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Milí žáčci, 

vládu Přemyslovců na našem území máme za sebou, trvala asi 4 století, a teď 

se dostaneme k dalšímu vládnoucímu rodu a to jsou Lucemburkové. Víme, že 

Přemyslovci vymřeli po meči. Proto se sestra Václava III., Eliška Přemyslovna,  

provdala za krále Jana Lucemburského. Tak se Lucemburkové dostali na náš 

český trůn. 

 

1. Učebnice:  

- str. 25 - 28 – přečti si učivo JAN LUCEMBURSKÝ, KAREL IV., ROZKVĚT 

ZEMĚ ZA KARLA IV., VÁCLAV IV., ZIKMUND LUCEMBURSKÝ 

- přečti si i zajímavosti pod písmeny Z   

 

2. Prezentace: 

V dnešní prezentaci uvidíte, jak to bylo v českých zemích za vlády rodu 

Lucemburků, dozvíte se o našem významném vládci Karlu IV., jeho 

manželkách i stavbách, které nechal postavit. 

Prezentaci si spusťte v Teams v souborech, na školních stránkách je uložena 

v jiném formátu, který neumožňuje prezentaci plně spustit. 

Odkaz na krátký film nefunguje, můžete si ho spustit a prohlédnout přímo na 

youtube. com – Dějiny udatného českého národa – Mládí Karla IV., Kariéra 

Karla IV., Stavitel Karel IV., Václav IV.  

 

3. Pracovní sešit: 

- str. 17/2 – splň podle zadání, pokud něco nezvládneš, najdi v řešení 

- str. 18/4 – POZOR! Odpovědi na otázky s červenými čísly zapisuj do hradu 

s červenými čísly, otázky s modrými čísly patří k hradu s modrými čísly. 

NÁPOVĚDA! Karel IV. měl čtyři manželky – Blanku z Valois, Annu Falskou, 

Annu Svidnickou a Alžbětu Pomořanskou. 

4. Sešit 

Do sešitu si přepiš zápis v modrém rámečku, je možné si to vytisknout a do 

sešitu nalepit. 

    



 

 

 

Po Přemyslovcích nastupují na český trůn panovníci z rodu Lucemburků. 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 manžel Elišky Přemyslovny (sestra Václava III.) 

 odvážný bojovník, ale nerozuměl české zemi ani jazyku 

 málo v českých zemích pobýval 

 království upadalo 

 padl v bitvě ve Francii 

 na trůn nastoupil jeho syn Karel IV. 

 

KAREL IV. 

 syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského 

 dětství prožil ve Francii – získal tu dobré vzdělání 

 v dospělosti odjel do Čech obnovit pořádek – trestal loupeže, platil 

dluhy, podporoval rozvoj měst 

 je označován jako Otec vlasti 

 

ROZKVĚT ZEMĚ ZA KARLA IV. 

 snažil se udržet mír, vyhýbal se válkám 

 Praha se stala největším městem ve střední Evropě 

 založil Nové Město pražské 

 nechal postavit Karlův most, Karlštejn, Chrám sv. Víta, založil 

Karlovu univerzitu, nechal zhotovit korunovační klenoty 

 

VÁCLAV IV. 

 syn Karla IV. 

 vzdělaný, měl spor s církví – církev hromadila majetek, sílila její moc, 

ve vedení církve bylo víc papežů 

 v království byly zlé časy – mor, chudoba, řádily loupeživé bandy 

 

ZIKMUND LUCEMBURSKÝ 

 bratr Václava IV. 

 prosadil volbu jednoho papeže 

 byl korunován českým králem 

 zemřel bez syna, rod Lucemburků vymřel po meči 
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2. PS  str. 18/5 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


