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Ludvík IV. Bavorský – římský císař a jeho evropská politika

Ludvík Bavor se narodil roku 1287 jako syn vévody Ludvíka II. a jeho ženy Mechtildy. Otův slovník naučný nám říká, že v mládí byl rozhodný přívrženec Habsburského rodu a účastnil se výpravy proti Čechám, ale i proti svému vlastnímu bratru Rudolfovi. R. 1310 si prý s Rudolfem rozdělil  podíl po otci, ale hned r. 1311 vypukla mezi oběma bratry válka, která trvala do roku 1313, kdy došlo k dohodě. Ludvík se při této příležitosti prý zřekl své prohabsburské orientace.*

Roku 1313 nastalo pro středověkou Svatou říši římskou těžké období. V Itálii zemřel při své korunovační výpravě Lucemburský císař Jindřich VII. (otec Jana Lucemburského) a říšští kurfiřti rozehráli vysokou hru o své hlasy pro nové kandidáty na římský trůn. V této hře šlo hlavně o peníze, území a výhody, které byly schopni jednotliví kandidáti kurfiřtům nabídnout. Vážní kandidáti byly zpočátku pouze dva – mladý český král Jan Lucemburský podporovaný zejména mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu (kdysi kancléřem Václava II.) a svým strýcem Balduinem – arcibiskupem trevírským.
Ostatní čtyři kurfiřti však více méně stáli na straně druhého kandidáta Fridricha Habsburského zvaného Sličný. Lucemburská strana se nějakou dobu snažila přesvědčit ostatní kurfiřty k Janově podpoře, ale jednání nevedla k úspěchu – kolínský arcibiskup Jindřich z Virneburgu i rýnský falckrabě Rudolf stáli neochvějně za svým Habsbuským kandidátem. Důvodem byl jednak z obavy sílícího lucemburského vlivu, jehož nebezpečí se ukázalo v osobě Jindřicha VII. a také špatná finanční situace Jana Lucemburského. Ani saský vévoda a braniborský markrabě nebyli ochotni Lucemburky podpořit a za této situace vstupuje na scénu nový kandidát lucemburské strany Ludvík Bavorský z rodu Wittelsbachů (mj. také rýnského falckraběte). Petr z Aspeltu a Balduin Lucemburský přemluvili totiž Jana Lucemburského ke stažení své kandidatury, na niž mu chyběly zkušenosti i prostředky.
Ludvík byl dosud ochoten podpořit v kandidatuře Habsburky, ale nechal se snadno přemluvit k možnému získání vlastní moci. Na jeho stranu přešel potom z habsburského tábora také braniborský markrabě Waldemar. Volbu svolal mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu na říjen roku 1314 do města Frankfurtu nad Mohanem a nedopadla zrovna šťastně. Komplikace byly způsobeny také nejasnostmi o držení hodnosti jednotlivých římským kurfiřtů, kdy si jeden a týž post přivlastňovalo často několik osob (např. Jindřich Korutanský se prohlašoval za českého krále).
Ludvík tak sice získal většinu hlasů, ale druhá strana jeho volbu neuznala a prohlásila za krále Fridricha Habsburského. Ten však nebyl do Frankfurtu vpuštěn a Ludvíkovi byla vzdána v chrámu sv. Bartoloměje první pocta jako králi. 25. listopadu byl slavnostně korunován v Cáchách mohučským arcibiskupem, ale téhož dne korunoval kolínský arcibiskup Jindřich v Bonnu Fridricha Sličného.
Předlouhý zápas o moc v říši byl zahájen. Český král Jan Lucemburský stojící pevně na straně Wittelsbachů získal však mnohé výhody a léna do zástavy (např. Chebsko). Dynastie Wittelsbachů byla značně rozrostlá a po generace toužila zaujmout v říšské politice významnější místo. Byla však politicky nejednotná a v cestě jí stáli rozpínaví Habsburkové. Ostatně už dříve vznikl spor mezi Ludvíkem a Fridrichem o nadvládu nad Dolním Bavorskem, v němž Ludvík zvítězil v bitvě u Gammelsdorfu. V prvním období své římské vlády se Ludvík jednoznačně opíral o spojenectví s Lucemburky, kteří se stále počítali ke třem nejmocnějším rodům v říši. Smlouva byla oboustraně výhodná, protože Habsburkové představovali zcela reálné nebezpečí, které se zvyšovalo díky jejich častým dohodám s uherským králem Karlem Robertem z Anjou.
Hned v roce 1315 se chystal Ludvík zasáhnout a sbíral vojsko u Špýru. Fridrich však nečekal, až se shromáždí a napadl jeho neúplné sbory. Překvapený Ludvík se však ubránil. Další z Habsburských bratrů Leopold pak oblehl Ludvíkův tábor, ale byl nucel odtáhnout pro nedostatek potravin. Wittelsbach tak sice získal sympatie a přízeň jihoněmeckých měst, ale od svého úmyslu rozhodnout okamžitě vojenskou silou odstoupil a vrátil se do Bavor. 
Situace se dále horšila a navíc musel Ludvík čelit i svému bratrovi rýnskému falckraběti Rudolfovi, který podporoval Habsburky. Český král Jan nemohl svého spojenci dostatečně podpořit, protože vedl svůj vlastní boj s českou šlechtou, která se proti svému králi vzbouřila. Jan dokonce žádal Ludvíka Bavorského o vojenskou pomoc, kterou mu však římský král v té chvíli nemohl v žádném případě poskytnout. Hrozilo dokonce nebezpečí, že v případě habsburského úspěchu by mohli pro sebe tento rod získat i český trůn, což by pro Lucemburky i Wittelsbachy znamenalo doslova pohromu.
Naštěstí přispěchali do Čech s pomocí osvědčení stoupenci Petr z Aspeltu a Balduin Trevírský. Po dočasném vyřešení situace v Čechách se všichni i s králem Janem vypravili na pomoc Ludvíkovi. K rozhodujícímu střetnutí však nakonec opět nedošlo.
Roku 1318 se situace v Čechách opět vyhrotila, když král Jan dal zajmout nejvýznamnějšího české šlechtice té doby Jindřicha z Lipé. Šlechta se vzbouřila a do situace se musel vložit římský král. Ten se samozřejmě snažil přesvědčit Jana Lucemburského, aby učinil šlechtě ústupky vzhledem k neutěšené mocenskopolitické situaci ve střední Evropě. Jeho snaha pak vyústila k Domažlickým dohodám a faktickou vládu v Čechách převzala šlechta, čímž Jan Lucemburský získal volné ruce pro zahraniční politiku. 
Boje o moc v říši pokračovali dál. V roce 1321 mělo být Lucembursko-Wittelsbašské spojení utvrzeno dojednaným sňatkem Janovy dcery Markéty s Jindřichem Dolnobavorským Mladším. V roce 1322 však začalo spojenectví oslabovat a objevují se nedoložené zmínky, že snad král Jan chtěl podpořit v kandidatuře na římský trůn nového francouzského krále Karla IV. Jistým znamením je také útěk a Elišky Přemyslovny a jejího nevlastního bratra českého kancléře Jana Volka do Bavor, když upadli do nemilosti krále Jana.
V nejdůležitějším střetnutí u Mühldorfu, které rozhodlo o dalších osudech říše, však český král stál po Wittelsbachově boku. Fridrichovo vojsko se skládalo z velké části z Uhrů a na pomoc mu táhnul také jeho bratr Leopold. To znamenalo pro Ludvíka, který měl prozatím převahu, veliké nebezpečí. Byl však prý nerozhodný a dlouho váhal, zda zaútočit jako první. Za této situace ho prý přesvědčil Jan Lucemburský, který určil den bitvy na den sv. Václava 28. září 1322. Bitva je popsána v mnoha kronikách a statečností se prý vyznamenalo zejména české vojsko. Rozhodující byl prý nástup jednotek norimberského purkrabího Fridricha Hohenzollernského, které Fridrich zpočátku mylně považoval za vojsko svého bratra Leopolda. Kumáni si to dokonce vyložili jako zradu a pobili své rakouské velitele.
Fridrich Habsburský a jeho bratr Jindřich upadli do zajetí Ludvíka Bavora.
Tohoto věznění využil Ludvík k podlomení vůle svého dosavadního soka, který byl nakonec v roce 1325 ochoten uznat Ludvíka za římského císaře. To se však nelíbilo ostatním Habsburkům, a tak byla uzavřena velmi překvapivá smlouva dosavadních protivníků o vzájemném respektování a tzv. dvouvládí v zemi, při němž se měli Ludvík i Fridrich navzájem podporovat. Tak měla říše oficiálně dva krále.
K tomuto zdánlivě nevysvětlitelnému kroku vedla Ludvíka výrazná změna politické situace. Dostal se totiž do prudkého sporu s avignonským papežem Janem XXII. (viz Jméno Růže). V tomto sporu hrály úlohu papežovi vysoké ambice o svých rozhodovacích právech v říši. Ludvík vzal pod svou záštitu také řád minoritů (Františkánů), jež se Jan XXII. pokoušel zlikvidovat. Situace vyústila tak daleko, že papež vyhlásil nad králem klatbu a vyloučil jej z církve. Wittelsbach na oplátku označil papeže Jana za kacíře a vypověděl mu poslušnost. V těchto událostech změnil orientaci také Ludvíkův dosavadní spojenec Jan Lucemburský, který začal prosazovat výrazně profrancouzskou politiku, i když přímo proti římskému králi nevystoupil (byl tu problém Braniborska, které Ludvík původně Janovi slíbil, ale nakonec jej zabral pro sebe).
V roce 1326 se však začaly lucembursko-wittelsbašské vztahy opět vylepšovat. Když v roce 1327 ohlásil na říšském sněmu Ludvík svůj úmysl odjet do Itálie na korunovační jízdu, předal dokonce po dobu své nepřítomnosti správu říšských záležitostí do rukou českého krále, čímž úplně pominul dřívější dohodu s Habsburky, jejichž věrností si nebyl jist. 
Ludvík dospěl o svatodušních svátcích do Milána, kde se nechal korunovat lombardskou korunou od exkomunikovaného biskupa. Během výpravy se opíral o mocnou pomoc italských ghibellínů. Papež odňal Ludvíkovi bulou veškerá práva k jeho bavorskému vévodství a opět ho prohlásil za kacíře. Počátkem roku 1328 dospěl Wittelsbach do Říma a přijal za mocného jásotu ghibellínů z rukou biskupa Jakuba z Castella (opět vyobcovaného z církve) obřad pomazání a římskou císařskou korunu. V dubnu pak prohlásil v bazilice sv. Petra v Římě papeže Jana XXII. za kacířského uchvatitele papežského úřadu z moci císařské ho sesadil. Novým papežem jmenoval minoritského mnicha, který přijal jméno Mikuláš V. 
Tato zdánlivá císařská moc však postrádala mocenský základ a širokou podporu v říši. Pontifikát Mikuláše V. netrval dlouho, protože ho nikdo neuznával – rezignoval roku 1330. 
V říši zatím papež pořádal volbu nového římského krále. Lucemburkové samozřejmě chtěli, aby jeho kandidátem byl český král, který měl představovat záruku stability jako jeden z kurfiřtů. Papež na to ovšem nepřistoupil, protože Lucemburkům zjevně nedůvěřoval. Papežův nedůtklivý postoj zejména k Balduinovi Lucemburskému, který usiloval o získání mohučského arcibiskupství, způsobil nucený přechod Lucemburků opět na stranu Ludvíka Bavora.
Až do roku 1329 byl Ludvík zaměstnán záležitostmi své císařské korunovační jízdy a sporem s papežem. Po neúspěšném pokusu o sesazení papežského legáta v Bologni se rozhodl vrátit zpět do Bavorska a znovu vytáhnout do Itálie po boku českého krále. Italští ghibellíni stále žádali Ludvíka o návrat, čímž by se posílila jejich prestiž. Ovšem císař váhal. Roku 1330 zemřel Fridrich Habsburský, což umožnilo urovnat vztahy s Habsburky. Král Jan se snažil apelovat na papeže, aby se smířil s Ludvíkem. Jan XXII. však byl neústupný. 
Český král se chystal na výpravu do Itálie. Ještě předtím však proběhly jeho dohody s Jindřichem Korutanským a sňatkovou politikou mělo spadnout Korutansko i Tyrolsko do lucemburských rukou – konkrétně do rukou Jana Jindřicha. To se však dotklo císaře a za jeho zády uzavřel dohodu s Habsburky namířenou proti Lucemburkům. Jan se o této dohodě později dověděl, ale byl rozhodnut uskutečnit plánované italské tažení na vlastní pěst. Tato výprava překvapila všechny jeho protivníky a zpočátku byla úspěšná. Měla však za následek pochopitelně ostrou Ludvíkovu kritiku. Císař odmítl jakoukoliv podporu českému králi. Mezitím vyhlásil Ota Habsburský a uherský král Karel Robert válku českému státu. 
Král Jan si vymohl slyšení u císaře, které se konalo v Řezně v červenci 1331. Ten pak uznal jeho signorii v 9 italských městech, tato vláda se však skončila brzy a neslavně.
Tato doba je charakteristická neustálými změnami v poměrech mezi Habsburky, Wittelsbachy a Lucemburky. Navíc se táhla v neustálých sporech císaře a papeže.
To vedlo v roce 1333 k nové změně politiky Ludvíka Bavorského, tzv. rezignační. Hodlal totiž za jakoukoliv cenu dostat kurfiřty na svoji stranu v zápase s papežem, takže jim pohrozil vlastní rezignací, jestliže nedojde v brzké době k nějakému rozumnému kompromisu s neústupným Janem XXII. Není třeba však brát toto stanovisko příliš vážně – jedná se spíše o formu politického nátlaku.
Devadesátiletý papež zemřel roku 1334, čímž ovšem stouplo napětí mezi Ludvíkem a Lucemburky, kterým mezitím vyrostl další schopný politik v osobě moravského markraběte Karla – nejstaršího Janova syna. Roku 1335 zemřel pak Jindřich Korutanský, na jehož dědictví v podobě vévodství tyrolského a korutanského měl nárok Lucemburk Jan Jindřich, manžel jediné dědičky Markéty – nejstarší Jindřichovy dcery. Císař Ludvík však využil své dohody s Habsburky a udělil jim větší část tohoto panství v léno z moci své císařské. Zbytek připojil k vlastnímu panství. Tím se definitivně rozbili poslední zbytky lucembursko-wittelsbašského přátelství.
Císař se nyní snažil o vytvoření protilucemburské koalice a podařilo se mu sňatkovou politikou uzavřít dohodu s polským králem Kazimírem, třebaže se tomu markrabě Karel pokusil zabránit vlastní smlouvou. Nakonec se však vychytralý Kazimír k lucemburským protivníkům nepřipojil. Karel i Jan toho rychle využili a výměnou za to, že se král Jan vzdá formálního titulu polského krále uzavřeli s Kazimírem dohodu proti Habsburkům. Totéž se podařilo uzavřít i s uherským králem a jeho synem Ludvíkem. Tak byl roku 1336 donucen k uzavření příměří s Lucemburky i císař Ludvík Bavorský.
Smírné řešení se rýsovalo také ve vztahu s papežským stolcem, na nějž v Avignonu nastoupil mnohem umírněnější Benedikt XII. Roku 1336 vpadl císař na území vévody Jindřicha Dolnobavorského Staršího, což přimělo Jana Lucemburského ke spěšnému sebrání vojska, s nímž vyrazil proti císaři. Podle Zbraslavské kroniky měl císař cca 5500 mužů, zatímco Jan zhruba 4400 mužů, kteří však byli zkušenější v boji. Císař se neodvážil zaútočit a vyrazil oklikou do Čech. Mezitím však došlo k jeho sporům s Habsburky, které měly za příčinu rozpuštění jeho vojska. Habsburkové pak byli nuceni požádat českého krále o mír.
Dalším důvodem sporu byla Ludvíkova trvalá podpora anglického krále Eduarda III., zatímco Lucemburkové byli známí svojí výrazně profrancouzskou orientací. 
Díky podpoře několika významných minoritských učenců (Marsilius z Padovy, William Occam, …) došlo ve vnitřní situaci říše k významnému pozitivnímu posunu ve prospěch císaře. S jejich pomocí se mu podařilo získat proti papeži podporu významných říšských knížat. S výjimkou krále Jana přešli na jeho stranu všichni říšští kurfiřti včetně Balduina Trevírského či mohučského arcibiskupa Jindřicha z Virneburgu.
Tak se Lucemburkové ocitli v částečné politické izolaci a stáhli se do pozadí. Ludvík se snažil získat je na svoji stranu lstivým přesvědčováním Karla, že se již dohodl o spolupráci s Janem a opačně. 
Císař si na kurfiřtech vymohl uznání, že volba římského krále a císaře je nezávislá na papeži – zákon „Licet iuris utriusque“ (=Lze-li podle obojího práva). Zákon sice vyvolal papežovu rozhořčenou reakci, ale císař získal podporu takřka celé říše včetně Balduina Lucemburského a Janova zetě Jindřicha Dolnobavorského. Tak se nakonec rozhodl ve strachu kapitulovat i Jan Lucemburský přes odpor svého syna Karla. 
Od tohoto okamžiku stoupala hvězda Ludvíka Bavorského v říši. Byl uznáván takřka všemi knížaty a díky zmíněné podpoře středověkých scholastiků si dokázal jejich podporu udržovat. Jeho politika v následném období by se dala charakterizovat třemi nejdůležitějšími body.
Tím prvním byly neustálé pokusy o smíření s avignonskou kurií, protože trvající církevní klatba oslabovala jeho pozici. Množství podbízívých a smířlivých dopisů však nebylo nikdy v Avignonu bráno vážně vzhledem k císařovým předchozím skutkům a ukázalo se jako velká politická chyba.
V druhé řadě se Ludvík neustále snažil proklamovat své možné spojenectví s anglickým králem Eduardem III. v právě vznikajícím francouzsko-anglickém konfliktu později nazvaném stoletá válka. K jeho faktické podpoře Anglie sice nikdy nedošlo, ale zajišťoval si touto hrozbou tichou neutralitu francouzského dvora.
A třetím důležitým bodem jsou neustálé bezohledné útoky proti vzmáhající se moci Lucemburků ve střední Evropě, kde iniciativu zatím za svého už úplně slepého otce Jana převzal plně do svých rukou markrabě Karel. Císař bezohledným svévolným rozvázáním sňatku jeho bratra Jana Jindřicha s dědičkou Korutanska a Tyrol Markétou, zabral pro sebe a svého syna Ludvíka (nového manžela Markéty) definitivně tato dvě důležitá říšská léna.
Tímto krokem však proti sobě znovu popudil papeže, kterým se stal roku 1342 Karlův přítel a obratný francouzský diplomat Piérre de Rosiéres jako Kliment VI. Od té doby se začala proti Ludvíkovi pomalu utvářet opozice. To však chtělo čas. Papež se dohodl s Karlem Lucemburkým na společném protiwittelsbašském postupu a získávali pomalu na svou stranu jednotlivé říšské kurfiřty. Nejprve odvolal svou formální podporu císaři český král Jan Lucemburský, dále byl získán i Karlův prastrýc Balduin Lucemburský, který hrál v následujících volbách rozhodující roli. Papež odvolal z funkce mohučského arcibiskupa Jindřicha z Virneburgu a na nejdůležitější kurfiřský stolec dosadil Gerlacha Nassavského. Ten svolal v roce 1346 kurfiřty k uskutečnění volby. Karel jako protikandidát získal pět ze sedmi hlasů a byl v listopadu v Bonnu korunován římským králem.
Tím však pozice Ludvíka Bavorského nebyla zlomena. V říši mu zůstala podpora většiny německých měst a také rýnského falckraběte Rudolfa a svého syna Ludvíka Braniborského – dvou kurfiřtů.
Většiny říšských knížat zaujala neutrální pozici a s napětím očekávala, jak mocenský zápas dopadne (aby se pak mohli přidat na vítěznou stranu). Mezitím oba Ludvíkové upevnili svou moc v Tyrolsku, když vyhnali z města Tridentu biskupa Mikuláše Brněnského – Karlova přítele. Pak ovšem zasáhla ruka boží a dne 10. října roku 1347 zemřel císař Ludvík Bavorský stižen na lovu záchvatem mrtvice (spadl z koně a zlomil si vaz).
Jeho syn Ludvík nemohl na císařskou hodnost ani pomýšlet a moc rodu Wittelsbachů začala postupně slábnout. Na jejich místo se dostali Lucemburkové, kteří v osobě budoucího císaře Karla pevně uchopili moc v říši pro příští desetiletí.


V celku lze císaře Ludvíka označit za nerozhodného a těkavého. Díky jeho ambicím a velké ctižádosti byla však jeho vláda vcelku úspěšná, protože připojil ke svým územím Braniborsko, Dolní Bavorsko, Tyroly s Korutanskem a ještě některé krajiny nizozemské. Byl dvakrát ženatý – poprvé s Beatricí Slezskou do r. 1322 a od roku 1324 s Markétou Hollandskou. Měl 7 synů a 10 dcer.

