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DĚJEPIS – 7. ROČNÍK – POZNÁMKY PRO TÝDEN OD 23.3. 27.3. 2020 

PROČTI SI DANOU LÁTKU V UČEBNICI A PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU 

 

LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ – učebnice str. 97 - 98 

• roku 1306 došlo k vymření Přemyslovců po meči (v mužské linii) 

• v českých zemích bylo nutné vyřešit otázku nástupnictví =˃ rozpoutal se boj o trůn  

• dočasně vládli: Rudolf Habsburský (1306 – 1307, byl to první Habsburk na českém 

trůně) 

   Jindřich Korutanský (1307 – 1310) 

• roku 1310 se vlády ujali Lucemburkové  

JAN LUCEMBURSKÝ – učebnice str. 98 - 99 

(1310 1346) 

  

Jan Lucemburský, zdroj: http://www.neaktuality.cz/domaci/jan-lucembursky-byl-korunovan-ceskym-kralem/ 

• oženil se s Eliškou Přemyslovnou (dcera Václava II., došlo tak k propojení rodu 

Přemyslovců a Lucemburků) 

• označován jako „král cizinec“ – většinu času trávil mimo české země 

• říkalo se mu rovněž „toulavý rytíř“ 

• dostal se do sporu s českou šlechtou 

• území českého státu rozšířil o Chebsko, Lužici a částa Slezska (v učebnici mapka na str. 

99) 

• účastnil se stoleté války = válečný konflikt mezi Anglií a Francií 

• bojoval na straně Francouzů =˃ roku 1346 padl v bitvě u Kresčaku 

  

Účast Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku, zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Kres%C4%8Daku 

 

 

 

http://www.neaktuality.cz/domaci/jan-lucembursky-byl-korunovan-ceskym-kralem/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Kres%C4%8Daku
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KAREL IV. – učebnice str. 99 – 102 

(1346 -1378) 

  

Karel IV., zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.  

• označován jako „otec vlasti“  

• byl vychováván na francouzském dvoře, pokřtěn byl jako Václav 

• měl 4 manželky  

• český král, římský král (= král Svaté říše římské) a později římský císař 

• za jeho vlády došlo k politickému a hospodářskému rozkvětu českého státu 

• došlo k rozvoji: 1) obchodu a řemeslné výroby 

   2) zemědělství =˃ pěstování nových plodin: vinná réva, chmel, švestky 

      =˃ zakládání rybníků  

• významně rozšířil území českého státu =˃ připojeno Slezsko, Braniborsko, Horní a 

Dolní Lužice (v učebnice mapka na str. 101) 

• Karel IV. byl velice vzdělaný, ovládal 5 jazyků: čeština, němčina, latina, italština, 

francouzština 

• podporoval rozvoj kultury, vzdělanosti a církve 

• roku 1344 povýšil pražské biskupství na arcibiskupství – 1. pražským arcibiskupem 

byl Arnošt z Pardubic 

 
Arnošt z Pardubic, zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_z_Pardubic 

• roku 1348 založil v Praze univerzitu 

• roku 1355 se Karel IV. stal římským císařem 

• roku 1356 byla vydána Zlatá bula, která vymezovala postavení českých zemí v rámci 

Svaté říše římské (POZOR!!! neplést si Zlatou bulu sicilskou z roku 1212 a Zlatou bulu 

z roku 1356) 

• Karel IV. ctil sv. Václava (kníže Václav, který byl r. 935 zavražděn ve Staré Boleslavi) 

• nechal zhotovit korunovační klenoty – svatováclavská koruna, jablko, žezlo 

• budovatelská činnost Karla IV.: přestavba Pražského hradu, budování chrámu sv. Víta, 

stavba Karlova mostu, vybudování Nového Města Pražského, Hladové zdi v Praze, 

založení hradu Karlštejn a další.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_z_Pardubic
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• nejznámější synové Karla IV.: Václav IV., Zikmund Lucemburský 

PRAŽSKÁ UNIVERZITA (dnešní Karlova univerzita v Praze) 

• nejstarší univerzita ve střední Evropě (starší univerzity byly např. v Itálii či Francii) 

• tvořily ji 4 fakulty: - lékařská 

        - právnická 

        - teologická (sloužila ke studiu na kněze) 

        - artistická (obdob filozofické) 

                                                  

            Karlova univerzita        Hladová zeď v Praze 

 

                                                         

             Karlův most                            hrad Karlštejn                      

 

Zdroj obrázků: https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova 

             https://cs.wikipedia.org/wiki/Hladov%C3%A1_ze%C4%8F 

                          https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%AFv_most 

                          https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%A1tejn 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Hladov%C3%A1_ze%C4%8F
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%A1tejn

