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Obsah 

• U příležitosti výročí 700 let od návštěvy krále Jana Lucemburského ve 
Fulneku spolu projdeme bájemi i historií od 10. do 21. století  
a uvedeme známé zprávy o známých pobytech panovníků  
a představitelů států v blízkém okolí 



Vymezení pojmu poblíž 
• Opava 

• Nový Jičín 

• Fulnek 

• Bílovec 

• Hradec nad Moravicí 

 

 

Nepočítáme 

• Ostrava 

• Olomouc 



První počátky – od kdy můžeme hledat 

• Hradec nad Moravicí   1061 

• Opava   1201 

• Starý Jičín   1240 

• Fulnek   1293 

• Lukavec   1312 

• Nový Jičín   1313 

• Bílovec   1324 

 



Rok 965 – Hradec nad Moravicí 
• První historický vládce Polska Měšek I. 

(Piastovci) se oženil s dcerou českého 
knížete Boleslava I. Doubravkou 
(Přemyslovci) 

 

• Podle pozdní nepravděpodobné tradice 
mělo k setkání obou snoubenců dojít          
v Hradci (u Opavy) 

 

• Zajímavost – Přemyslovci už byli křtění, 
Měšek přijal křest roku 966 



11. století – Hradec nad Moravicí 
• Hradec svou polohou u hranic s Polskem byl 

v 10. – 13. století místem bojů o 
slezské/moravské území 

• Z tohoto důvodu byl Hradec místem návštěv 
mnoha panovníků např. při vojenském 
střetu kolem roku 1060: 
• polský král Boleslav Smělý – obléhání Hradce  

• český kníže Spytihněv II., který zemřel v roce 
1061 údajně po bojích u Hradce nad Moravicí  
(6 let vlády) 

• snad se svými vojsky navštívil Hradec i bratr  
knížete Spytihněva II. Vratislav II., pozdější první 
český král 

 

 



1273 - Opava 
• V Opavě uzavřeno věčné přátelství mezi 

Přemyslem Otakarem II. a Boleslavem (V.) 
Krakovským 



(1276)-1279 
 

• Po smrti manžela - krále Přemysla Otakara II. v bitvě na 
Moravském poli, byla se svým synem (následníkem trůnu 
Václavem) přemístěna na nucený pobyt (internaci) na hrad 
Bezděz. Podařilo se jí utéct, ale bez syna.  

• Uchýlila se do Slezska na Hradec u Opavy, kde si zřídila dvůr, 
kam někdy v roce 1280 přichází Záviš z Falkenštejna. 
Okouzlující Falkenštejn se stává nejen purkrabím na Hradci 
(1281), ale v té době se za něj možná tajně vdala.  
V roce 1281–2 Falkenštejnovi porodila syna Jana (Ješka). 

• Kolem roku 1281 opouští Hradec poté, co se vrátil ze zajetí její 
nevlastní syn Mikuláš Opavský, který Hradec vlastnil. 

Královna Kunhuta, vdova krále 
Přemysla Otakara II.  



první písemná zmínka o Lukavci 

• Jedná se o dochovaný opis latinské 
listiny vydané v Třebíči dne  
25. ledna 1312, ve které se píše, že 
třebíčský opat Bisencius postoupil 
svému věrnému Transklinovi dva 
lány ve Větřkovicích výměnou za tři 
lány polnosti v Lukavci.  

 

 

1312  



1316 



1316 - Fulnek 

• 2.7.1316 Jan Lucemburský ve Fulneku 

• Co krále Jana po radostném narození prvního syna Václava, potomního 
krále Karla, přivedlo na Opavsko, zejména na Fulnek, kdež listem daným 
dne 2. července městu Krnovu udělil jeden výroční trh, není dosud 
vyjasněno. Dle našeho mínění pobyt králův na Fulnece mohl by souviseti 
jedině se záležitostí Jindřicha z Lipé, královského vladaře, pro něhož, když 
byl uvěznen. Proti králi zdvihla se celá j,Ostrev* t. j. všeci rodové téhož 
znaku uživající, totiž páni z Lichtenburka, z Dubé, a j. A na Fulnecku, jak již 
bylo zpomenuto, drželi statky páni z Lichtenburka. A jesto jisto jest, že 
okolo l. 1320. na zboží tom sedí již pan Vok z Kravař, není věcí nemožnou, 
že pobyt králův byl vlastně výpravou na Oldřicha z Lichtenburka.  

• přibyl na Fulnek r. 1316, neb tam dne 2. července potvrdil svobody městu 
Krnovu. Bude tuším ke pravdě podobno, že král potrestav p. z Lichtenburka 
odebral mu Fulnecko a vzdal p. Vokovi z Kravař 



1362 



1362 



1438 - Opava 
Opavský kníže Václav a polský král Vladislav III. v Opavě urovnali 
nepřátelství 
 



1473 – Opava 
Setkání tří králů 

Roku 1473 mělo dojít v Opavě k setkání tří králů (nebo 
alespoň jejich zástupců) 
- polského krále Kazimíra IV. Jagelonského 
- českého krále Vladislava Jagelonského 
- uherského (a českého) krále Matyáše Korvína 
 
V Opavě snad měl už být Kazimír, zástupci z Čech ale 

nedorazili – král Matyáš je měl nechat zdržet 



1567 – Opava 
Maxmilián II.,  
císař římský, král český a uherský 
- otec Rudolfa II. 



1758 – Opava 

• král, se kterým Marie Terezie prohrála Slezsko 
• pro obrovské spousty životů, které obětoval za svá 
  vítězství, se mu říkalo také Totengräber (Hrobník) 

Fridrich II. Veliký (zvaný „Hrobník“ nebo „Starý Fritz“) 
pruský král 



1781 – Opava  
 



Josef II., císař Sv. říše římské,  
český a uherský král 

•  v rámci jedné z reforem císaře Josefa II. byl v roce 
1784 zrušen Augustiniánský klášter ve Fulneku,  
 
• zrušením Augustiniánského kláštera končí 272 let 
dlouhá éra Lukavce pod jeho správou, 
 
• majetek kláštera byl zestátněn a stal se státním 
statkem, který sídlil nejprve v Novém Jičíně, později 
bylo jeho sídlo přesunuto do Lukavce, 
 
• statek se nazýval „Cís. král. státní statek Lukavsko -
Pustějovský“, úřad se pak psal: „Správní úřad 
Pustějovský v Lukavci“  

budova letního sídla Augustiniánského kláštera v Pustějově 



Josef II., císař Sv. říše římské,  
český a uherský král 

 
• za vlády císaře Josefa II. byla majiteli panství Fulnek  
v letech 1770 – 1780 zřízena v obci školní budova  
a tehdejšímu učiteli bylo vypláceno čtvrtletně 14 zl.  
 
• v Lukavci mělo být v zimě roku 1780 celkem 71 dětí,  
pro vyučování v létě 1781 pak 40 dětí. 



1805 – Opava 

Jeden ze tří císařů, který se zúčastnil bitvy tří císařů u Slavkova, která 
byla vedena 2. prosince 1805 

Alexandr I. Pavlovič, 
ruský car 



1814 – Opava 

Fridrich Vilém III., 
pruský král 

Ferdinand I. Dobrotivý,  
v době návštěvy korunní princ 
• od roku 1835 rakouský císař, král 
český a uherský 
 



1815 – Opava 

Fridrich August I. Saský, 
saský král 



1817 - Opava 

František I., král uherský a český 



1820 

• Opavský kongres (Troppauer Fürstenkongress, Opavský knížecí kongres) patří mezi kongresy monarchů z 
první třetiny 19. století. Konal se od 20. října do 20. prosince 1820 v Opavě. Popudem k jeho uspořádání byl 
revoluční vývoj v Neapoli v červenci toho roku. 

• Kníže Klemens Wenzel von Metternich pozval zástupce pěti evropských velmocí, aby se společně poradili o 
dalším politickém postupu. Za Rakousko, Rusko a Prusko se zúčastnili monarchové, korunní princové a 
diplomaté, zatímco Velkou Británii a Francii na jednání zastupovali jejich vyslanci. 

• Car Alexandr I. stejně jako císař František byli přítomni osobně, Prusko zastupoval korunní princ Bedřich 
Vilém. Panovníci byli doprovázeni svými ministry zahraničí Ioannidem Kapodistriasem, Metternichem a 
Karlem Augustem von Hardenbergem. 

• Metternich se pokoušel přimět státy na základě uzavřené Svaté aliance k dohodě na intervencích v těch 
zemích, které byly ohroženy revolucí. Kromě Království obojí Sicílie šlo také o intervence ve Španělsku a v 
Portugalsku, kde byla díky republikánským myšlenkám po napoleonských válkách zpochybňována další 
existence monarchie. 

• 19. listopadu podepsali panovníci Rakouska, Ruska a Pruska protokol, kterým byla potvrzena Metternichova 
linie zásahu zvenčí v případech počínajících revolucí s cílem jejich potlačení a tím zachování statu quo z roku 
1815. Velká Británie proti této dohodě protestovala. 

• 20. prosince byl kongres ukončen bez přesné shody v otázce intervence v Království obojí Sicílie. Bylo však 
dohodnuto pokračování kongresu v Lublani 26. ledna 1821, kde měly být vyjasněny poslední detaily. 
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1822 - Opava 
 Alexandr I. Pavlovič, 
ruský car 



Ferdinand I. Dobrotivý, 
Rakouský císař, český a uherský král 

• za jeho vlády byla v roce 1848 zrušena 
robota, ale bylo nutné se z ní vykoupit 

• Lukavecký mlýn se například vykoupil roku 
1850 za 599 zlatých 36 kr. stříbra se 
splátkami na 20 let 

Císař a král Ferdinand I. Dobrotivý 
(doba vlády 1830 – 1848)  



1851 – Těšín, Opava 
• 3. listopadu 1851, kdy se teprve 21 letý  

František Josef vracel z inspekční cesty  
v Haliči, navštívil Těšín 

• Po přepřahání se vydal  
do Opavy, kam dorazil 
ve 14:30 a kde také  
přenocoval. 

Portrét z roku 1848, kdy začal vládnout 



Reformy Františka Josefa I. 
na modernizaci říše 

• Díky jedné z reforem (zrušení panství) získal 
Lukavec od roku 1850 status samostatné obce. 

• Svou samostatnost si Lukavec udržel do roku 
1976.  

• V roce 1850 měl Lukavec 653 obyvatel a okolo  
86 domů (k roku 2009 měl Lukavec 387 
obyvatel). 

 

 

 
Císař a král František Josef I. (1853) 



1880 - Opava 

• v říjnu r. 1880 navštívil císař Opavu jako hlavní  
město korunní země slezské  

• v té době byl v Lukavci majitelem pivovaru  
Wilhelm Rattay (1880 – 1907) po předchozím  
majiteli Antonínu Klossovi (1875 – 1880) 

• k roku 1880 se v Lukavci uvádí 555 obyvatel 
(z toho 26 Němců) a 97 domů 
 



1924 - Opava 



1935 

Památní kniha 1. díl 
 
Čestné občanství  
v obci Lukavec 



1935 

Dopis z Kanceláře presidenta 
republiky Obecnímu úřadu v Lukavci 



1937 - Opava 



1946 – Nový Jičín 



1946 



K. Gottwald – Hradec nad Moravicí 
vojenská služba 

•Jeho žena Marta (dívčím jménem Marie Holubová) je původem z Kopřivnice. 
 
• Seznámili se v době jeho vojenské služby. 



A. Zápotocký 

? 



1962 – Hradec nad Moravicí 

Antonín Novotný navštívil celostátní 
setkání pionýrů v roce 1962 v Hradci 



Zámek Kravaře 1970 



G. Husák 



1991 



1994 



1996 



1999 



2003 



2003 



2011 



2012 



2013 



2014 



2015 



??? 



Vyberte si téma na příště: 
 

1) Lukavec v obrazech  
(pečeti, pohlednice, fotografie) 

 
2) Lukavecké osobnosti 

 



Děkuji za pozornost! 


