
 1 

Radek Vávra 

Přehledné dějiny Lotrinska 
Lotrinsko (francouzsky la Lorraine) je oblast ve východní Francii, u hranic 

s Německem, s hlavním městem Nancy. Bylo to jedno z míst střetů Francie a Německa, jak 

ukazuje zvláště novodobá historie. Po rozdělení francké říše verdunskou smlouvou roku 843 

připadlo území pozdějšího Lotrinska k údělu císaře Lothara I. Své pojmenování Lotharingia, z 

kterého vznikl pozdější francouzský název Lotrinsko, i když už jen pro menší oblast, získalo o 

něco později, podle jeho syna Lothara II. v 60. letech 9. století, který zde vládl v letech 855-

869. V roce 870 byla země meersenskou smlouvou rozdělena mezi západofranckou a 

východofranckou říši. O deset let poté připadla ribemontskou smlouvou východofrancké říši 

Ludvíka II. Německého celá. Po překotném vývoji, kdy došlo k dalšímu dělení, bylo v roce 

910 sjednoceno francouzským Karlem III. jako Vévodství lotharingské nebo lotrinské. 

Dlouho ale nevydrželo, neboť propadlo násilí a lokálním válkám. Ještě muselo ale čelit 

expanzi německé Svaté říše římské, která se v tu dobu, za Jindřicha Ptáčníka, rozmáhala. Při 

těchto válkách byl Karel sesazen a Lotrinsko bylo roku 925 inkorporováno do Svaté říše 

římské. Za vévody Giselberta se v Lotrinsku prakticky nezávisle ze stejných pohnutek jako 

v Cluny vyvinulo druhé reformní centrum církve. V letech 913, 933 a 934 vznikly tři fundace: 

Brogne u Namuru, Gorze u Met a Sv. Maximin u Trevíru, rovněž orientované k reformě 

církve. Z Lotrinska pak pronikala reforma dále do říše. Reforma církve směřující k obrodě a 

k nezávislosti na státu vyvrcholila při zápasu o investituru, za císaře Jindřicha IV.  

Jindřichův syn a dědic Ota I. povolil svému bratru Brunovi I., říšskému místodržiteli a 

arcibiskupovi kolínskému, aby bylo Lotrinsko v roce 959 Lotrinsko rozděleno pod vládu dvou 

vévodů, hornolotrinského a dolnolotrinského. Dolní Lotrinsko postupně a zvlášť od druhé 

poloviny 11. století ztrácelo význam. Jedním z hlavních důvodů bylo dělení menší samostatné 

regiony: vévodství, hrabství, biskupské statky nebo jiná církevní území a říšská léna. 

Pro nás jsou důležitější regiony horní, Horní Lotrinsko, z kterého se vyvinulo dnešní 

moderní Lotrinsko, jako součást Francie. Nejdříve se mu říkalo Vévodství moselské, jak 

ukazují prameny. Užívání výrazu Lotrinsko v oficiálních dokumentech nacházíme až později, 

okolo 15. století. Knížata hornolotrinská postupně začala být známa jednoduše jako knížata 

lotrinská, vzhledem k již zmíněnému rozpadu Dolního Lotrinska. Po začátku 2. tisíciletí, za 

císaře Jindřicha III., byl v hornolotrinském panství sesazen vévoda Gottfried a vláda v této 

byla předána roku 1048/1049 císařskému hraběti Gerhardovi z rodiny Matfriedingerů z Met, 
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která scelovala svá panství v této oblasti. Gerard a jeho bratr Vojtěch a sestra Adalheid patřili 

k nejdůležitějším osobnostem kraje a částečně i Říše. Adalheid byla provdána za hraběte 

špýrského. Jejich syn, Konrád II., zakládající sálskou dynastii, byl německým králem a tři 

roky také císařem. V tomto prostředí byli povýšeni na vévody. Rodina vévody Gerarda pak 

patřila k nejvyšší lotrinské šlechtě, proto o něm historikové často mluví jako o „Gerardovi 

Alsaském“. Za jeho vlády došlo k rozvoji, například stavbě katedrál a jednoduchých pevností. 

Generace, hned po Gerardovi přicházející, s sebou přinesla ničení země. Nejstarší Gerardův 

syn, Ditrich, sice získal nástupnictví, ale jeho mladší bratr, také Gerard odporoval, až došlo ke 

přím, které vyvrcholily válkou. Nakonec mu odstoupil kus země a vévodská moc byla 

oslabena. Poté přišlo 100 let bratrských válek. Ve 2. polovině 11. století a na začátku 12. 

století došlo k boji o investituru, ve které Ditrich II. prováděl přátelskou politiku vůči králi a 

po které došlo k oslabení moci císaře a posílení moci církve. Avšak nepokoje v Lotrinsku 

obsáhly tuto dobu. Byly zakládány kláštery. Z moci vévodství se postupně vymykali 

jednotliví stavové a zejména biskupové, později i města. Tak se zvláště Mety za císaře 

Bedřicha I. staly svobodným říšským městem, avšak dále bojovaly s lotrinskými vévody o 

samostatnost. Karlem II. (†1430) vymřela po meči dynastie, kterou založil Gerard Alsaský. 

Dcera Karla II. se provdala za Renata Anjouského, jeho rod ale vymřel po meči již roku 1473 

vévodou Mikulášem a vlády se ujal příbuzný po přeslici Renatus II. 

Na hraničním území Lotrinska, kde se mluvilo francouzsky, docházelo k pronikání 

francouzské kultury. Po začátku stoleté války mezi Francií a Anglií roku 1339 došlo 

k zastavení tlaku na východní hranici, čili i na Lotrinsko. Nastupující cesta k jeho ovládnutí 

byla tedy přerušena. Na počátku 70. let 14. století, uzavřel Mikuláš z Anjou, vévoda lotrinský 

úzké spojenectví s Burgundskem, které sice bylo jeho odvěkým nepřítelem, ale představa 

sňatku s dědičkou Burgundska byla velice lákavá, jelikož nebyl mužský dědic a Burgundsko 

bylo v největším rozmachu své moci. Součástí spojenectví bylo i povolení průchodu 

burgundských jednotek přes lotrinské území, což bylo pro Karla Smělého obzvlášť důležité, 

jelikož se Lotrinsko nacházelo mezi jeho državami. Mikulášův nástupce, vévoda Renatus II. 

po počátečních vrtoších spojenecký kurz udržel. V létě 1474 však změnil své rozhodnutí. 

Karel Smělý měl ale o Lotrinsko zájem a tak jej roku 1475 dobyl. Chtěl dobýt i Alsasko a 

Švýcarsko. Byl ale poražen a zabit roku 1477 spojenými silami v bitvě u Nancy. 

Tím pádem Lotrinsko ještě získalo zpět svoji nezávislost. Za selské války syn a 

nástupce Renata II., lotrinský vévoda Antonín, několika vítězstvími krvavě potlačil sedláky. 

Lotrinsko ale mělo brzy poznat rozmach Francie. Spolek vévody Mořice Saského 

s francouzským králem způsobil v Lotrinsku ztrátu tří biskupství, a to metského, toulského a 
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verdunského, kterých se Jindřich II. zmocnil roku 1552. Francie, která po Lotrinsku toužila, 

protože leželo mezi ní, jejími statky v Alsasku a získanými biskupstvími, za necelých sto let 

rozšířila své nadvládí ještě dál. Za třicetileté války Francie roku 1632 Lotrinsko obsadila 

(podle jiného zdroje až v letech 1633-1634). To bylo zároveň ovlivněno tím, že se Francie 

snažila omezit postupně španělský vliv v Savojsku, Lotrinsku a Franche Comté (tzn. rozbít 

španělské souvislé državy od jižního Nizozemí po severní Itálii). Poté co byli Švédové nuceni 

opustit jihozápadní Německo (po bitvě u Nördlingen po roce 1634) včetně Lotrinska, které 

bylo dosud jevištěm hojných bojů a zkázy, využila Francie spiknutí Lotrinska s císařem a 

znovu jej okupovala v roce 1641. Vestfálským mírem roku 1648 sice musela Lotrinsku vrátit 

jeho samostatnost, ale při mírových jednáních si vymohla, že 3 zmíněná biskupství lotrinská 

byla císařem Ferdinandem III. odstoupena definitivně. Otázka Lotrinska teda zůstala do 

budoucna otevřenou. Válka mezi Španělskem a Francií však neskončila stejně jako třicetiletá 

válka, nýbrž pokračovala ještě 11 let a skončila až pyrenejským mírem roku 1659. Francouzi 

soudili za vhodné v rámci jiných souvislostí omezit územní požadavky na, krom jiného, také 

několik pevností na hranicích Lotrinska. V roce 1662 bylo Lotrinsko Montmartreskou 

smlouvou odstoupeno Francii a srpnu 1663 jej Francie obsadila. 

V roce 1670 absolutistická Francie Ludvíka XIV. při snaze získat opěrné body pro 

budoucí napadení Nizozemí zaútočila znovu. Jelikož zdejší vévoda Karel IV. projevoval 

přílišnou míru nezávislosti na Francii a vyjadřoval sympatie k Nizozemcům, byl dohnán 

k útěku do vídeňského exilu, kde i zemřel. Okupace vyvolala protest císaře Leopolda I. i 

některých říšských knížat, neboť Lotrinsko bylo součástí říše. Na mírovém kongresu 

v Nijmegenu (1678-1679), co se týče Lotrinska, Francie jej sice vrátila jeho vévodovi, ale 

ponechala si Nancy, Longwy a čtyři strategické cesty do Alsaska. A protože vévoda nabízené 

podmínky nepřijal, francouzská okupace Lotrinska pokračovala. Nový vévoda Karel V. tedy 

zůstal v exilu. V následujícím desetiletí se Ludvík XIV. snažil podstatně zvýšit strategickou 

kvalitu francouzských hranic a to na základě právních záminek. Zřídil, stejně jako v jiných 

místech kam expandoval, v Metách speciální reunijní komoru (zvláštní soudní dvůr) při 

parlamentu v Metách, kterou řídil radní Ravaulx. Ta měla posuzovat nároky na 

„znovupřipojení“ (reunion) lotrinských pohraničních  a přilehlých říšských území k Francii. 

Tímto se Ludvík XIV. pokusil postavit francouzské územní nároky na legální, byť značně 

pochybný základ. Složitý propletenec feudálních práv a vztahů umožnil tomuto soudu vynést 

opravňující francouzský nárok na většinu Lotrinska, stejně jako dalším komorám v jiných 

městech na jiná území. Nejvýznamnější byly územní změny, které právnickými argumenty 

podložila právě komora v Metách. Některé z nich umožnily Francii vybudovat pevnosti 
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v Sársku a v oblasti Trevíru, přičemž všechna nová území včetně biskupství Mety, Toulu a 

Verdunu, která byla Francii potvrzena vestfálským mírem, byla začleněna pod právní 

svrchovanost parlamentu v Metách. Vzhledem  k těmto skutečnostem se ani vévoda Karel V., 

slavný císařský vojevůdce, se nedostal na trůn. 

Za tzv. devítileté války (1688-1697) se dohodla Augšpurská liga na „zatlačení“ 

Francie do hranic z roku 1659, což by pro císaře mj. znamenalo i znovuzískání Lotrinska. I 

když byla Francie vojenským kolosem, tato válka ji poprvé výrazně vyčerpala, neboť už 

nebyla v tak hegemoniální pozici a čelila spojenému náporu Anglie, Nizozemí, císaře a 

německých knížat. Při ujednávání rijswického (ryswického) míru roku 1697 ale projevila 

překvapivou umírněnost. Francie vyklidila Lotrinsko a to bylo konečně vráceno jeho 

vévodovi, v tu dobu již Leopoldu Josefovi. Vévodství bylo znovu dobyto Francií během války 

o španělské nástupnictví navzdory tomu, že bylo před tím povoleno vévodovi Leopoldu 

Josefovi vládnout. Po nástupu nové hannoverské dynastie ve Velké Británii a samozřejmě 

poté, co Francie Lotrinsko opět dobyla, byl svržený katolík Jakub Stuart v exilu se svým 

dvorem právě v Lotrinsku. 

Vzhledem k expanzivní politice sousední Francie v 17. století, a to zvláště v druhé 

polovině tohoto století museli tedy lotrinští vévodové do exilu, který lehce našli u Habsburků, 

tradičních nepřátel Francie. Za doby francouzské hegemonie se těchto pár generací k moci 

v Lotrinsku nedostalo buď vůbec anebo pouze na chvíli. Za této doby stihli navázat i 

příbuzenské vztahy s Habsburky – děd Leopolda Josefa byl císař Ferdinand III. 

Císaře Karla VI. během své vlády (1711-1740) jistě nejvíce trápil klíčový problém 

neexistence mužského následníka trůnu. Snažil se tedy vydáním Pragmatické sankce zajistit 

nástupnická práva i v ženské linii pro svou dceru Marii Terezii, včetně principu nedělitelnosti 

habsburských rodových držav. Do roku 1732 byla uznána postupně všemi významnými 

evropskými mocnostmi kromě Francie. Již od 20. let se Karel VI. zaobíral otázkou budoucího 

sňatku Marie Terezie. Bylo třeba vybrat ženicha z méně významného rodu, jelikož Karel VI. 

nechtěl riskovat, že by sňatek s členem některé přední evropské dynastie vedl k „absorbování“ 

habsburského rodu. Další důvod tohoto kroku vyplýval z podmínek druhé vídeňské smlouvy 

uzavřené mezi Rakouskem a Velkou Británií, ve které Británie mj. uznala Pragmatickou 

sankci – sňatek Marie Terezie neměl ohrozit evropskou rovnováhu. Volba padla na Františka 

Štěpána, syna lotrinského vévody Leopolda Josefa, tradičního chráněnce Habsburků, který od 

roku 1723 pobýval na vídeňském dvoře (nejdříve byl vybrán jeho starší bratr Klement, ten 

však zemřel). Když se František Štěpán v roce 1729 ujal vlády v Lotrinsku, bylo nutné 

očekávat, že Francie bude rozhodně proti této vazbě vévodství na své hranici s habsburskou 
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mocí. Jediné možné východisko spočívalo v tom, že by se vévoda za adekvátní kompenzaci 

vzdal vlády v Lotrinsku. Toto se také v budoucnu uskutečnilo – v roce 1732 se František 

Štěpán vrátil do Vídně, v roce 1736 se oženil s Marií Terezií, vzdal se Lotrinska a po vymření 

rodu Medici roku 1737 byl odškodněn vládou v Toskánsku.  

Představa o východisku ve Vídni existovala delší dobu, avšak rakouská diplomacie 

v Paříži včas neprezentovala možnost řešení. Proto Francie zůstávala jedinou velmocí, která 

neuznala Pragmatickou sankci, nebyla ochotna zaručit územní integritu celku habsburských 

držav (velmi rozšířených po válce o španělské dědictví) a po druhé vídeňské smlouvě se 

rozhodla využít první příležitosti k omezení habsburského vlivu, k čemuž hledala i vojenské 

spojence. 

Nyní odbočme ke Stanislavu Leszczyńskému, který nás bude níže zajímat 

v lotrinských souvislostech. Za severní války byl sesazen z polského trůnu August II. Silný 

(který byl zároveň saským kurfiřtem jako Fridrich August I.) a Stanislav Leszczyński, 

poznaňský vojvoda ze starobylého rodu, byl se švédskou podporou zvolen roku 1704 polským 

králem. U moci v Polsku ale vydržel jen do roku 1709, neboť se švédská situace v severní 

válce brzy prudce otočila a na polský trůn se pod ruskou „ochranou“ vrátil August II. Po jeho 

smrti roku 1733 byla oživena otázka polského nástupnictví. Francie podporovala Stanislava 

Leszczyńského, který se mezitím od doby první ztráty polské koruny stal tchánem Ludvíka 

XV. Rusko a Rakousko (a pochopitelně i Sasko) stály za saským kurfiřtem Fridrichem 

Augustem II., synem zesnulého panovníka. Polský sejm, spoléhaje na francouzskou pomoc, 

zvolil v září 1733 ještě jednou Leszczyńského králem. Co se týče hlavních důvodů, šlechta se 

chtěla zbavit mocenského vlivu zmíněných sousedů, navíc nově zvolený panovník nebyl příliš 

silnou osobností. Rakousko a Rusko se nehodlaly s tímto výsledkem smířit, ruská armáda 

zahájila útok, Leszczyński prchl do Gdaňsku a nový sejm zvolil saského kurfiřta polským 

králem jako Augusta III. Leszczyński dlouho odolával obléhání v Gdaňsku, pak ještě unikl do 

Královce, ale nakonec se na začátku roku 1736 polské koruny vzdal. 

Francii se celá tato situace velmi hodila. Dobře věděla, že Leszczyńského věc v Polsku 

je předem ztracena, nicméně využila příležitosti, kdy francouzská čest byla uražena vyhnáním 

otce francouzské královny, aby ospravedlnila útok proti Rakousku v západní Evropě. Hlavním 

cílem bylo získat Lotrinsko jako odškodnění, pro tento případ bylo vlastně zapotřebí, aby 

tchán Ludvíka XV. svou causu v Polsku prohrál. Francie tedy vyhlásila nepřipravenému 

Rakousku v říjnu 1733 válku, její spojenci se vzápětí přidali, mj. bylo okamžitě obsazeno 

Lotrinsko a později i další území. Když šlo o konflikt jen kvůli Polsku, námořní velmoci 
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nezasáhly, Rusko bylo zaměstnáno, ani říšská knížata se nezapojila. Z vojenského i 

ekonomického hlediska byla situace Karla VI. téměř beznadějná. 

Za této situace nezbylo Vídni než usilovat o mír, také Paříž se nebránila urovnání 

konfliktu. V srpnu 1735 vyslala tajně do Vídně svého agenta, výsledkem jeho jednání byl 

podpis předběžné mírové smlouvy 5. října 1735, kterou byly vyřešeny dva navzájem 

propojené důležité problémy - otázky Lotrinska a Pragmatické sankce. Výměnou za Lotrinsko 

byla Francie ochotna zaručit územní nedělitelnost habsburských držav a uznat Pragmatickou 

sankci. Francouzská diplomacie připravila vcelku delikátní kompromis – vévodství nemělo 

připadnout francouzské koruně, ale vypuzenému polskému králi Stanislavu Leszczyńskému, 

který je odkázal své dceři, francouzské královně a jejím dětem. Toskánsko mělo po smrti 

panujícího velkovévody připadnout nikoli bourbonskému princi, ale Františku Štěpánovi jako 

kompenzace za Lotrinsko. Mladý vévoda se sice zprvu vzpíral vzdát se své rodové državy, 

kapituloval poté, co mu císařovi ministři vysvětlili, že jde o základní podmínku pro jeho 

sňatek s Marií Terezií, který následoval 12. února 1736. Tyto skutečnosti byly nakonec 

potvrzeny definitivně tzv. třetí vídeňskou smlouvou, takže všechny významné mocnosti 

přijaly řešení ohledně Lotrinska a uznaly Pragmatickou sankci. Postoupení Lotrinska 

Stanislavovi přinášelo několik problémů, ty byly ale odstraněny vyplacením odškodného. 

Posledním vévodou lotrinským byl tedy Stanislav Leszczyński. S jeho smrtí 23. února 1766 

končí dlouhá nezávislost Vévodství lotrinského, protože bylo vzhledem k výše zmíněným 

skutečnostem anektováno k Francii. 

Lotrinsko také smutně proslulo bitvami v 1. světové válce, zejména bitvou u Verdunu. 

Za druhé světové války se tzv. Lotrinský kříž, který dvěma příčnými trámky připomíná kříž 

slovenský či pravoslavný, stal symbolem odboje proti fašismu. Tomu velel generál de Gaulle, 

který v Londýně v roce 1940 přijal Lotrinský kříž jako symbol Svobodných Francouzů. 

Place Stanislas (place Stan’) je ohromné nádherné neoklasicistní náměstí v Nancy 

s výjimečnou architekturou kvůli které bylo zařazeno na seznam památek UNESCO. Je 125 

metrů dlouhé a 106 metrů široké. Náměstí je hlavním projektem vytvořeným Stanislavem 

Leszczyńskim jako způsob spojení středověkého města s novodobějším v 17. století. Mohlo 

být vytvořeno na počest jeho švagra Ludvíka XV. Bylo dokončeno po třech letech v roce 

1755. Projekt spojoval dvě unikátní budovy existující již předtím. Sídlo městské správy a 

vévodské vlády, tyto dva různé architektonické celky, tvoří vzájemně výjimečnou soustavu 

nemající v tehdejší Evropě obdoby ve své racionalitě, symetričnosti a odlišnosti. Náměstí a 

okolní budovy, jedinečné svým důkladným uspořádáním, byly navrženy královským 

architektem Emanuelem Héré de Corny. Na náměstí se ještě krom jiného nacházejí dvě krásné 
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rokokové fontány. Pro střed náměstí byla nejdříve vytvořena socha Ludvíka XV., za revoluce 

byla vyměněna za jednoduchou okřídlenou postavu a od roku 1831 se zde nachází bronzová 

socha Stanislava a náměstí je od té doby pojmenováno na počest tohoto vévody. Náměstí bylo 

vždy užíváno pro veřejná shromáždění a veselí.  
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