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LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ 
KRÁL JAN A ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 
Po několika letech bez králů si po smrti Václava III. zvolila šlechta (rytíři) za krále vévodu Jana 
Lucemburského. Vzal si sestru Václava Elišku Přemyslovnu - z rodu královského. Jejich syn 
dostal jméno Václav. Naší zemi král Jan moc nerozuměl, české království bylo pro něj cizí. 
Král malého Václava odvezl do Francie na výchovu a tam Václav dostal nové jméno KAREL. 
Král Jan  pobýval více v cizině, byl spíše diplomat a válečník. Naše země chudly a Češi 
pořádnou vládu neměli. Bylo zde plno loupeživých rytířů. Majetky krále Jana si rozprodala 
šlechta. Města chudla a obchod s řemesly vázl. 
 KAREL IV. 
Už jako mladý se vrátil do Čech. Byl vzdělaný, uměl číst a psát, mluvil mnoha jazyky. Naučil se 
i vládnou po boku otce v Itálii, kde jej právě požádala česká šlechta o návrat domů. Království 
bylo veliké, ale byl zde hlad a chudoba. Ještě jako princ Karel začal dělat v zemi pořádek.  
Vykoupil zpět královský majetek, trestal loupeživé rytíře a i jiné zločiny. Po smrti krále Jana se 
stal naším nejlepším králem Karlem IV. na českém trůně. Zem i lid si zamiloval. Rozhodl se 
povznést naši zemi do Evropy.  
KAREL IV. - OTEC VLASTI  
Začal podporovat a budovat hrady, královská města a hlavně Prahu = domy, kostely a 
kláštery. Podporuje řemesla, obchod, stavitelství, malířství, literaturu a sochařství. Byl 
nábožný, a aby si naklonil církev, postavil v Praze gotickou katedrálu - chrám svatého Víta. 
Nechal postavit Karlův most přes Vltavu, buduje Nové město Pražské, zakládá Univerzitu 
Karlovu - symbol české vzdělanosti. Pozval profesory a studenty ze zahraničí. V jeho době 
patřila Praha k největším městům Evropy. Pro nové české korunovační klenoty (věhlasná a 
nejkrásnější je koruna svatováclavská, žezlo a jablko ) a na jejich ochranu jako pokladnici dal 
postavit hrad Karlštejn. Jako vznikající diplomat zaručil zemi klid a mír. Svatbami s dalšími 
královnami získal další území = bez  bojů!  Karel IV. byl zároveň římsko-německý král a první 
český král, který se stal také císařem Svaté říše římské = vládcem všech království Svaté říše 
římské. Lidé jej nazývali po jeho smrti Otec vlasti, protože zem za jeho vlády vzkvétala a  
dařilo se jí. 
 
1. Úkol: Kdo je otec Václava (Karla IV.) ?  __________________________________________ 
 
2. Úkol: Koho si vzal za manželku Jan  Lucemburský ?  ________________________________ 
 
3. Úkol: Kde byl vychován jejich syn ?  ____________________________________________ 
 
4. Úkol: Jmenuj most, který dal Karel IV. postavit ?  __________________________________ 
 
5. Úkol: Jmenuj katedrálu, kterou dal Karel IV. postavit ?  _____________________________ 
 
6. Úkol: Jmenuj hrad, který dal Karel IV. postavit pro ochranu klenotů ?   _________________ 
 
7. Úkol: Jmenuj universitu, kterou dal Karel IV. založil ? _______________________________ 
 
8. Úkol: Které 3 symboly moci nechal zlatníky zhotovit ?  _____________________________ 
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