Lucemburkové na českém trůně
Václav III., poslední mužský potomek rodu ………………….. , byl úkladně zavražděn při své
zastávce v …………… 4. srpna roku 1306. Po jeho smrti v letech 1306 – 1310 nastalo období
rozbrojů a zmatků. Z nich nakonec vítězně vzešel Jan Lucemburský, syn ……………………………..
a manžel ……………………… Při svém nástupu na trůn r. 1310, musel ale podepsat

tzv.

…………………………………..……, kterým se zavazoval, že ….……………................................
………… Jelikož ho porušoval, vzbouřila se proti němu česká šlechta vedená ………………………..
Králi nezbylo než ustoupit a musel podepsat r. 1318 novou dohodu se šlechtou, tzv. ………………….
…………………………… Tyto listiny bývají někdy označovány jako česká Magna………………
Z Českého království se stává stavovský stát.(Vysvětli ……………………………………………)
Poté Jan Lucemburský opouští Čechy a vede velkolepou zahraniční politiku, rozšiřuje hranice českého
území. Jelikož ale v Čechách vládne obrovský nepořádek, povolá česká šlechta na trůn syna Jana
Lucemburského a jeho ženy ……………………….. Karla IV., původním jménem ………………….
Byl vychován ve ……………………… V r. 1333 se vrací Karel do Čech a získává titul
………………………………………….. Vykupuje zastavené královské hrady a města, zvelebuje
zemi. Od r. 1344 přestala být česká církev závislá na mohučském arcibiskupovi, protože díky Karlu
IV. …………………………………. a začal s výstavbou důstojného chrámu …………………….Jeho
staviteli byli ……………………………………………. V červenci r. 1346 byl také díky svému otci
zvolen ………………………………… . 26. srpna téhož roku umírá Jan Lucemburský v bitvě
………………………a Karel IV. se stává i králem …………………Korunován byl v září 1347 a
k těmto účelům byla zhotovena nádherná ……………………………….. Měla být uložena (a dodnes
je)

v

………………………

V r.

1355

podnikl

Karel

IV.

korunovační

cestu

do

…………………………. a byl zde papežem pomazán na …………………………… R 1356 vydává
říšský zákoník, tzv..……………………………………., velmi v ní preferoval …………………........
Pro říšské korunovační klenoty vybudoval jako klenotnici hrad ………………………………………..
Prahu považoval do budoucna za hlavní město Svaté říše římské, a proto ji rozšiřoval a budoval. Pro
černá řemesla byla založena nová čtvrť ………………………………, přes Vltavu byl vystavěn …
…………….. V Praze byla r. 1348 založeno centrum vzdělanosti ……………………………………..
Byl autorem autobiografie ………………………..
Karel IV. dal také českým zemím pevnou podobu, země Koruny české tvořila jednak hlavní země, a
to………………………… a pak vedlejší země, a to …………………………………………………..

Karel IV. umírá r. 1378 ve složité době, nastaly obrovské problémy v církvi, tzv. ……………………
Ty už vyřešit nemohl a jeho syn ……………………………. je vyřešit nezvládl. Tento syn dokonce r.
1400 titul římského krále ztrácí kvůli svým povahovým vlastnostem. Chtěl by tento titul získat zpět, a
proto chce, aby se jeho zástupci účastnili koncilu v ……….. , který má vyřešit církevní problém, tzv.
…………………… Jelikož ho podporují čeští mistři na Karlově univerzitě, změní v jejich prospěch
poměr hlasů na Karlově univerzitě listinou, která se nazývá ………………….......... Univerzitě to však
neprospělo, protože ……………………………………….. Titul zpět nezískal, roku 1411 se římským
králem stává jeho mladší nevlastní bratr. …………………………., který je kromě toho také králem
……………..
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