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Po smrti Václava III. roku 1306 nastalo čtyřleté období, 
kdy se mezi sebou česká šlechta dohadovala, koho zvolit 

za českého krále. V zemi vládl chaos a spory.
Zvolen byl:

1306 – Jindřich Korutanský – byl slabý a málo schopný. 
Už měsíc po jeho zvolení stanulo před Prahou 

habsburské vojsko. Jindřich rychle zmizel ze země.
1307 – 1310 – se opět ujal vlády a s ním přišly zmatky.

Pečeť Jindřicha KorutanskéhoČESKÝ STÁT ZA VLÁDY 
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1306 -1307 – Rudolf Habsburský
král Kaše

 Vzal si za manželku mladou královnu, vdovu Elišku Rejčku. V prvním půlroce 

vládnutí si počínal velmi rozumně. Byl chladný, rozhodný a energický. Na dvoře 

zavládla šetrnost a hospodárnost. U Čechů si vysloužil posměšnou přezdívku král 

Kaše. Na jaře roku 1307 vytáhl do boje proti odbojnému západočeskému panstvu.  

U Horažďovic onemocněl na úplavici a zemřel. 

Eliška Rejčka
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Jan Lucemburský – 1310 – 1346

Česká šlechta se obrátila na římskoněmeckého panovníka Jindřicha VII. s 

nabídkou, aby svého jediného syna Jana oženil s princeznou Eliškou 

Přemyslovnou. Jindřich VII. po dlouhém  nakonec se sňatkem souhlasil. V 

roce 1310 se konala svatba čtrnáctiletého Jana Lucemburského s osmnáctiletou 

Eliškou Přemyslovnou. Po nástupu na český trůn se Jan Lucemburský 

pokoušel zavést v zemi pořádek podle svých představ. Narazil však na odpor 

české šlechty a výsledkem byla domácí válka. 
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Nakonec se král musel dohodnout s českými šlechtici na – pro něj 

nevýhodných – mírových podmínkách. Později zanevřel na České království i 

na svou ženu Elišku. Země Koruny české bral pouze jako zdroj peněz. Většinu 

času se zdržoval v cizině, kde pobýval na evropských panovnických dvorech. 

Jeho dlouhá nepřítomnost vedla k novým nepořádkům. V Čechách se mu 

začalo říkat „Král cizinec“. Jan Lucemburský byl však vynikajícím a 

úspěšným diplomatem, zúčastnil se také mnoha rytířských soubojů a válek. 

Do Čech se vracel pouze pro peníze, které potřeboval na své výpravy. 
Janovi se povedlo mimořádně zvýšit prestiž českých zemí v zahraničí a výrazně 

rozšířit rozlohu Českého království o Horní Lužici, Chebsko, většinu Slezska a 

samozřejmě o Lucembursko. Zahynul v bitvě u francouzského Kresčaku v roce 

1346, když pomáhal francouzskému králi ve válce proti Anglii. 
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Karel IV. - 1346 – 1378
Po smrti krále Jana Lucemburského se stal dědicem Českého království jeho syn 

Václav. Byl vychován na dvoře francouzského krále. Zde získal velmi kvalitní 

vzdělání a přijal jméno Karel podle svého kmotra, francouzského krále. Na přání 

šlechty a se svolením otce se ve svých sedmnácti letech vrátil do českých zemí, aby 

obnovil pořádek a vážnost krále. Byl jmenován markrabětem moravským, ale začal 

spravovat všechny země Českého království. Všude panoval neklid, království bylo 

zchudlé, královské hrady a statky byly zastaveny bohatým šlechticům, na cestách 

řádily bandy loupeživých rytířů.  

 Karel od počátku vlády hledal oporu u části české šlechty, silných klášterů, biskupství 

i významných měst. Snažil se vládnout spravedlivě a co nejlépe si počínat jako dobrý 

hospodář. 
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Po příjezdu do českých zemí nalezl království v zuboženém stavu. Pražský hrad byl 

neobyvatelný, a tak Karel musel bydlet v jednom z měšťanských domů.  

Karel vykupoval zpět zastavené královské statky, platil otcovy dluhy. Bojoval s 

loupeživými bandami, přísně trestal všechny zločiny. S papežem sjednal povýšení 

pražského biskupství na arcibiskupství. Tím omezil vliv německého arcibiskupství 

na církev v Čechách. 

Ještě za života svého otce, roku 1346, byl zvolen římským a českým králem, v roce 

1355 se stal císařem. Ihned po královské korunovaci začal uskutečňovat plány na 

povznesení Čech a zvláště Prahy. Na Pražském hradě nechal opravit opevnění, začal 

budovat nový královský palác a katedrálu svatého Víta. Oba břehy Vltavy nechal 

spojit kamenným mostem. V sousedství Starého Města založil Nové Město pražské. 

Založil první univerzitu, několik hradů, klášterů a mnoho kostelů. 
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Václav IV. - 1378 – 1419
Syn Karla IV.  Nastoupil na trůn jako osmnáctiletý a 

musel se vyrovnat se složitou situací. Nevynikal ani jako 
politik. Přestože byl římským císařem, nikdy se 

neodhodlal k cestě do Říma, aby se nechal korunovat. 
Proti králi vystupovala česká šlechta i bratr Zikmund. Za 
jeho vlády vypukla morová epidemie a lidem nastaly zlé 

časy. (Narůstá husitské hnutí a začíná husitská revoluce.)
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Zikmund Lucemburský
Byl významný evropský politik, v Čechách však neoblíbený kvůli Janu Husovi, na jehož smrti 

je mu připisován podíl. Od mládí se mu  říkalo „liška ryšavá“, ale jen  kvůli zrzavým vlasům, 

ne prohnanosti. Jeho hlavním zájmem byla reforma církve (koncily v Kostnici a v Basileji) a 

reforma Říše, ale zasahoval i do sporů mezi Anglií a Francií, do sporů mezi Polským 

královstvím a Řádem německých rytířů a snažil se zorganizovat křížovou výpravu, která by 

pomohla Byzantské říši proti Turkům. V těchto snahách často býval osamocen. Zastával 

podřízenost církve světské moci, zakázal odvádět peněžní dávky papežské kurii a sám se 

rozhodl obsazovat některé církevní úřady, včetně biskupských. Roku 1433 byl  korunován 

římským císařem. Po bitvě u Lipan se mu otevřela cesta k vládě v českých zemích. Na sněmu 

v Jihlavě byla vyhlášena kompaktáta (dohoda mezi stanovisky církve a husitů) a císař Zikmund 

byl přijat za českého krále.  

 Poslední Lucemburk zemřel r. 1437 při cestě do Uher ve Znojmě.  


