
Milí sedmáci,

 prohlédněte si prezentaci a přepište 

si zápis do sešitu

 pokud máte možnost, podívejte se 

na Lucemburky v Dějinách udatného 

českého národa – jsou na YouTube 

nebo na webu České televize

Ať se daří

Andrea Střelecká



Český stát za 
vlády 

Lucemburků



Nástup Lucemburků na trůn

 r. 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči

 v zemi začal zápas o trůn

 česká šlechta byla nespokojená s bezvládím a 

boji o korunu a obrátila se s žádostí o pomoc 

na nového císaře Jindřicha Lucemburského

 novým králem byl r. 1310 zvolen Jindřichův 

syn Jan Lucemburský (14 let)

 své nároky na trůn potvrdil sňatkem s 

Eliškou Přemyslovnou, dcerou Václava II. 

(18 let)



Jan Lucemburský (1310 – 1346)

 Čechy nepovažoval za svou vlast, říkalo 

se mu „král – cizinec“

 měl spory s českou šlechtou, musel jí 

potvrdit řadu privilegií

 byl obratný diplomat a rozšířil území 

Českého království

 pražské biskupství bylo povýšeno na 

arcibiskupství, začal se stavbou 

Svatovítské katedrály





 postupně se zaměřoval především na 

zahraniční politiku a pobýval většinou v 

cizině

 rád se účastnil turnajů a bitev, byl 

považován za předního rytíře Evropy

 to vše bylo velmi nákladné, do Čech se 

vracel jen pro další peníze

 narůstala nespokojenost s jeho vládou

 zemřel (slepý) r. 1346 v bitvě u Kresčaku 

na straně francouzského krále proti 

Angličanům





Karel IV. (1346 – 1378)

 pokřtěn jako Václav

 v dětství (v 7 letech) poslán na výchovu k 

francouzskému královskému dvoru, kde 

při biřmování dostal jméno Karel (po 

francouzském králi Karlu IV. Sličném, 

který byl jeho kmotrem) 

 velmi vzdělaný, hovořil 5 jazyky

 od r. 1346 český a římský král, r. 1355 

římský císař

 4 manželky







 zvelebil české království, zvětšil 

území státu, ustanovil Země 

Koruny české = souhrnný název pro 

země ovládané českým králem 

 r. 1348 založil Karlovu univerzitu 

- nejstarší univerzita ve střední 

Evropě

 založil Nové město pražské





vybudoval Svatovítskou katedrálu, 

Karlův most, Karlštejn (uloženy 

korunovační klenoty), mnoho 

hradů a klášterů, hladovou zeď, 

rozšířil Pražský hrad

 r. 1356 vydal Zlatou bulu – ústava 

Svaté říše římské, potvrdil v ní 

nezávislost českého státu

 zemřel r. 1378 na zápal plic





Václav IV. (1378 – 1419)

 syn Karla IV., slabý král, vláda ho 
nebavila

 konflikty s církví i šlechtou

 podporoval reformu církve – vliv Jana 
Husa 

 r. 1409 vydal Dekret kutnohorský –
omezoval vliv cizinců na univerzitě 
(převaha hlasů Čechů na univerzitě)

 v Čechách za jeho vlády chaos, růst 
zločinnosti, morová epidemie





Zikmund I. (1420, 1436-1437)

mladší syn Karla IV.

 velice schopný panovník, ale v 

Čechách neoblíbený – připisovali mu 

vinu na smrti Jana Husa

 zvolen českým králem r. 1420, ale 

vypukly husitské války – nemohl 

nastoupit na trůn

 bojoval proti husitům

 jeho smrtí vymřel rod Lucemburků 

po meči




