
 

 

                                                                                  

C a l l   f o r   P a p e r s 

 

Mezinárodní konference konaná u příležitosti 700. výročí zástavy města 

Chebu a Chebska 

V září roku 2022 uplyne 700 let od definitivní zástavy města Chebu a Chebska českému králi 

Janu Lucemburskému. U příležitosti tohoto významného jubilea  pořádá Státní oblastní archiv 

v Plzni - Státní okresní archiv Cheb a Město Cheb mezinárodní medievistickou konferenci, 

která tuto zásadní událost připomene.   

Roku 1322 vyvrcholil poblíž hornobavorského Mühldorfu letitý boj o císařskou korunu mezi 

Friedrichem Habsburským a Ludvíkem Bavorským. Město Cheb a Chebsko se jako slíbená 

odměna za podporu staly zástavním územím Jana Lucemburského. Z této zástavy Chebsko 

nebylo již nikdy vykoupeno a zůstalo trvalou součástí Českého království. Co těmto 

historickým událostem předcházelo? Jak probíhala jednání mezi oběma panovníky? Jakou roli 

v jednáních sehrávalo město Cheb? Jak se chebská zástava promítla v dobových pramenech? 

Co Cheb zástavou ztratil a co naopak získal?  

 

 

V rámci konference se budeme věnovat především následujícím tematickým okruhům: 

 

 Přemyslovské úsilí o připoutání Chebska v 2. pol. 13. století až do nástupu Jana 

Lucemburského na český trůn 

 Úloha krále Jana v boji o říšský trůn po smrti Jindřicha VII.  

 Na cestě k zástavě Chebska (1314-1322) 

 Vztah Chebu k Ludvíkovi Bavorskému a Janu Lucemburskému (především v 

pramenech zohledněná setkání a jednání v Chebu a jiných městech) 



 

 

                                                                                  

 Chebská zástava a bitva u Mühldorfu (cena za vítězství) 

 Co Cheb ztratil a co získal? 

 Upevňování mocenské pozice města Chebu jako zástavy českých panovníků Jana 

Lucemburského a Karla IV. 

 

Organizace a kontakt: 

Státní okresní archiv Cheb 

Františkánské nám. 14 

350 02 Cheb 

Mgr. Karel Halla 

halla@soaplzen.cz 

 

Délka příspěvků: 

20 minut + 10 minut diskuze 

 

Termín přihlášky: 

Do 15. ledna 2022 

 

Termín odevzdání anotace a příspěvků do sborníku z konference:  

Do 14. 2. 2022 (téma a krátká anotace max. 1800 znaků) 

Do 31. 10. 2022 příspěvek do sborníku včetně obrazových příloh (nutno zajistit autorská 

práva) 

 

Předpokládaný termín a místo konání: 

22. – 24. 9. nebo 29. 9. – 1. 10. 2022, Kulturní centrum Svoboda, Cheb 

Konference bude tlumočena do českého a německého jazyka. 
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