
Lucemburkové 
na českém trůnu  

1310 - 1437 
 

Erb hrabat z Lucemburku 

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění



• 1306- vymření Přemyslovců po meči 
• 1306 – 1310- zápas o trůn 

• Rod nevymřel „po přeslici“- Václav II. měl 
čtyři dcery  

• První nárok si kladl Jindřich Korutanský- manžel Anny- 

nezískal podporu šlechty- uprchl z Čech 

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění



• 1306 – 1307 Jako druhý usiloval o trůn syn 
císaře Rudolf Habsburský (velmi šetrný- 
„král kaše“).– oženil se s vdovou po Václavu 
II.  oženil s Eliškou Rejčkou. Zemřel na 
úplavici.  

• Návrat  Jindřicha  Korutanského – slabý, 
nerozhodný panovník 

• 1310 se druhá dcera, Eliška, provdala za  
syna císaře Jindřicha Lucemburského, Jana 

• Jindřich Korutanský znovu uprchl 



Rudolf 

Habsburk 

Eliška Rejčka 



Lucemburkové na českém trůnu 

• Jan Lucemburský(*1296-1310 –†1346) 

• Karel IV. (*1316- 1346 - †1378) 
• Václav IV. (* 1361 – 1378 – †1419) 

• Zikmund (*1368 – (1419) - †1437) 



Jan Lucemburský 
• Syn císaře Jindřicha VII.  
• 1310 (14 let) oženěn s Eliškou 

Přemyslovnou (18 let)- vyhnal z Prahy 
Jindřicha Korutanského  

• Nástup na trůn- podepsal „Inaugurační 
diplom“ omezující královskou moc 
 

• šlechtické statky jsou nezdanitelné 

• cizinci nebudou obsazováni do úřadů 

• šlechta nemá vojenské povinnosti mimo hranice státu 

• omezení „odúmrtě“ = vymře-li rod po meči, jeho 
majetek nepřipadá panovníkovi, nýbrž ženě nebo 
nepřímému dědici 

 

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění



Snaha obnovit ústřední 
panovnickou moc→ zápas 
s českou šlechtou → 
prohrál 

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění



Svatba Jana a Elišky 



• Rytíř a válečník 

• „Bez krále českého není boje 
žádného!“ 

• Vychování na francouzském 
dvoře- Čechy nepovažoval za 
domov 

• V letech 1320 -1333 pobyl 
jen 2,5 roku 

• Čechy považoval za svůj 
zdroj financí pro nákladný 
život -bitvy, turnaje 

(např. vyloupil hrob sv. Václava) 

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění





• „Král cizinec“, král-
diplomat 

• S Eliškou sedm dětí 
• 1316 se narodil nejstarší 

Václav- Jan se bál 
spiknutí své ženy a 
Václava (budoucího Karla 
IV.) dal uvěznit (4 roky) a 
později poslal na výchovu 
na francouzský královský 
dvůr 

• 1344- povýšení 
pražského biskupství na 
arcibiskupství, založení 
svatovítské katedrály 

Šedivou barvou je vyznačena původní svatovítská rotunda 
založená knížetem Václavem (domnělá podoba). Černě je 
zakreslena bazilika zal. knížetem Spytihněvem II. v 11. stol. 
Obrysy zachycují dnešní půdorys katedrály sv. Víta.  

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění



• O vnitřní záležitosti se nestaral, ale 
rozšířil diplomatickým vyjednáváním 
území- Chebsko, Horní Lužici, Slezsko 

• 1346 zahynul slepý v bitvě u Kresčaku 

jako spojenec francouzského krále 
(stoletá válka) 
 

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění

Oli
Zvýraznění







hrobka v Lucemburku 



Eliška Přemyslovna 



Karel IV. 
• „Otec vlasti“ 
• Zvelebil české království  
• Obnovil panovnickou moc a 

prestiž českého krále 
• První vzdělaný panovník na 

českém trůně (5 jazyků) 
• Jako první český král získal 

korunu římskoněmeckého císaře 
– 1355 

• Diplomatickým jednáním, penězi a 
sňatky zvětšil území českého 
státu 
 





Vita Caroli 

• Narodil se r.1316 jako Václav 

• V 7 letech ho otec ze strachu, aby 
ho šlechta neprohlásila králem, 
odvezl na francouzský královský 
dvůr. 

• Zde vynikající vzdělání 
• Při biřmování přijal jméno Karel 

(podle francouzského krále) 
• Mládí prožil na bojištích v Itálii 
• Od 17 let spravoval Čechy jako 

markrabě moravský 

Markrabě 
moravský 



• Po návratu obnovil rozebraný 
královský majetek 

• 1344-  Praha arcibiskupská 
metropole, první arcibiskup 
Arnošt z Pardubic, celoživotní 
Karlův rádce 

• Založena svatovítská katedrála 

• 1346- zúčastnil se bitvy u 
Kresčaku (zraněn) 



Arnošt z Pardubic- první arcibiskup 
pražský 1344-1364 



• Hospodářsky, politicky i 
kulturně povznesl Čechy 

• (rybnikářství, vinařství, 
chmelařství, ovocnářství) 

• Velkolepá výstavba gotické 
Prahy (Praha- sídelní město 
císaře): 

• Přestavba Hradu 
•  založení Nového města 

pražského (1348)- pravoúhlé 
ulice, tři velká tržiště (Senný, 
Koňský, Dobytčí trh), 3 km 
hradeb 
 





• Kamenný most (2. v Praze) 

• Karlštejn (uložení říšských korunovačních 
klenotů) 

• Štědře podporoval církev- zakládal 
kláštery, církevní řády 

• Sbíral relikvie 

• Vlastní životopis Vita Caroli 
• Korespondence s Petrarcou 

• Podpora svatováclavského kultu 
(zdůrazňoval svůj domácí přemyslovský 
původ) 
 



Po korunovaci rozhodl nově 
uspořádat české země. 
 V roce 1348 vydal řadu listin, 
kterými ustanovil soustátí tzv. 
Země Koruny české 
(prakticky existující až do 
1918).  
V čele stojí český král, 
nejvýznamnější postavení 
zaujímalo České království, 
Markrabství moravské a 
slezská vévodství. 

Země Koruny české za Karla 





1346 zvolen 
římským králem 
 
1347 korunován 
českým králem 
 
1355- korunován v 
Římě císařem 
 



• 1356 – Zlatá bula-(Aurea 
bulla)  jako císař posílil 
nezávislost  českého státu 

• upravovala poměry v Říši (ústava 
Svaté Říše Římské), upravovala rovněž 
vztah Čech k Říši (výsadní postavení 
českého státu v říši) 

• český panovník má být prvním mezi 
volícími kurfiřty 

• král je volen většinou hlasů, nikoliv 
souhlasem všech 

• na pečeti je nápis Řím – hlava světa 
(která řídí otěže světa) 

• formálně byla jakožto hlavní 
dokument Svaté Říše Římské platná až 
do jejího zániku v roce 1806 (tj. 
platila celých 450 let) 

 



Zemský zákoník Maiestas 
Carolina neprosadil proti vůli 
šlechty 

zákoník, který měl omezit moc šlechty – 
psané zákony omezují libovůli soudce 
poddanskou odúmrť neměla dostávat 
šlechta, nýbrž král 
zajišťuje nezcizitelnost královského 
majetku 
jmenovitě místa a hrady, které nesměly 
být zastaveny 
pro odpor šlechty tento zákoník nebyl 
prosazen (ale aby Karel nebyl poražen, 
tak prohlásil, že listina shořela) 



7.4. 1348 založil nejstarší univerzitu na sever od Alp 



Karel, z Boží milosti římský král, 
 vždy rozmnožitel říše, a český král.  

Na věčnou té věci paměť.  
Mezi tužbami našeho srdce a tím, co naši královskou mysl  

svou tíhou stále zaneprázdňuje, 
 její zřetel, starost a pozornost se stále obrací k tomu, aby naše české království, 

 jež nad ostatní důstojenství a državy, 
 ať dědičné, ať šťastně získané, obzvláštní náklonností naší mysli milujeme,  
o jehož povznesení vší možnou horlivostí se staráme a o jehož čest a blaho  

vším svým snažením usilujeme,  
aby tak, jako se řízením Božím raduje z přirozené hojnosti zemských plodin, 

 podle příkazu naší prozíravosti 
 a naším přičiněním za našich časů  

bylo ozdobeno množstvím učených mužů. 
A tak, aby naši věrní obyvatelé království,  
kteří bez ustání lační po plodech vědění, 

 se nemuseli v cizích zemích doprošovat almužny,  
ale aby našli v království stůl k pohoštění prostřený 

 a aby se ti 

, jež vyznamená vrozená bystrost a nad ni,  
stali poznáním věd vzdělanými, 

 a nebyli již více nuceni a za zbytečné mohli pokládat, 
 za účelem vyhledávání věd kraj světa obcházet,  

k cizím národům se obracet, 
 nebo aby jejich dychtění bylo ukojeno, v cizích končinách žebrat, 

 nýbrž aby za svou slávu považovali, že mohou jiné z ciziny k sobě zvát  
a účastny je činit té lahodné vůně a tak velikého vděku.  

 



Protož, aby tak prospešný a chvalitebný záměr naší mysli 
 zrodil důstojné plody  

a aby vznešenost tohoto království byla rozmnožena utěšenými prvotinami novoty,  
rozhodli jsme se po předchozí zralé úvaze zřídit, 

 vyzdvihnout a nově vytvořit obecné učení 
 v našem metropolitním a zvláště půvabném městě pražském,  

které je jak bohatstvím zemských plodin, 
 tak příjemností místa, jelikož vším potřebným oplývá ,  
nadmíru příhodné a uzpůsobené k tak velikému úkolu.  

Na tomto učení budou pak doktoři, mistři a žáci  
všech fakult, jimž slibujeme znamenité statky,  

a těm, které toho hodné shledáme, udělíme královské dary.  
Doktory, mistry a žáky na kterékoliv fakultě i mimo ní,  

všechny vespolek a každého zvláště, 
 ať přijdou odkudkoliv, jak na cestě, tak při pobytu i při návratu,  

chceme zachovat pod zvláštní ochranou 

 a záštitou našeho majestátu, každému pevnou záruku dávajíce, 
 že všechna privilegia, výsady a svobody, kterých z královské moci užívají  

a kterým se těší doktoři a žáci 
 jak na učení pařížském, tak boloňském, všem a jednomu každému, 

 kdo by sem chtěl přijít, laskavě udělíme a postaráme se o to,  
aby ty svobody byly ode všech a každého jednoho neporušitelně zachovávány.  
Toho všeho na svědectví a pro bezpečnější jistotu dali jsme vyhotovit tuto listinu  

a kázali jsme ji potvrdit pečetí našeho majestátu.  
Dáno v Praze léta Páně tisícího třístého čtyřicátého osmého, 

 v prvé indikci, sedmého dne měsíce dubna, druhého roku našich království. 



Korunovace českým králem 1347 
• Nový korunovační řád a 

korunovační klenoty 
• „svatováclavská koruna“ 

propůjčovaná panovníkovi při 
korunovaci (2,5 kg 21 
karátového zlata, 94 
drahokamů, 20 perel,4 díly 
ve tvaru lilie, křížek s trnem 
z Kristovy koruny) 





manželství 
• 1. Blanka z Valois- stejného věku, 2 dcery 

• 2. Anna Falcká- mladší o 13 let 

• 3. Anna Svídnická- mladší o 23 let,  
       císařovna, syn Václav 

 4. Eliška (Alžběta) Pomořanská – mladší o 
31 let, Karla přežila, syn Zikmund, proslula 
fyzickou silou 



Karel a Blanka 

Anna Svídnická 



Fyzický vzhled 
• Nadprůměrně vysoký (asi 173 cm) 
• Od 34 let, po úrazu páteře hlava trvale natočena doprava a 

nehybný krk 

• Svalnatý, silný, zdravé zuby, sečná rána napříč přes 
obličej, kulatá lebka, široký obličej, hnědé vlasy a vousy, 
později pleš 

• Dna 

• Zemřel zřejmě na 

zápal plic po úrazu  
     (zlomená noha) 


