
Milí čtvrťáci, 

 

minulý týden jsme se dozvěděli o Přemyslovcích u nás. Víte, že Přemyslovci vymřeli po meči  

a po smrti Václava III. vypukl boj o český trůn, který skončil až když se se sestrou Václava III. 

Eliškou Přemyslovnou oženil Jan Lucemburský – na český trůn tak nastupují Lucemburkové.  

A právě o jejich vládě se budeme tento týden učit. 

Opět budeme pracovat s učebnicí, pracovním sešitem, vašim sešitem a s internetem 

 

1. Nejdřív si pozorně přečtěte v učebnici kapitolu Vláda Lucemburků na stranách 34, 35 a 36, 

prohlédněte si také mapu, obrázky. 

 

2. Přepište (vytiskněte a nalepte) si zápis do sešitu 

 

3. Informace si zopakujte ve cvičeních v pracovním sešitu na s. 20 

 

4. Pokračujte ve videích Dějiny českého udatného národa: 

https://edu.ceskatelevize.cz/jan-lucembursky-5e441a6cf2ae77328d0a6c72 

https://edu.ceskatelevize.cz/mladi-karla-iv-5e441a6cf2ae77328d0a6c74 

https://edu.ceskatelevize.cz/karel-iv-po-navratu-do-cech-5e441a6df2ae77328d0a6c76 

https://edu.ceskatelevize.cz/karel-iv-jako-stavitel-5e441a6df2ae77328d0a6c78 

 

A také tento týden se pozdravíme online 

Kdo budete chtít, budu online přítomna v pátek 12. 6. v čase 12:30 – 13:15 na tomto odkazu: 

https://telekonference.eu/join/z3d9rk 

Můžete se připojit kdykoli v tomto čase, i když třeba nebudete stíhat začátek, nevadí!:-) 

 

Mějte se moc krásně! 

Blanka Chroustová (chroustova@zsstjicin.cz) 
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Zápis: 

 

České země za vlády Lucemburků 

  

- Lucemburkové nastupují na trůn po vládě Přemyslovců  

 

Jan Lucemburský – „král cizinec“  

+ manželka Eliška Přemyslovna (sestra Václava III.) 

- byl to velký bojovník a rytíř 

- připojil k Čechám další území 

- doma mnoho nebýval 

- zemřel v bitvě u Kresčaku (dnešní území Francie)  

 

 

Karel IV. – „Otec vlasti“   

- syn Jana Lucemburského a E. Přemyslovny 

- dětství a mládí strávil ve Francii 

- měl během života 4 manželky 

- uměl několik cizích jazyků, byl vzdělaný 

- byl českým králem i německým císařem 

- byl to náš nejslavnější panovník v celé 

historii 

- v našich zemích začal vládnout v roce 1346  

- za jeho vlády země velmi vzkvétala, 

panoval mír, bezpečí, rozvíjí se města, 

vesnice, věda i umění 

 

- dal opravit Pražský hrad, založil Nové 

Město pražské (domy pánů, řemeslníků, 

kostely, kláštery), Karolinum (kolej pro studenty), nechal postavit Karlův most, 

Chrám svatého Víta, Karlovy Vary 

- Karlštejn – hrad, který měl chránit korunovační klenoty  



- rok 1348 – založena Karlova 

univerzita – první univerzita v 

Evropě  

- rok 1368 – Karel IV. umírá 

 

 

 

 

 

 

Vláda Lucemburků po Karlu IV. 

Václav IV.  

- byl špatně připraven na vládu 

- věnoval se svým zálibám 

- za jeho vlády nastaly zlé časy, mor, odpor proti zkažené 

církvi.  

 

Nastává doba Mistra Jana Husa a husitských válek.  

 

 

 

 

 

 

Zikmund Lucemburský – „šelma ryšavá“  

- byl to bratr Václava IV 

- výborný diplomat, dokázal řešit problémy církve 

- byl to obávaný panovník 

- za jeho vlády vypukly husitské války 

- umírá roku 1437 – rod Lucemburků vymřel po meči (opět není 

mužský dědic)  

 


