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Václav IV. a Zikmund Lucemburský 

 

Václav IV. 

Po smrti Karla IV. nastoupil na trůn starší z jeho synů Václav IV. Byl vzdělaný, ale 

panovnické povinnosti zanedbával a více času věnoval svým zálibám.  

Za jeho vlády proto v zemi zavládly zlé časy. Objevila se nemoc zvaná mor, na kterou umíralo 

mnoho lidí. Nebylo dodržováno právo a tak se množily tlupy zlodějů a loupeživých rytířů. 

Václav IV. se postupně dostal do sporu se šlechtou, bratrem Zikmundem i církví.  

Mezi prostými lidmi a nižší šlechtou sílil odpor k působení církve. Uvnitř ní probíhaly velké 

spory a v současné době ji vládli tři papežové. Kněží a mniši využili tohoto sporu a začali 

hromadit majetek, a to především prodejem odpustků. Po smrti Václava IV. proti těmto 

poměrům vystoupil Jan Hus.  

 

Zikmund Lucmburský 

Nástupcem Václava IV. se stal Zikmund Lucemburský. Byl synem Karla IV. a stejně jako 

on vynikal v diplomacii. Díky tomu se mu podařilo vyřešit vážný spor uvnitř církve. Ten se 

týkal volby papeže. Zikmundovi Lucemburskému se podařilo prosadit na papežský stolec 

jednoho ze tří kandidátů a tím urovnal spory církve. 

V Českých zemích však Zikmund musel řešit složitější problémy. Za dob jeho vlády totiž 

v zemi propukly husitské války. Husité Zikmunda jako českého krále nepřijali. 

Právoplatným českým králem se tedy stal až po skončení dlouholetých husitských válek. Rok 

po přijetí Zikmunda Lucemburského na trůn však tento panovník zemřel a spolu s ním roku 

1437 vymřela dynastie Lucemburků po meči.   
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Porozuměl jsi? 

1. Jak se jmenovali synové Karla IV.? 

 

__________________________________________________________________ 

 

2. Kdo z nich byl lepším panovníkem a proč? 

 

__________________________________________________________________ 

 

3. V čem spočíval spor uvnitř církve? 

 

__________________________________________________________________ 

 

4. Jak ho Zikmund Lucemburský vyřešil? 

 

__________________________________________________________________ 

 

5. Kdo odmítal Zikmunda jako panovníka? 

 

__________________________________________________________________ 

 

6. Kdo byl poslední muž z dynastie Lucemburků? 

 

__________________________________________________________________ 

Vyhledej na internetu: 

1. Jak se přezdívalo Zikmundu Lucemburskému? 

 

__________________________________________________________________ 

 

2. Jak se jmenovala manželka Zikmunda Lucemburského? 

 

__________________________________________________________________ 

3. Co znamená, že dynastie vymřela po meči? 
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__________________________________________________________________ 

 

4. Která žena byla poslední z rodu Lucemburků? 

 

__________________________________________________________________ 

 


