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Velké burgundské století: Phillipe le Hardi (Filip Smělý), Jean Sans Peur (Jan 

Nebojácný), Phillipe le Bon (Filip Dobrý), Charles le Téméraire (Karel Smělý), založení 

řádu Zlatého rouna Filipem Dobrým, politické drama Karla Smělého a jeho smrt  

u Nancy 

Lucie Tichá 

 

Čtyři „velcí vévodové západu“ z francouzského královského rodu Valois, kteří vládli 

burgundským státům více než celé jedno století od r.1364 do r. 1477 byli: Filip Smělý, Jan 

Nebojácný, Filip Dobrý a Karel Smělý. Právě za jejich vlády dosáhlo Burgundsko vrcholu 

politického a kulturního významu, vrcholu symbolizovaného Zlatým rounem, znakem 

rytířského řádu založeného v r. 1430 Filipem Dobrým. 

Do celé oblasti od mâconského kraje po Flandry, která se rozprostírala mezi Francouzským 

královstvím a Svatou říší římskou národa německého, postupně pronikala burgundská moc 

a po podrobených územích rozsévala díla vděčící za svůj vznik mecenášství vévodů a jejich 

dvořanů. Vzpomínka na ně zůstala živá v řadě dalekých krajů, nicméně samotné Burgundsko 

si z onoho honosného „podzimu středověku“ zachovalo mnohé stopy a poklady. Jako první 

v řadě těchto uměleckých a historických skvostů stojí Dijon, starobylé centrum vévodské 

moci. 

Velký vzestup burgundského vévodství začal roku 1363, kdy jej po vymření rodu 

burgundských vévodů v r. 1361 udělil král Jan II. Dobrý (1363–1404) svému nejmladšímu 

synu Filipovi Smělému (*1363, + 1404, vládl 1363–1404). Za nové dynastie se Burgundsko 

nad míru vzmohlo a zvelebilo, takže po celých sto let zaujímalo vynikající místo 

v evropských dějinách. Vévoda Filip (1363-1404) získal přízvisko „Smělý“ již ve 14 letech 

za chrabrost v bitvě u Poitiers, kde v roce 1356 bojoval a byl zajat spolu se svým otcem. 

V roce 1363 získal od otce lénem vévodství burgundské (Bourgogne) a císař Karel IV. mu 

udělil lénem hrabství burgundské (Franche-Comté). V roce 1369 připojil Filip Smělý ke své 

državě sňatkem s Markétou, dědičkou posledního tamního hraběte Ludvíka III., Flandry, zemi 

průmyslem a obchodem tehdy nad jiné proslulou, zároveň však také zemi, jejíž města byla tak 

silná a tak často se bouřila, že se tady dal udržet klid jen s nejvyšším úsilím (Vnuk Filipa 

Smělého Filip Dobrý musel 4 roky bojovat, než se mu v roce 1453 podrobilo město Gent.). 

Po získání Flander se ale začalo Burgundsko Francii odcizovat a vést svou vlastní politiku. 

Kromě již zmíněných získal Filip také mnohá území koupí, (např. hrabství Charolaiské, 

Artois, …).     
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 Po smrti svého bratra, krále Karla V. se Filip Smělý společně se svými bratry, 

vévodou z Anjou a vévodou z Berry ujal vlády za nezletilého Karla (VI.). Když pak roku 

1392 Karel VI. zešílel a vládu v podstatě převzala jeho žena Isabela Bavorská spolu se svým 

milencem a švagrem v jedné osobě, vévodou Ludvíkem Orléanským, strýcové opět usilovali 

o vládu nad Francií. Narůstalo tak napětí mezi burgundským vévodou Filipem a Ludvíkem 

Orléanským a francouzská šlechta se rozpadla na příslušníky orléanské a burgundské strany. 

To vedlo k rozpoutání občanské války.  

Roku 1404 zemřel Filip Smělý a novým burgundským vévodou se stal jeho syn Jan 

Nebojácný (nebo také Neohrožený, „Sans Peur“ – „bez bázně“). Ten se hleděl za panování 

neschopného krále Karla VI. zmocnit vladařství ve Francii, přitáhl s vojskem až k Paříži 

a zajal králova syna Ludvíka, zatímco královna se svým orléanským milencem uprchla 

z Francie. Následovalo okázalé smíření, které ovšem nemělo dlouhé trvání. Orléanský vévoda 

byl v r. 1407 zavražděn najatými burgundskými vrahy. Jan Nebojácný se stal nejmocnějším 

mužem v zemi, v roce 1411 se vypravil proti Paříži se 60 000 muži a porazil orleánskou 

stranu (Armagnaky, vedené Bernardem VII. z Armagnaku) a v roce 1412 byl v Bourges 

a v Auxerre uzavřen mír. 1415 zvítězil jako spojenec anglického krále v bitvě u Azincourtu. 

Avšak odvetou za vraždu Ludvíka byl sám roku 1419 na pokyn  dauphina Karla (později VII.) 

na mostě v Montereau zavražděn.  

Janův syn, Filip Dobrý  (*1396, + 1467, vládl 1419–1467) se pak spolčil smlouvou 

z Troyes s anglickým králem Jindřichem V., který se domáhal francouzské koruny. 

Podle smlouvy (1420) musel Karel VI. Jindřichu V. přislíbit svoji dceru Kateřinu s tím, 

že po Karlově smrti se Jindřich stane jeho nástupcem. Toho se však Jindřich nedožil; roku 

1422 náhle zemřel. Jeho malému synkovi Jindřichovi VI. se francouzskou korunu udržet 

nepodařilo. Když pak Karel VII., z velké části s pomocí Panny Orléanské, svůj trůn uhájil, 

Filip Dobrý se s porážkou smířil na arraském kongresu roku 1435 a odstoupil tak od aliance 

s Angličany. Král však musel za zabití vévody Jana burgundskému vévodu Filipovi odstoupit 

území nad řekou Sommou, dát mu Mâconsko, Auxerrsko a Ponthieusko, propustit jej 

z vazalské závislosti a uznat jej samostatným pánem. Za válek mezi Angličany a Francouzi 

usiloval Filip o vybudování velké a samostatné burgundské říše, nárokoval si také královské 

postavení. Získal tak postupně koupí Namursko (1429), dědictvím v roce 1430 Brabantsko 

a Limbursko, 1436 připojil Holland, Zeeland, Henegavsko a Lucembursko. Filip Dobrý 

podporoval vědy, umění, obchod a průmysl, jeho země nebyly za stoleté války příliš 

sužovány, a tak rychle bohatly a vzkvétaly. Vydržoval také nádherný dvůr, jehož mravy 

a způsoby byly od většiny evropských dvorů napodobovány. V den svého sňatku s Isabelou 
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Portugalskou, dcerou portugalského krále Jana I., dne 10. 1. r. 1429 založil řád Zlatého rouna. 

(Blíže se o řádu zmíním později). Filip neúnavně sledoval svůj velký cíl, vést křížové tažení 

proti Turkům, jako kdysi jeho otec. Hlavní podmínkou pro to bylo, aby vládl mír se sousedy, 

zvláště s Francií. Avšak naděje na dlouhodobě dobré vztahy, nebo dokonce na nové údobí 

burgundské nadvlády ve Francii se nesplnily.  

Jeho syn a nástupce Karel Smělý (*1433, +1477, vládl 1467–1477) pak dosáhl 

vrcholu moci. Narodil se v r. 1433 v Dijonu a u příležitosti křtu mu byl udělen titul hraběte 

z Charolais a Řád zlatého rouna. Mezi Karlem a jeho otcem Filipem Dobrým vyvstalo mnoho 

konfliktů. Karel, stejně jako jeho matka Isabela Portugalská podporoval v anglické válce rod 

Lancasterů, otec Filip rod Yorků. Ke smíření otce a syna došlo až v roce 1465 a Karel mohl 

převzít vládu nad burgundským vévodstvím až po Filipově smrti v roce 1467. (V roce 1462 

byl jmenován nizozemským místodržitelem.)  

Karel Smělý byl třikrát ženat, jeho první manželkou se stala podle přání otce Kateřina 

Francouzská († 1446), dcera Karla VII., která však brzy zemřela. Z druhého manželství 

(uzavřeného v r. 1454) s Isabelou Bourbonskou († 1465), dcerou vévody Karla I. 

Bourbonského, se narodila jeho jediná dcera Marie Burgundská. Protože se Karel nechtěl 

vzdát naděje na mužského potomka, oženil se v roce 1468 potřetí, tentokrát se sestrou 

anglického krále Eduarda IV., Markétou z Yorku. Manželství ale zůstalo bezdětné. Karel byl 

pod neustálým vnitřním tlakem ospravedlňovat se prací, hledat stále nová uznání, dosahovat 

nových úspěchů, tlakem, který se neustále stupňoval, k čemuž přispěla i skutečnost, že se 

nedočkal mužského dědice. Karel Smělý uznával pouze své vlastní pojetí práva, tomu, co 

považoval za právo, rigorózně dával průchod a nakonec to v mnoha případech osobně 

vykonával. Postrádal shovívavost. Rychlost, s jakou nechával popravovat členy svého dvora 

a armády, neúprosnost, s jakou i šlechticům odpíral milost, šířily strach. 

Vévoda Karel měl velký cit pro význam veřejného mínění, které se on i jeho okolí 

snažili ovlivňovat. A tak již v r. 1465 doprovodil svůj státní převrat proti Croyům, 

významnému šlechtickému rodu, který nabyl ve vévodství příliš velkou moc, a svému otci 

manifestem, který byl zaslán všem městům a stavům. 

Záměr reglementovat široké nové oblasti státní správy k co největšímu užitku státu 

promlouvá ze všech opatření, která Karel přijal. Usiloval o centralizaci, uniformizaci 

a byrokratizaci státní správy. Velký význam přikládal soudnictví. V roce 1473 přijal velkou 

soudní reformu. Slavnou ordonancí z Thionville a k ní se vážícími prováděcími listinami 

vytvořil Karel parlament v Mechelen. Roku 1468 vznikly první velké finanční ordonance, 

které daly vzniknout nové finanční komoře. Vévoda Karel tak poprvé v dějinách 
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burgundského státu oddělil ústřední správu příjmů a výdajů. Vznik víceletých berní a reforma 

finanční správy, jakož i celkový nárůst finančních potřeb souvisely hlavně s vytvořením stálé 

armády. Mezi lety 1468 a 1476 vydal Karel, který měl velkou zálibu ve zbraních a příkazech, 

řadu velmi detailních vojenských ordonancí. Karel Smělý viděl bezpečí pouze ve vlastní síle, 

nespoléhal se na žádný mír ani příměří a vytvořil armádu, která byla stejně jako ta 

francouzská kdykoli k dispozici. Musel čelit neustálému nebezpečí ze strany Francie, a tak 

proti ní vedl v letech 1465 a 1472 preventivní válku. V boji s Ludvíkem XI. však nebyl Karel 

vždy útočníkem. Iniciativy k první přímé vojenské konfrontace po roce 1465 se chopil spíše 

Ludvík XI., poté co v roce 1470 vydal ostrý manifest , v němž vyhlásil, že se cítí být zproštěn 

všech smluvních závazků a zkonfiskoval všechna Karlova léna. 12. června 1470 proto Karel 

nařídil konfiskaci veškerého francouzského pozemkového majetku ve své zemi. Ludvík 

odpověděl všeobecným zákazem obchodu s Burgundskem, na který Karel ze své strany 

odpověděl zákazem obchodu s Francií. Jak dlouho tato blokáda trvala, není známo. Během 

roku 1471 musel burgundský stát čelit současnému francouzskému náporu jak v Pikardii, tak 

v Henegavsku a Burgundsku. V roce 1475 nařídil Ludvík XI. zajímat na moři holandské lodě 

a zaútočil na vévodství a svobodné hrabství Burgundsko, na sommská města, Artois 

a Henegavsko. Výsledkem bylo rozsáhlé pustošení, ale téměř žádný územní zisk. Avšak byl 

to Karel, kdo odmítl nové mírové návrhy Ludvíka XI. A v roce 1475  opět rozpoutal válku. 

Karel Smělý získal 1469 do zástavy habsburské državy na horním Rýně, 1466–67 

dobyl lutyšské biskupství, 1472 vévodství Geldern. Dlouho se spokojil s právem volného 

průchodu Lotrinskem, které zajišťovalo žoldnéřům volnou cestu do Nizozemí. Když vévoda 

René II. Lotrinský, unaven drancováním burgundských jednotek, přijal nabídku krále Ludvíka 

XI., císaře Fridricha III. a hornorýnského sjednocení a vyhlásil Karlovi v r. 1475 válku, musel 

vévoda sáhnout k protiopatřením a dobyl Lotrinsko. Podařilo se mu tím propojit obě svá 

mocenská centra, dolní země na severu a horní země na jihu. Karel tehdy navrhl, že zatímco 

on dobude Lotrinsko, měl by se jeho švagr, anglický král Eduard IV. z Yorku zmocnit 

Champagne a dát se v Remeši korunovat, a spěchal nazpět, aby zahájil přípravy. Mezitím 

vyjednával Eduard s Ludvíkem XI., setkal se s ním (29. srpna 1475) nedaleko Amiensu, 

nenechal se dlouho prosit – jemu i jeho okolí se dostalo bohatých darů - , uzavřel sedmileté 

příměří a opustil zemi. Aniž došlo k boji, skončila touto dohrou stoletá válka. V rámci 

rozšiřování svého panství vedl Karel Smělý válku proti Ludvíkovým spojencům Švýcarům 

a Ludvíkovi věrným šlechticům sídlícím poblíž švýcarských hranic. Dočasně získal město 

Nancy, ale pak utrpěl ze strany Švýcarů a jejich francouzských spojenců dvě těžké porážky 

(u Grandsonu a Murtenu) a ztratil je. Věren své přezdívce narychlo sesbíral novou armádu 
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a znovu vytáhl proti Nancy. Karel Smělý zemřel 5. ledna 1477 na bitevním poli, když se 

snažil uhájit obsazené Lotrinské vévodství, které rozdělovalo burgundská území. Lotrinský 

vévoda René se spojil s jeho nepřáteli a připravil tak Karlovi drtivou porážku, jenž vévodu 

stála život. Obávaný vévoda burgundský nepodlehl  knížecí armádě, říšskému vojsku, či 

dokonce ordonančním kompaniím Ludvíka XI.. Jeho největšími protivníky a nakonec 

pokořiteli byla města a stavy Spříseženstva a Horního Porýní. Karlův útok na kolínské 

arcibiskupství v roce 1474 zapůsobil na Bern a Spříseženstvo natolik, že mu vyhlásili válku. 

Vévoda René II. Lotrinský se pak připojil k jejich svazu a společně porazili vévodu 

burgundského, muže, který jim odnímal privilegia, neustále se dožadoval přísunu peněz, věcí 

a lidí a svými válkami škodil obchodu a dopravě…; vévodu, který musel potlačit nejedno 

velké povstání lidu ve své zemi. 

Karlova dcera Marie se po otcově smrti stala burgundskou vévodkyní a podle dohody 

se provdala za císařova syna Maximiliána Habsburského. Práva na burgundské dědictví 

museli mladí manželé hájit zejména proti nárokům francouzského krále Ludvíka XI. a jeho 

nástupců, kteří je považovali za odumřelé léno. Uhájit všechny rozsáhlé Karlovy državy 

pro potomky se nepodařilo. Mírem v Senlis v roce 1493 získali Habsburkové burgundská 

území v Nizozemí, vlastní burgundské vévodství (Pikardie a Boulogne) připadlo Francii.  

 

 

Řád Zlatého rouna je jedním z nejstarších a zároveň nejslavnějších vyznamenání, 

které může obdržet příslušník vysoké aristokracie. V 18. století došlo k rozštěpení na řád 

rakouský a španělský. Toto rozdělení Řádu Zlatého rouna přetrvává dodnes. Ve Španělsku 

došlo k přeměně tohoto řádu na řád záslužný a může jej obdržet i nekatolík. Oproti tomu 

rakouští Habsburkové vždy přísně dodržovali řádové stanovy, a tudíž řád zůstal rytířským 

a ryze katolickým. 

Svatým patronem tohoto řádu je sv. Ondřej (patron burgundského vévodství). Název 

řádu vznikl ze zamýšlené křížové výpravy, která měla připomínat bájnou výpravu Iásona 

a Argonautů za Zlatým rounem na Kolchidu. (Devisa PRETIUM LABORUM NON VILE  

(Odměna za námahu není bezcenná) a vzadu nápis NON ALIUD (Nikdy jinak). Řádovým 

heslem je ANTE FERIT QUAM FLAMMA MICET  (Nejprve se udeří, pak vyšlehne 

plamen.) 

Řád Zlatého rouna založil v den svého sňatku s Isabelou Portugalskou, tedy dne 10. 1. 

r. 1430 vévoda burgundský Filip "Dobrý" (1419–1467). V tento den rovněž Filip Dobrý 

jmenoval první řádové rytíře. Počet členů byl zpočátku omezen na 24, brzy na 31 příslušníků 



 6 

starých burgundských šlechtických rodů. Dědičným velmistrem řádu byl burgundský vévoda. 

Založení tohoto řádu nebylo pouhým rozmarem vévody burgundského, ale uvědomělým 

Filipovým činem. Tímto krokem chtěl Filip Dobrý připoutat ke svému dvoru skupinu jemu 

loajálních šlechticů, kteří by hájili jeho zájmy a zároveň by vytvořili jistou vojenskou moc, se 

kterou by bylo nutné počítat. Za odměnu byly řádoví rytíři odměněni různými výhodami 

a samozřejmě i výlučností, kterou propůjčoval řád svému majiteli. Od roku 1430 tak elitu 

dvorské společnosti sjednocoval rytířský Řád zlatého rouna, jehož emblémy, zlaté rouno, 

ohnivá záře ve tvaru B a pazourek, z něhož vyšlehávají plamínky, se spolu s ondřejským 

křížem staly znakem domu burgundského a jeho příslušníků. Nutno dodat, že Filip Dobrý 

nezapomněl ani na katolickou církev a na křesťany, kteří již několik staletí bojovali 

ve Španělsku proti Maurům. Tudíž jedním ze základních poslání řádu byl boj proti islámu. 

Velkým zadostiučiněním pro tento řád byla bula Regnum universalis ecclesiae (vydána r. 

1433) papeže Evžena IV., která schválila statuta tohoto řádu. Právo udílet tento slavný řád 

získali v roce 1477 Habsburkové, respektive císař Maxmilián I. Habsburský. Roku 1477 

zemřel bez potomků poslední vévoda burgundský Karel Smělý , a tak se hlavou řádu stal syn 

císaře Fridricha III., arcivévoda Maxmilián Habsburský, jehož manželkou byla dcera Karla 

Smělého a dědička burgundského vévodství, Marie Burgundská. Císař Karel V. zvýšil počet 

členů řádu na 52, od Filipa II. byl počet neomezený. Řád Zlatého rouna přivedl do Čech král 

Ludvík Jagellonský, který jej obdržel r. 1516. Jako první český šlechtic byl řádem 

vyznamenán Vratislav z Pernštejna. 
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