořeleckým. Při jednání s Fridrichem Bavorským byl však otráven i s Fridrichem od neznámého traviče z řad Joštových stoupenců. Václav otravu přežil na rozdíl od Fridricha.
Roku 1394 povolal Václav do Prahy Zikmunda a pokusil se vyjednat příměří. Prokop ho ovšem nerespektoval a podnikal další vojenské akce.
Část panstva začala ovšem dávat najevo svoji nespokojenost s Václavovou vládou, založili panskou jednotu a do jejich čela se postavil Jošt. Zajali tedy krále Václava vracejícího se z lovu a internovali jej v Bílé věži pražského hradu. K jednotě se přidala i pražská města a v zemi se znovu rozhořela válka.
Proti svévolnému panstvu vystoupili markrabě Jošt a vévoda Jan Zhořelecký. Zajetí římského krále ovšem vyvolalo zděšení i v říši. Ruprecht II. Falcký se dal zvolit říšským vikářem a jeho syn Ruprecht III. se vydal s vojskem na pomoc Janu Zhořeleckému. Společně pak vyjednali podmínky smíru a propuštění Václava na svobodu. Václav ovšem nebyl s podmínkami spokojen (patřila k nim zástava několik královských hradů a také kutnohorských dolů) a rozhněval se proto na svého zachránce Jana Zhořeleckého.
Jošt ovšem už dříve odjel prozíravě na Moravu, aby nemusel čelit královu hněvu. Tam pokračoval ve válce s Prokopem. Odstrčený Jan Zhořelecký se mezitím začal sbližovat s Joštem a začalo se schylovat k dohodě. To by v tom ovšem nesměl být uražený Václav, který pozval v červnu roku 1395 k jednání na Karlštejn markraběte Jošta a tam ho dal uvěznit (i když byl pod glejtem). Správu Moravy chtěl svěřit Prokopovi. Zrádné zajetí Jošta vyvolalo ovšem silný odpor úplně všude (u Habsburků, Jana Zhořeleckého,…), takže byl král nucen ho asi po dvou týdnech propustit.
Markrabě Prokop mezitím začal dobývat moravská města. Po propuštění Jošta došlo však mezi nimi k dočasnému smíru. Jan Zhořelecký byl v nemilosti vypuzen od krále a v noci na 1. března 1396 zemřel (asi byl otráven).

3. Druhé zajetí krále a boj o římskou korunu
Bojovný markrabě Prokop se po smíru s bratrem vrhl roku 1397 proti svému bratranci do Uher. Zikmund byl totiž celkově oslaben po těžké porážce u Nikopole od Turků. Donutil tak Zikmunda usilovat o spojenectví právě s ním. Jošt mezitím získal od krále Václava Braniborsko do trvalé držby. Když se ovšem Václav chystal na cestu do říše, jmenoval hejtmanem království Prokopa.
Příštího roku 1398 vypukl spor o Horní Lužici, kde se opět rozdělili čtyři zbylí Lucemburkové – Prokop s Václavem proti Zikmundovi s Joštem. Prokop vyprovokoval tento spor zničením hradu Ronova, který formálně patřil Joštovi. Potom byl po dlouhé šetření obviněn Prokop a 375 jeho stoupenců z dřívějšího pustošení statků olomoucké kapituly – všichni byli exkomunikováni. To byla záminka pro Zikmunda i Jošta a vyhlášili válku do „konečného zahlazení“ Prokopa.
Jošt se vrátil z Braniborska, kde v posledních letech vykonával správu a válka znovu vypukla naplno – už potřetí. Prokop však ztratil podporu krále Václava a jeho pozice u dvora získali Jošt se Zikmundem. Krátce potom byl ovšem sesazen rozhodnutím kurfiřtů král Václav z římského trůnu (rok 1400), Václav i Jošt přísahaly pomstu, zatímco Zikmund pokračoval ve válce s Prokopem. Ovšem mezitím ho znovu zradila uherská šlechta, zajala ho a uvězila. Jošt obsadil opět západní Slovensko.
Prokop se mezitím opět sblížil s Václavem a vytáhl do boje jeho jménem proti novému římskému králi Ruprechtovi III. Falckému. Ten měl ovšem mnohem silnější vojsko, takže Prokop byl nucen kapitulovat a poddal se Ruprechtovi. Vypadalo to, že Ruprecht chce získat i český trůn. To se ovšem nelíbilo české šlechtě ani nikomu z Lucemburků. Ruprecht byl nucen ustoupit a byla uzavřena dohoda. Když už byli v té době Lucemburkové tak vzácně jednotni, vytáhla jejich společná vojska ještě osvobodit uherského krále Zikmunda.
Vypadalo to, že mu by Zikmund mohl projevit trochu vděčnosti a také probíhaly v tomto směru pokusy o dohodu proti Ruprechtovi. Ovšem při dohodách se opět projevila Zikmundova hrabivost a Václav s Prokopem projevili značnou nespokojenost. Prokopovi příznivci se pokusili obsadit Jihlavu a Zikmund to vyložil jako zradu a v odvetu zajal krále Václava. Prokop uprchl z Prahy do severních Čech a nakonec se opevnil na Bezdězu. Zikmund ho pod glejtem vylákal ven a také ho zajal.
Oba zajatce pak převedl do Vídně a spojil se s Habsburky. Jošt byl do té doby opět na Zikmundově straně, ale po zajetí svých příbuzných vydal manifest za jejich osvobození. Nedokázal však Zikmundovi čelit a ten bez rozpaků začal plenit Moravu i Čechy – zmocnil se dokonce Kutné Hory. Naštěstí proti němu opět povstala uherská šlechta, s níž se dohodl i Jošt. Tak byl Zikmund donucen uzavřít příměří, ale Prokopa mezitím převedeného do Prešpurku nepropustil. Václavovi IV. se však podařilo koncem roku 1403 z Vídně uprchnout.
Po uklidnění situace v Uhrách se Zikmund znovu spojil s Albrechtem IV. Habsburským a zaútočili na Moravu. Oblehli sice Znojmo, ale ničeho nedosáhli. Nakonec se podařilo uzavřít příměří a konečný smír byl uzavřen v Budíně roku 1405. Byl propuštěn i markrabě Prokop, který ovšem onemocněl ve vězení artrózou a ještě téhož roku zemřel.
Tím se uzavřelo hlavní období lucemburských sporů. Jošt se od té doby věnoval správě Braniborska, kde sídlil v Tangermünde a v Berlíně. Zastupoval také stále neschopnějšího českého krále na různých politických jednáních.
Roku 1410 měl pak spor ještě dohru po smrti Ruprechta Falckého. Václav se rozhodl vzdát trůnu ve prospěch Jošta, s čímž nesouhlasil Zikmund a přihlásil svoji kandidaturu. Na volbu se nesešli všichni kurfiřti a Zikmund se neprávem prohlásil braniborským markrabětem. Byl zvolen třemi z pěti přítomných kurfiřtů (včetně svého sporného hlasu). Jeho protivníci ovšem volbu neuznali.a při pozdějším opakování volby v říjnu roku 1410 byl zvolen Jošt pěti hlasy (včetně svého braniborského a Václavova českého).
Jošt ke konci života znovu přesídlil do Brna a připravoval se na převzetí moci. Příliš si však svého kralování neužil, protože ještě v lednu roku 1411 zemřel. Zikmund byl potom s konečnou platností uznán za římského krále. Tak definitivně skončila dlouhá léta sporů mezi Lucemburky, protože ambicióznímu Zikmundovi zůstal jediný protivník v neschopném Václavovi IV., který byl tou dobou už jen figurkou v rukou svých rádců.
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