
Priehľadné dejiny Franche-Comté do francúzského dobitia 1678 

 

       Región Franche - Comté leží na východe Francúzska. Na severe hraničí s Alsaskom, 

Lotrinskom a Champagne, na západe s Burgundskom, na juhu s Rhone-Alpes a na východe so 

Švajčiarskom. 

Jadrom kraja je 300 km dlhý pás pohoria Jury u hraníc so Švajčiarskom, tiahnuci sa od 

pravého brehu Rhony, severovýchodne od Lyonu takmer až ku švajčiarskej Basileji. Jeho 

západné podhorie siaha zhruba od Bourgu k Besanconu a Saint-Hippolitu a východná, menšia 

časť leží už na švajčiarskej strane. 

Hlavným  mestom Franche Comté je Besancon – niekdajšie stredisko duchovného života, 

dnes priemyselné centrum. 

V staroveku sídlili na území Franche Comté keltskí Sequani. Pomenovanie „Sequani“ mali 

podľa rieky Sequana – severozápad územia. (Seina).  Ich hlavné mesto – Vesantio sa 

nachádzalo na mieste dnešného Besanconu, malo výhodu prirodzenej pevnosti chránenej  

zákrutou rieky Doubs. Okolo roku 70 pred Kr. chceli Sequani ovládnuť teritorium keltského 

kmeňa Eduiov, ktorý sa nachádzali severovýchodne od nich. O pomoc požiadali germánskeho 

vodcu Ariovistu, ktorý využil ich pozvania k postupu jeho ľudí do Sekquánského územia. 

Takže Sequani mu nechtiac umožnili kontrolu nad ich územím. Na pomoc, tento krát proti 

Germánom požiadali Cézara, ktorý sa hľadajúc politický kapitál ochotne zaviazol vypudiť 

Ariovistu zo Sequánského územia. Cézarovi sa ho podarilo v roku 52 pred Kr. potlačiť cez 

Belfortský priesmyk, ktorý sa nachádzal medzi Jurou a Vogeskými horami, bolo to územie, 

ktorým Ariovista pritiahol. Gália padla pod rímsku kontrolu, Kelti sa kúsok po kúsku 

romanizovali. Boli vybudované lepšie cesty, mestá dostávali architektúrny obrys klasického 

Rímskeho štýlu, Rímska vláda sa stále viac zakoreňovala a prispievala k vývinu civilizácie. 

Takto sa územie Franche - Comté stalo súčasťou Rímskej ríše. Za Augusta bolo súčasťou 

provincie Belgickej a za Diokleciána bolo súčasťou provincie, ktorej sa hovorilo – Provincia 

Maxima Sequanorum. 

Kresťanstvo sa tu začalo ujímať okolo roku 200. Môžeme sa domnievať, že neslávne 

perzekúcie boli niečo ako tlmič rýchleho prijímania tohto nového kultu. Ale postupne si 

kresťania zlepšili postavenie, čo dokazuje aj popularita početných mučeníkov v Rímskej ríši. 

Prvé biskupstvá sa nachádzali na severovýchode - Autun, Auxerre, Besancon, Langres a Sens. 

 

 



 

V roku 451 bola Franche - Comté osídlená Burgundmi, ktorých ríša bola v roku 534 dobitá 

Frankmi a ich sídla boli pričlenené k Franskej ríši. Takže Franche -  Comté sa stala súčasťou 

Franskej ríše, panovali nad ňou Merovejovci a po nich Karlovci. Po smrti Karla Veľkého 

v roku 814 sa v ríši obnovili vpády barbarov, bratovražedné boje, nepretržité delenia zeme, 

vlastne celá dekadentná história Merovejovcov.  Po smrti Karla nastúpil na trón jeho syn 

Ludvík Pobožný. Boje pokračovali aj za synov Ludvíka Pobožného a vyvrcholili rozdelením 

Franskej ríše  Verdunskou zmluvou v roku 843. Bola to jedna z najvýznamnejších dohôd 

stredoveku a nebola písaná v latinčine, ale vo francúzštine a v nemčine, teda v jazykoch, 

ktorým väčšina rozumela.  Touto zmluvou sa rozdelila Franská ríša na tri časti -. najmladší 

Ludvíkov syn Karol Holý  získal západofranskú ríšu, ktorá dala základ stredovekému 

francúzskemu kráľovstvu. Francúzsko  sa stala priamym pokračovateľom franskej ríše a 

pamiatku na germánskych Frankov si dodnes nesie v svojom názve. Ludvíkovi Nemcovi  

pripadla východofranská ríša, budúce Nemecko. Lotharovi zostal len nesúrodý pás územia 

medzi oboma ríšami včetne Talianska, na ktorom sa nikdy nevytvoril jednotný štátny útvar, a 

cisársky titul, ale bez právomoci nad mladšími bratmi a ich dŕžavami. Severná časť 

Lotharovej zeme, nazvaná podľa jeho syna Lothara II. Lotharingia - Lotrinsko, sa stala 

predmetom častých územných sporov medzi Francúzskom a Nemeckom.  Franche - Comté 

pripadla v tomto delení Lotharovi I. Po smrti Lothara I. došlo k deleniu jeho nesúrodej ríše 

medzi jeho troch synov: Ludvika II. (Taliansko a cisárska koruna), Lothara II. (oblasť 

Severného mora a dnešného Lotrinska) a Karla (Burgundsko a Provence). Po Karlovej smrti 

si územie rozdelili jeho bratia. Keď v roku 875 zomrel posledný zo synov Lothara I., 

bezdetný cisár Ludvík II. ovládol Taliansko nakrátko Karol II. Holý, ktorý sa nechal 

korunovať pápežom na cisára, ale za jeho vlády sa západofranská ríša postupne rozpadala. Po 

smrti Karla II. Holého (877) ovládol Karol III. Tlstý. Po jeho páde v roku 888 bolo hrabstvo 

burgundské, ktoré sa vytvorilo postupným zjednocovaním malých hrabstiev, spojené so 

Savojskom a západným Švajčiarskom a vytvorilo sa Hornoburgundské kráľovstvo pod vládou 

Rudolfa I. z rodu Welfov. Na prelome roku 933/4 došlo za Rudolfa II. z dynastie Welfov 

k zlúčeniu Hornoburgundského a Dolnoburgundského kráľovstva v nový celok, ktorý sa 

nazýval Burgundské kráľovstvo, niekedy nazývané aj Arelatským kráľovstvom podľa mesta 

Arles. Po smrti bezdetného burgundského kráľa Rudolfa III.  roku 1032 pripadlo kráľovstvo 

Rímsko - nemeckej ríši svadbou nemeckého kráľa  a rímskeho cisára Konráda s Gizelou, 

sestrou Rudolfa III. , posledného burgundského panovníka.  



Zväzky s ríšou prehĺbila v roku 1156 svadba cisára Fridricha Barbarossu s Beatrix, poslednou 

dedičkou burgundského hrabstva.  Fridrich územie oddelil od ostatného Burgundska a povýšil 

ho na slobodné hrabstvo (fran. La Franche-Comté). Prvý krát sa tento názov objavil 

v oficiálnom dokumente v roku 1366. 

Napriek tomu, že Franche - Comté bolo súčasťou ríše, stále viac sa začalo dostávať pod 

francúzsky vplyv, a tak rímsky panovník Albrecht I. Habsburský usiloval o znovupresadenie 

vplyvu Habsburgovcov na toto územie. Vo Filipovi IV. však narazil Albrecht na tvrdého 

protivníka, ktorý sa svojho prevládajúceho vplyvu vzdať nehodlal, práve naopak, dosiahol 

toho, že Albrecht mu Franche - Comté odstúpil,( dedička hrabstva Johana bola zasnúbená 

s Kapetovským princom Filipom Dlhým.), ale pri formálnej príslušnosti k Svätej ríši. 

K dojednaniu svadobnej zmluvy došlo na konci roku 1299. 

Vdova po Filipovi V. Johana prenechala Franche - Comte svojej dcére Johane, ktorá sa vydala 

za Oda IV.- vojvodu burgundského. V roku 1361 rod vojvodov burgundských vymrel, 

a Franche - Comté sa stalo lénom flanderského hrabstva. Burgundské vojvodstvo pripadlo ako 

odúmrť francúzskej korune a vtedy ho Ján II. Dobrý udelil svojmu synovi Filipovi Smelému. 

Potom, čo uzavrel manželstvo s Markétou Flanderskou v roku 1384, čo bol v tej dobe 

diplomatickým úspechom Karla V., pripojil k burgundskému vojvodstvu aj Franche - Comté. 

Pod jeho vládou získalo toto územie definitívnu politickú organizáciu. Centrum parlamentu a 

rady bolo mesto Dole. Dvor burgundských vojvodov patril k najlepšie usporiadaným dvorom 

sveta. Lipol na tradícií okázalého vystupovania, ktoré bolo vlastné rodu  Valois, a ukazoval, 

ako vojvodovia milujú nádheru. Filip Smelý začal premieňať Dijon v kniežaciu rezidenciu. 

Začal obnovovať starý vojvodský palác, ktorý bol symbolom moci, na pevnosť, ktorá mala 

byť nedobytnou. Fakticky od polovice 14. storočia sa utvoril okolo vojvodstva burgundského 

rozsiahly územný komplex. Niektoré územia burgundského štátu boli zároveň ríšske, to bol 

prípad mimo iných práve Franche - Comté .Z toho dôvodu bol burgundský vojvoda vazalom 

Svätej ríše , rovnako ako bol vazalom francúzskeho kráľa v prípade burgundského vojvodstva 

a Flander.  

Burgundský vojvoda Karol Smelý usiloval o zachovanie politickej samostatnosti a snažil sa 

zmocniť aj území, ktoré boli pod vládou francúzskeho kráľa Ludvíka XI. Taktiež chcel 

povýšiť Burgundské vojvodstvo na kráľovstvo. Ludvíkovi  sa podarilo proti Karlovi poštvať 

nielen flanderské mestá a Švajčiarsko, ktoré sa obávalo agresívnych plánov  burgundského 

vojvodu, ale aj Lotrinsko. Jednaniami s nepriateľmi Karla Smelého nakoniec Ludvík dosiahol 

jeho záhuby. Keď Karol obliehal mesto Nancy, bol zradený vlastnými talianskymi žoldniermi 

podplatenými francúzskym kráľom. Sám Karol v tejto bitke 5. 1. 1477 padol. 



Karol Smelý  zomrel bez mužských potomkov, mal dcéru Máriu, ktorej bolo v tej dobe trinásť 

rokov. Ludvík XI. užil veľmi rýchlo svojho práva a obsadil okrem vojvodstiev Artois a 

Piccardie aj hrabstvo burgundské a Cambrai, ktoré ležali na pôde cisárskej. A Mária 

Burgundská našla ochranu v osobe cisára a prijala návrh na sobáš od Maximiliána 

Habsburského syna Fridricha III. . Ten hájil práva svojej ženy, ktorá zvlášť lipla na 

vojvodstve burgundskom, lebo práve v Dijone odpočívali ostatky jej predkov.  

Spory s cisárom Maximiliánom urovnal Karol VIII.(syn Ludvíka XI) zmluvou v Senlis v roku 

1493, len márne naliehal na zachovanie Artois a Franche - Comte, tieto oblasti boli vlastne 

venom mladej Markéty Rakúskej (dcéry Maximiliána Habsburského), ktorá bola kedysi 

zasnúbená s Karlom, ale potom bez predchádzajúceho upovedomenia poslaná naspäť 

k otcovi. Po Maximiliánovi nastúpil na trón jeho vnuk Karol, budúci Karol V.  

Po vláde Karla V. pripadlo Franche - Comté v roku 1556 španielskej vetve Habsburgovcov. 

Pod španielskou vládou sa provincia vzmáhala a mala väčšiu autonómiu. Politickým centrom 

bol parlament v Dole, miestodržiteľ bol menovaný z radov Franche-Comtskej aristokracie. 

Povinne odvádzané peňažné dávky Španielsku boli malé a malý bol aj počet mužov z Franche 

- Comté verbovaných do armády. Prosperita Franche je symbolizovaná Besanconskými trhmi 

a okrem toho aj novými renesančnými budovami. 

Franche - Comté bolo často napadané Francúzmi a bolo zdevastované počas 30 – ročnej 

vojny. Španielsko zdatne bránilo toto územie v nemalej miere aj pre jeho strategickú vojenskú 

polohu. (V prípadnej vojne s Francúzskom dovoľovalo otvoriť nový front.) 

V roku 1665 vzniesol Ľudovít XIV. nárok na Franche - Comte v mene svojej ženy Márie 

Terezy a o tri roky neskôr princ de Condé Franche - Comté dobil za 15 dní. Ľudovít priznal, 

že uzná slobody tejto provincie, ale bol ho nútený zmluvou Aix – la –Chapelle vrátiť 

Španielsku. Ďalšia úspešná invázia sa konala krátko potom, kráľ aj vojnový expert na 

opevnenia Vauban boli prítomný pri dobytí Besanconu v roku 1674. Mierom v Nijmwegene 

v roku 1678 museli Španieli Franche - Comté Francúzom odstúpiť . 

Ľudovít XIV. prikázal Sebastianovi Vaubanovi upevniť bývalé ríšske mesto Besancon a 

povýšiť ho na hlavné mesto francúzskej provincie Franche - Comté. Na túto provinciu sa ale 

až do revolúcie pozeralo ako na cudziu provinciu Francúzska. Obchod s ostatným 

kráľovstvom bol znemožňovaný colnou bariérou, práve tak ako aj so švajčiarskym susedom. 

Medzi Franche - Comté a Švajčiarskom existovala oddávna intenzívna výmena. Švajčiari od 

nej kupovali víno, obilie, železo ale hlavne soľ. Pred francúzskym dobitím prekvitalo 

pašeráctvo. Pašovala sa predovšetkým soľ, ale postupne stále viac aj nerasty, neskôr tabak, 

príležitostne obilie, dobytok a drevo. Kapitál zo Švajčiarska potrebovalo Franche - Comté na 



rozvoj priemyslu, hlavne metalurgie. S mnohými obchodnými a migranti, ktorí pravidelne 

prechádzali hranice, vstupovali do územia aj nové myšlienkové prúdy a znalosti 

spracovávania kovu. Po 30-ročnej vojne prešlo veľa Švajčiarov z katolíckeho kantónu do 

vyľudneného Franche - Comté. 

 

Dnes Franche - Comté pozostáva zo 4 departmentov: Doubs, Jura, Haute Saone a Territoire 

de Belfort. Prezidentom je  Raymond Forni. 

Patrí k najdôležitejším francúzskym hospodárskym regiónom , európsky známym ho urobila 

mikrotechnika, medicínska techniky, automobilový priemysel, inžinierské školy a laboratória. 

Taktiež sú svetoznáme kongresy, odborné výstavy a snemy.  

Medzi najznámejší a najobľúbenejší francúzsky syr patrí syr Comté z tejto oblasti, ktorý 

vyrábali už starí Kelti na francúzskom pohorí Jury. Syry majú vždy tvar veľkého kola od vozu 

a priemer 40 – 70 cm, váhu 55 kg. Jeden syr sa získava z 530 litrov mlieka. Jeho chuť sa mení 

dobou, v ktorej je produkovaný. Letný syr má prevažne ovocnú chuť, zatiaľ čo zimný je viac 

orechovo pikantnej chuti.  

Regionálnym jazykom je Franc Comtois, je to dialekt, povodne galorománsky jazyk. 

Rozpráva ním menšina obyvateľov a je uznaný ako jeden z jazykov Francúzska. 

Od 13. storočia obyvatelia južnej oblasti Jury rozprávajú dialektom Franco-Provensalského 

jazyka. Rozpráva sa ním vo vidieckych oblastiach aj dnes. Je to románsky jazyk, ktorý ma 

viac dialektov.  

V roku 2007 oslavuje Besançon, mesto umenia a histórie, najslávnejšieho z vojenských 

inžinierov a súčasne skutočného umelca v budovaní vojenského opevnenia, slávneho 

architekta Vaubana, ktorý zdokonalil prírodný obranný systém hlavného mesta regiónu 

Franche-Comté. 
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