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2.3.8.1. Koniec husitského hnutia
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5.2.1. Koniec jagellovskej dinastie v Čechách
1.Přemyslovci (9. - 13. stor.)
-1.polovica 9. stor.- kmene v Pražskej kotline
-od prelomu 8. a 9. storočia stálo v čele všetkých kmeňov knieža
845-Řezno - 14 českých kniežat sa dalo pokrstiť aj s družinami u kráľa Ľudovíta Nemca -oslabenie tlaku východofr.
ríše,no nie na dlho .
-Premyslovec Bořivoj
-1. Premyslovec, ktorý zjednotil kmene Čechov, Lučanov a iné
-uznal, že je Svätoplukovým vazalom.
1.1 prijatie kresťanstva
-884 -Metod ho pokrstil - 1. kresťanský panovník, politický akt(posilnenie postavenia voči ostatným č. kniežatám)
-dal postaviť 1. kostol sv. Klimenta - Levý Hradec
- presídlil do Prahy (politické-rozchod so starými tradíciami- a hospodárske dôvody-križovatka ciest)
1.2.Výboje Východofranskej ríše
-po Svätoplukovej smrti knežatá na čele so Spytihnevom (894 - 915 Bořivojovým synom) a jeho bratom a
nástupcom Vratislavom I. (915 - 921) zložili vazalský hold kráľovi Arnulfovi (Východofranský panovník -895),čím
sa opútali od Veľkej Moravy.
ad 3)
Drahomíra -po Vratislavovej smrti vládla jeho manželka (synovia Václav a Boleslav boli
nedospelí)
-(921) dala zavraždiť svoju svokru, matku Vratislava L. Ľudmilu
1.2.1.Václav
Svätý Václav - patrón čiech.
-929-útok Východofr. kráľa Henricha I. Vtáčnika. Václav sa musel podriadiť
ríši (odvádzal mu poplatky), no ako tak zachoval samostatnosť štátu.
-vzbura proti nadvláde ríše (proti Václavovi, ktorý ju uznal) , na čele bol
Václavov brat Boleslav
-935-Boleslav zavraždil Václava
1.2.2.Boleslav I. Ukrtný
Boleslav I. Ukrutný -viedol zdĺhavú vojnu (do r. 950) proti Východofr. kráľovi Otovi I., opäť musel uznať
zvrchovanosť ríše.
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( -955- bitka pri rieke Lech- Oto a Boleslav už ako spojenci
-962-Oto I. cisárom)
1.3.1. Boleslav II. Pobožný
1.3.1.1. Prvé biskupstvo
Boleslav II. Pobožný
- 973 so súhlasom pápeža zriadil v Prahe 1. biskupstvo (1. biskup: Sas Detmar, 2. biskup: Vojtech)
- 995 dal vyvraždiť rod Slavníkovcov, čim dovŕšil zjednocovací proces
1001 Cisár Oto III. a poľský kráľ Boleslav Chrabrý uzaveli spojenectvo (namierené proti Čechám)
1002 Boleslav II. bol vyhnaný, no zomiera Oto III. a jeho nástupca Henrich II. podporoval
Čechy
1004- Boleslav Chrabrý vypudený z Čiech, Henrich II. dosadil na trón Premyslovca Jaromíra
1012- Jaromír zvrhnutý bratom Odrichom
1.3.2. Břetislav I.
1.3.2.1. Odstránenie zvyškov pohanstva
1035- po boji o vládu sa na trón dostal Břetislav I., syn Oldřicha.
Břetislav I. -1039-Břetislavove dekréty-odstránenie zvyškov pohanstva
-prenesienie pozostatkov sv. Vojtecha do Čiech. Tieto dva akty urobil za účlom povýšenia
pražského biskupstva na arcibiskupstvo, no na zásah nem. cisára Henricha III. pápež nedovolil.
-1041- po vojenskej výprave Henricha III. v Řezne uznal vazalský vzťah.
1.4.Česká koruna (ďalej len koruna)
1.4.1. Vratislav II.
Vratislav II. (syn Břetislava I.)
1.4.1.1. Získanie koruny
Vratislav II. využil spor medzi pápežom Gregorom VII. a cisárom Henrichom IV. o uznanie nadradenosti moci
duchovnej nad svedskou. Pridal sa na stranu Henricha.
1085- Henrich IV. mu prepžičial kráľovskú korunu.
1158- Vladislavovi II. udelil Fridrich I. Barbarossa kráľovskú korunu dedične (pomohol Fridrichovi I. Barbarossovi
pri obliehaní Milána)
1.4.2.1. Přemysl Otakar I.
1.4.2.2.1. Zlatá bula sicílska
1212- Zlatá bula sicílska - Přemysl Otakar I.
(1197 - 1230) ju získal od nem. cisára Fridricha II. (2 rody viedli boj o nem. trón, Otakar I. dobre odhadol situáciu a
pridal sa na str. Fridricha II.)
1.potvrdzuje dedičný nárok na český trón (titul na večné časy)
2. Morava sa stáva trvalou súčasťou ČŠ
3. český kráľ sa stáva 1 zo 7 kurfistov (má právo voliť nem. cisára)
4. dáva českému kráľovi právo investitúry (právo dosadzovať cirk. hodnostárov)
5. má právo zúčastňovať sa na zasadnutí ríšskeho snemu
1.5.Rakúske krajiny
1.5.1. Václav I.
Václav I. (1230 - 1253)
- chcel rozšíriť úz. ČŠ (úz. dn. Rakúska)
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1.5.1.2. Získanie rak. krajín
- rod Babengerovcov v Rakúsku je na vymretie, po vymretí mužského potomka musia ponúknuť trón niekt. zo
susedných št.
- keď zomrel posledný Babenberg, oženil vdovu po ňom (mala 50 r.) so sv. 18 r. synom Otakarom II.
- rakúske krajiny pripadli ČŠ
1.5.2. Přemysl Otakar II
Přemysl Otakar II. (1253 - 1278)
- za jeho vlády najväčšia rozloha (celé územie Rakúska)
- prezývaný "kráľ železný a zlatý"
1.5.2.1. bitka pri Kressenbrune
1260 - bitka pri Kressenbrune ( Béla IV vs Přemysl Otakar II. )
1.5.2.1.1 Udržanie si rak. krajín
- na rak. krajiny mal nárok uhorský pan. Béla IV., v bitke bol porazený Otakarom
- dal sa rozviesť s Margarétou (nenarodil sa následník trónu) a vzal si za manž. vnučku Bélu IV. (Kunhutu Uhorskú)
- Béla IV. musel vzdať nárokov na Štajersko a stal sa spojencom Otakara II.
1.5.2.2. Bitka na Moravskom poli
1273- za cisára bol zvolený neznámy nemajetný Rudolf Habsburský (Habsburgovci 1. krát na európskej polit. scéne)
- slabý cisár, kt. mohli ovládať
- Přemysl Otakar II. neuznal právoplatnosť voľby a odmietol potvrdiť nástupníctvo => vojna
povstanie šľachty v alpských a č. krajinách = viedenský mier (1276). Vzdal sa vlády v alpských krajinách v
Chebsku, Čechy a Moravu prijal od Rudolfa Habsburského v léno.
26. august 1278 - bitka na Moravskom poli (Rudolf vs Otakar II.)
- opozícia českej šľachty prešla na str. nem. cisára
- zradou českej šľachty Otakar II. padol
1.6. Poľská a uhorská koruna
1.6.1. Václav II.
Václav II. (1278 (83) - 1305) - v 1278 iba 7 r., 1283 ako 12 r. nastúpil na trón a začal oficiálne vládnuť
- mala vládnuť jeho matka, to využili Nemci ->
1278 - 1283 - Braniboři v Čechách ( Otto Branibořecký)
- rabovali Čechy
- nem. nadvláda
- (1283) šľachta oslobodila 12 r. kráľoviča a dosadila ho na trón
1.6.1.1. Ziskanie poľskej a uhorskej koruny
1300 -Václav II. získal poľskú korunu
( pripojenie Poľska k ČŠ)
1301 - vymrel rod Arpádovcov na uh. tróne
- uh. šľachta mu ponúkla trón, ponuku prijal pre sv. syna Václava III., kt. v Uh. vládol ako Ladislav V (1301-1305).
(- Jihlavské banské právo
- otvorili sa nové bane na striebro a zlato
- dal raziť prvé mince - toliare zo zlata, pražské groše zo striebra)
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1.6.2. Václav III.
Václav III. (1305 - 1306)
1.6.2.1. Strata poľskej a uhorskej koruny
- po otcovej smrti sa dobrovoľne vzdal uh. trónu
- chcel zachrániť poľský trón, no na výprave do Poľska bol v Olomouci zavraždený - vymiera ním rod Přemyslovcov
(1306)
2. Luxemburgovci
2.1. Nástup Luxemburgovcov
Rudolf Habsburský (1306 - 1307)
- jeho otec Albrecht Habsburský (rímsky kráľ) ho dosadil na Český trón
- krátka vláda bez podpory šlachty (zomrel pri pokuse o jej ovládnutie )
Henrich Korutanský
- zvolený šlachtou- rozkrádanie kráľ. majetku, nepokoj
- šľachta vybrala za panovníkov Luxemburgovcov )
2.1.1. Ján Luxemburský
Ján Luxemburský
- vzal si za manž. Elišku Přemyslovnu (sestra Václava III.)
- nástup dynastie Luxemburgovcov na trón, preberajú titul nem. cisára
- úpadok Prahy
2.1.1.1. Inauguračné listiny
2.1.1.1.1. Oslabenie kráľovskej moci
Inauguračné listiny
- totálne oslabenie kráľ. moci, Ján sa viac zdržiaval v cudzine -> “kráľ cudzinec"
1. prenecháva šľachte vš. privilégiá a právomoci, nesiahne na jej majetky, nebude vymáhať dane bez ich súhlasu
2. šľachta nie je povinná bojovať za hranicami št. a ak bojovať bude, kráľ jej musí platiť žold
2.2. Rozkvet
2.2.1. Karol IV.
Karol IV.
- český kráľ aj rímsko-nemecký cisár
- “otec vlasti"
- syn Jána Luxemburského
2.2.1.1. Arcibiskupstvo
1344 - pražské biskupstvo povýšené na arcibiskupstvo, 1. arcibiskup: Arnošt z Pardubíc
-> získal cirk. a polit. samostatnosť
1346 - korunovaný za českého kráľa, (dal zhotoviť nové korunovačné klenoty: korunu, žezlo, jablko)
(1348 - získal titul nem. kráľa)
2.2.1.2. Karlova univerzita
1348 - založil Karlovu univerzitu
- s pápežovým súhlasom
- 1. pražská univerzita, 1. univerzita v str. Európe
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2.2.1.3. Výstavba Prahy
- výstavba Nového pražského mesta (dn. Malá strana)
- úprava Pražského hradu (kráľ. palác), stavba Svätovítskej katedrály s kaplnkou sv. Václava, Kamenného mostu
(dnes Karlov) a Mostickej veže
- Karlštejn s kaplnkou sv. kríža (české i ríšske klenoty; výzdoba: majster Teodorich)
2.2.1.4. Zlatá bula
(1355 - rímskonemecký cisár)
1356 - Zlatá bula
2.2.1.4.1. Posilnenie vplyvu č. panovníka v SRR
- rozhodol sa urobiť dôležité správne reformy tak, aby ČŠ nadobudol dôležité postavenie v SRR
- upravuje vzťahy medzi ČŠ a SRR (Svätá rímska ríša)
1. český kráľ sa stáva 1. kurfistom (nemožno bez neho zvoliť rímskeho cisára)
2. český kráľ získava titul arcičiašnik (veľmi vysoká a chcená funkcia; ten, kto mal právo sedieť po pravici cisára,
bez neho žiadne rozhodnutia, 1. radca., 1. minister)
3. nariaďuje sa vš. ríšskym kniežatám učiť sa po česky
4. Praha - sídlo cisára SRR (za jeho vlády 1. krát, a potom až Rudolf II. Habsburský)
2.2.1.5. Majestas Carolina
1356 - Majestas Carolina
- listina, kt. chcel oslabiť vplyv českej šľachty, obsahovala výrazné oklieštenie šľachtických privilégií
- nikdy nevošla do platnosti (šľachta mu pohrozila vzburou, neriskoval)
2.3. Husitské hnutie
Václav IV. (vládol 1378 -1419 )
- po smrti sv. otca
- slabý kráľ,nastupuje na trón za nepriaznivých medzinár. okolností (100-ročná vojna, pápežská schizma(1378)zaujal neutrálny postoj, následky hladomoru)
- šľachta ho uväznila a prinútila vzdať sa titulu nem. cisára
• 1400 stratil titul nem. cisára, bol mu vrátený v r. 1409
- Od 1402 Ján Hus (vychádza z filozofie Johna Wiclefa)
konal pravidelné kázne v Betlehemskej kaplnke, prvý sa rozhodol porušiť, že kázať sa má v latinčine a kázal po
česky
1409 - Kutnohorský dekrét
- Česi získavajú 3 hlasy na Karlvej univerzite, cudzinci 1 hlas (predtým mal každý po jednom hlase, mohli Čechov
prehlasovať)
- Majster Ján Hus sa stáva rektorom na uni
1411 - rímsku kráľovsku korunu získal Žigmund Luxemburský, brat Václava IV.
2.3.1. Cirkevný koncil v Kostnici
1414 - cirkevný koncil v Kostnici
(za cieľom vyriešenia schizmy)
- Hus sa ho zúčastnil, cítil sa chránený listinou = glejtom, kt. mu udelil Žigmund Luxemburský (uhorský kráľ, cisár
SRR)
6. júl 1415 - upálenie J. Husa v Kostnici
- v Čechách to vyvolalo revolúciu
- (kalich - symbol rovnosti, aj veriaci prijímal krv; prívrženci - kališníci, husiti)
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2.3.2. Prvá pražská defenestrácia
koniec júla 1419 - 1. pražská defenestrácia
- veriaci pod vedením Jána Želivského išli pred pražskú radnicu žiadať radničných konšelov, aby povolili kázne v
českom jazyku, nechceli ich vypočuť, vyhádzali úradníkov z okien
- (v auguste zomiera Václav IV)
2.3.3. Križiacké výpravy
1420 - 1. križiacka výprava
- zorganizoval ju Žigmund Luxemburský proti Čechom (nárokoval si trón, Česi ho nechceli prijať, pripisovali mu
Husovu smrť (on mu dal glejt))
bitka na Vítkove
- Žižka stál na čele mesta Tábor, ten sa pridal k Prahe a vyhrali (Žižka založil revolučné mesto Tábor r. 1420 podľa
Husovho učenia)
- do Čiech smerovalo 6 ďalších výprav - vš. neúspešné
- (5. =1431 - na Domažliciach - husiti zvíťazili spevom)
2.3.4. delenie Husitov
husiti sa rozdelili na 2 tábory:
umiernené krídlo:
- univerzitní majstri (prof. Karlovej uni, kt. začali šíriť myšlienky), pražskí mešťania, stredná a nižšia šľachta,
študenti
- chceli nápravu cirkvi
radikálne krídlo (táboriti):
- mestská a vidiecka chudoba, ľudoví kazatelia, hudobní kňazi
- vyžadovali zmenu nielen cirkvi, ale aj spoločnosti
proti husitom:
- panská jednota
- vysoká šľachta, cirk. hierarchia, cudzí patriciát v mestách
2.3.5. Štyri pražské artikuly
1421 - Čáslavský snem
- radikálni a umiernení sa dohodli
- husiti vytv. dočasnú vládu (odmietli Žigmunda Luxemburského ako panovníka) a prijímajú program umierneného
krídla husitov ->
4 pražské artikuly
1. prijímanie pod oboma spôsobmi (rovnosť medzi veriacimi a kňazom)
2. slobodne hlásať Slovo božie (každý, kto ho pozná, aj bez vysvätenia)
3. smrteľné hriechy trestať svetskou mocou
4. odstrániť svetské panovanie cirkvi (vrátiť majetky)
2.3.6. Spanilé jazdy
1422 pražskí mešťania zavraždili vodcu pražskej chudoby Jána Želivského
1424 - smrť J. Žižku na ďalšej križiackej výprave
- na čelo husitov sa dostáva Prokop Holý
- mení taktiku z obrannej na útočnú
spanilé jazdy
- výpravy do susedných krajín (Nem., Poľsko, Uhorsko)
- pôvodne Prokop holý vyhlásil, že cieľ je šírenie myšlienok husitstva, no zmenili sa na rabovanie
2.3.7. Bazilejský koncil
7
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1432 - Bazilejský koncil
- katolícka cirkev využila rozbroje, kt. nastali vo vnútri husitov a zvolala ho
- zúčastnil sa ho aj P. Holý
- husitom ponúkli prijímanie pod oboma spôsobmi, Holý to odmieta
- husiti sa rozdelili na spokojných (vyčítajú mu, že neprijal) a nespokojných
2.3.8. Bitka pri Lipanoch
(30. máj) 1434 - bitka pri Lipanoch (umiernení x radikáli)
2.3.8.1. Koniec husitského hnutia
- zvíťazili spokojní s koncilom v Bazileji
- P. Holý padol
= koniec husitského hnutia
2.3.9. Bazilejské kompaktáty
1434 - 1436 - hluché obd.
1436 - koncil v Bazileji pokračuje
-boli tu prijaté Bazilejské kompaktáty
= prijímanie pod oboma spôsobmi povolené len v Čechách (až do r. 1462 - potom pápež vydal zákaz)
2.3.10. Žigmund Luxemburský
2.3.10.1.Koniec luxemburgovskej dinastie v Čechách
-po prijatí kompaktát bol Žigmund Luxemburský uznaný Č. kráľom aj husitmi
Žigmund Luxemburský
- vládne ešte 1 rok
3. Habsburgovci
3.1. Albrecht Habsburský
Albrecht Habsburský
- po smrti Žigmunda Luxemburského (1437) sa na trón dostáva manž. jeho dcéry Albrecht Habsburský
- uhorský a český kráľ,pokúsil sa neúspešne dobyť Tábor
- vládol iba 2 roky, nečakane zomrel na mor
3.2. Ladislav Pohrobok
Ladislav Pohrobok
-narodený po smrti otca, ten vládu preberá až ako 13 r. v r. 1453
- český a uhorský kráľ
3.2.1. Interregnum
- korunovať za kráľa ho dala matka už ako 3 mesačného =>
1440 - 1453 - interregnum
- obdobie, keď za neplnoletého panovníka vládnu zástupcovia (Jiří z Poděbrad)
- interregnum aj v Uhorsku - správca Uhorska - Ján Hunyady
- ako 18 r. zomiera
4. Jiří z Podebrad
Jiří z Poděbrad
- šľachta si ho volí na trón (1458-71 kráľ)
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- husitský, kališnícky kráľ
- pre ostatnú Európu “kacírsky kráľ", jediný kráľ v Európe, kt. sa nehlásil ku kresťanskej cirkvi
4.1. Plán európskej mierovej únie
Plán európskej mierovej únie
- št., kt. podpíšu sa zaväzujú riešiť konflikty mierom a budú brániť Európu proti Turkom (Turci ohrozovali
Balkánsky pol., Európa sa tvárila, že jej sa to netýka, ale on si uvedomil, že sily treba zjednotiť)
- ani jeden št. túto iniciatívu neprijal - báli sa pápeža (prijať by znamenalo prijať kacíra za panovníka)
4.2. Križiacká výprava vedená Matejom Korvínom
1462 - Kompaktáta zrušené pápežom
- v Čechách a mala vytv. jednotná katolícka cirkev, porušenie zákazu vyhlásil za kacírsky čin
- M. Korvín (uhorský panovník), kt. sa postavil na čelo križiackej výpravy, chcel totiž získať české krajiny
1468 - bitka pri Vilémove
- Jiří Poděbradský víťaz
- M. Korvín zajatý, no po sľube, že odtiahne z Čiech a nebude sa usilovať o český trón ho prepustil
- len čo bol prepustený zo zajatia ->
1469- Matej Korvín sa dal korunovať za českého kráľa (1469 v Olomouci)
- obsadil Moravu, Sliezsko, Lužice
- Jiřímu ostali len samotné Čechy
1471- Jiří Poděbradský zomiera
5. Jagellovci
5.1. Vladislav II. Jagellovský
- česká šľachta ponúkla trón Vladislavovi II. Jagellovskému (poľsko-litovskému rodu)
proti kandidatúre Mateja Korvina
- vypísal nové dane, naplnil št. pokladnicu, ale pod silným vplyvom šlachty
- to umožnilo dostať Čechy z úpadku po husitstve
5.1.2. Zjednotenie č. koruny
- (1478 až 1479) uzavrel s Matejom Korvínom v Olomouci dohody, ktorými dosiahol plného uznánia v Českom
kráľovstve (zatiaľčo Matej Korvín si podržal vedlejšie zeme včítane Moravy, ktoré po smrti jeho pripadli
Vladislavovi).
5.2. Ľudovít Jagellovský
Ľudovít Jagellovský (syn Vladislava),
-(od 1516) český a uhorský kráľ
-pokúsil sa obmedziť moc šľachty
5.2.1. Koniec jagellovskej dinastie v Čechách
-(zomrel v r. 1526 v bitke pri Moháči)
ANALÝZA:
OSOBNOSTI:
Henrich IV.
Gregor VII.
Ján Hus
Ján Želivský
Ján Žiška

UDALOSTI:
884 - Bořivoj pokrstený Metodom
929 - útok Henricha I. Vtáčnika
935 - Václav zavraždený Boleslavom
955 - bitka pri rieke Lech
962 - Oto I. cisárom
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Prokop Holý
Arbrecht Habsburgský
Ladislav Pohrobok
Jiří z Poděbrad
Matej Korvín
Ľudovít Jagellovský
Vladislav II. Jagelovský
Přemyslovci: Bořivoj
Sptihnev
Vratislav I.
Václav I.
Boleslav I.
Boleslav II.
Břetislav I.
Otakar I.
Otakar II.
Václav II.
Václav III.
Luxemburgovci: Karol IV.
Václav IV.
Ján
Žigmund

973 - v Prahe zriadené I. biskupstvo
1212 - Zlatá bula sicílska
26. aug. 1278 - bitka na Moravskom poli
1301 - vymrel rod Arpádovcov
1300 - Václav II. získal poľskú korunu
1348 - Karlova univerzita
1356 - Zlatá Bula
1409 - Kutnohorský dekrét
1414 - cirkevný koncil v Kostnici
6. júl 1415 - upálenie J. Husa
júl 1419 - I. pražská defenestrácia
1420 - I. križiacka výprava
1421 - Čáskavský snem
1424 - smrť Jána Žišku
30. máj 1434 - bitka pri Lipanoch
1468 - bitka pri Vilémove
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