
 

 

 

NKP Ležáky si plně uvědomuje potřebu přednáškové a osvětové činnosti a z tohoto důvodu 

si Vám dovolujeme nabídnout seminář pro pedagogy, studenty a širokou veřejnost. 

                  Karel IV. 

             - český král a římský císař -                                                                                                     

fazety lucemburského věku v Českých zemích. 
 

Karel IV. byl prvním českým panovníkem, který byl zároveň zvoleným a korunovaným římským králem a 

později také císařem. Doba jeho vlády je českou společností vnímána jako jeden z vrcholů historie českého 

státu, jako éra, kdy se společnosti dařilo jak ekonomicky, tak kulturně. Základy k tomuto velkému rozmachu 

kolem poloviny 14. století položila politika prvního českého krále lucemburské dynastie, Jana 

Lucemburského, bez něhož by řada Karlových úspěchů byla neuskutečnitelná. Velká konjunktura ale byla 

předzvěstí společenské a ekonomické krize české i evropské společnosti na přelomu 14. a 15. století, 

poznamenané morovými epidemiemi, papežským rozkolem a v Českých zemích ústící do husitské revoluce. 

Počátky této krize jsou zřetelné už na sklonku vlády Karla IV. a plně se projevily za vlády jeho dvou synů, 

posledních Lucemburků na českém trůně, Václava IV. a Zikmunda. Přednáškový cyklus je koncipován 

monotematicky k 700. výročí narození Karla IV. Jeho ústřední osou bude život a dílo tohoto českého 

panovníka, k níž budou přidružována jednotlivá dílčí témata (jako např. územní vývoj českého státu v době 

vrcholného a pozdního středověku, postavení Židů v lucemburských Čechách či formování zemského 

práva). Tato témata budou sledována v  historických souvislostech a z hlediska jejich důsledků pro další 

vývoj Českých zemí. 

20. 10. 2016 - od 10:00 hod. do  12:00 hod. 

                  od 13:00 hod. do    15:00 hod. 

 

Uzávěrka přihlášek: 14. 10. 2016 

 

Místo konání: Muzeum v NKP Ležáky 

 

Lektor:   PhDr. Eva Doležalová, Ph. D. 

externí pracovník Ústavu českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

V PROSTORÁCH MINIGALERIE, JE MOŽNO SHLÉDNOUT VÝSTAVU 

 „KAREL IV. V BRANIBORSKU“ 

VSTUPNÉ DO MINIGALERIE A NA SEMINÁŘ ZDARMA!!!!!!!!!!!!!! 

Kontakty: 

Kamila Chvojková, NKP Ležáky 

GSM: 739 335 734 

e-mail: chvojkova@lezaky-memorial.cz 

VÍCE INFORMACÍ NA: WWW.LEZAKY-MEMORIAL.CZ 

http://www.lezaky-memorial.cz/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHx8Otm7HLAhWLfxoKHZTlAJQQjRwIBw&url=http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1650847-karel-iv-se-dostal-do-braniborska-pres-lidice&psig=AFQjCNGl-3O4OuTDdHCqlj6zKf1hW7LrdA&ust=1457530751781813

