Období vzniku a upevňování feudálních vztahů 
                                (7.-9.st.)
Feudalismus – feudálové vlastní výrobní prostředky a samostatné výrobce (ti pouze nástroje)
                     - nadpráce, feudální pozemková renta (úkony, naturálie, peníze)

Slovanské osídlení našich zemí v závěrečné fázi rozkládající se rodové společnosti
Starší doba hradištní
Osídlení a způsob života – žďáření lesů, klučení
                                        - 6/7 stol.: Slované – většina území, ovládnutí Avary (Panonie)
                                        - zemědělství: radlice, obilnice v zemi, kosa, srp, cep, ruční mlýnek
                                       - tavení železných rud, plátno (“platiti”), obchod s Byzancí a Franky
Rozklad rodové společnosti – majetková a spol. diferenciace, rodová občina  sousedská        
                                                Občina
			          - stále společné vlastnictví půdy X individuální hospodaření
			          - třídní diferenciace: půda soukromým majetkem
			          - “doba hradištní” – hradiska (Klučov u Českého Brodu), lehké           
                                             palisády = sídla vyšší vrstvy (knížecí – Doubravice, Levý Hradec)
Křesťanství – kamenný kostelík v Modré u Velehradu (poč. 9. st.)

Sámova říše
Avaři – vojenská demokracie, nadvláda nad Slovany končí po cca 620: povstání Slovanů na Z
          - se Slovany tažení k Cařihradu – 626 porážka
Sámo – francký kronikář Fredegar – francký kupec (spíše Slovan)
Sámova říše – vojenský kmenový svaz
- 631 bitva u Wogastisburgu (asi Rubín u Kadaně) s Dagobertem (poražen) – účast Langobardů, Alamanů (ti byli úspěšní, hlavní vojsko bylo ale poraženo)
- opakované nájezdy do FŘ
- říše se rozkládala asi na Moravě a západním Slovensku

Počátky feudálních vztahů na našem území a Velkomoravská Říše (9. století)
Rozvoj výrobních sil a vztahů
- pluh, větrné mlýny, žernovy
- šperkařství, hrnčířské pece
- vrstva velmožů – vlastnictví půdy (pevnější feudální vztahy), ozbrojené družiny
- přeměna kmenu v kmenová knížectví – vláda kmenového náčelníka (knížecí sídla – O palisády, mohutné srubové konstrukce, kamenná hradba)

Kmenová knížectví, Velkomoravská říše
- největší rozvoj – Morava, nejstarší zmínka o “Moravanech” v písemných pramenech – 822 (O přesné kmeny)
- Geograf Bavorský – 9. st. – první zmínky o místních kmenech
- Čechy – jména kmenů ještě v 10. století – Čechové, Zličané, Chebané, Doudlebové, Charváti, Lučané, Pšované, Litoměřici
- FŘ – výboje za Karla Velikého – vyvrátil Avary v Panonii (791 tažení proti A přes Čechy)
                                                     - 805 a 806 pustošivé výpravy do Čech


Počátky Mojmírovců – Nitransko = kolem r. 833 vysvěcen kostel Sv. Emmerama, kníže           
                                                          Pribina
       = zábor moravského vládce Mojmíra, Pribina do Panonie     
           (pak Kocel)
Mojmír I.  – 846 vpád Ludvíka Němce – dosazení Mojmírova syna Rostislava
Rostislav (846-870) – ve staroslověnských pramenech Rastic, brzy se vymanil z vlivu FŘ
                                  - 855 nové tažení FŘ – neúspěch, 863 FŘ spojení s bulh. chánem  
                                     Borisem
                                  - snaha o spojení s BŘ – křesťanská mise (oslabit bavorskou misi,         
                                     upevnit vládu Rostislava)
Mise Konstantina a Metoděje – byzantský císař Michal III.: 863
                                                - staroslověnština
                                                - Život Sv. Cyrila, Život Metoděje
                                                - 867-869 vysláni do Říma se hájit (papež Hadrián II. jmenuje 
                                                  869 Metoděje arcibiskupem moravským, schvaluje slovanskou   
                                                  liturgii)
			             - Metodějova žádost o vytvoření arcibiskupství ve Střední 
                                                   Evropě, konec vlivu habsburské hierarchie, Metoděj     
                                                   arcibiskupem panonským
- 864  vpád Ludvíka Němce, hrad Dowina (asi Děvín) – ujednáno příměří
- 870 Rostislav svržen zradou synovce Svatopluka (údělný kníže nitranský), do rukou Ludvíka Němce – doživotní žalář
- Metoděj – zajat pasovským biskupem (vězněn 870-873)
Svatopluk (871-894) – obviněn ze zrady, zbaven vlády – správa dvou francských markrabat: Engelšalk, Vilém X povstání v čele se Svatoplukem – porážka Franků
- na papežův zákrok propuštěn Metoděj,  880 papež Jan VIII. z  novu povolil slovanskou liturgii, Metoděj arcibiskupem na Moravě se sídlem na Velehradě X nitranský biskup Wiching
- 855 smrt Metoděje – vypovězení jeho žáků, odchod do Bulharska – rozkvět za cara Symeona, vznik cyrilice, papež Štěpán zakazuje slovanskou liturgii
- 874 mír ve Forchheimu – Svatopluk platí poplatek říši za uznání nezávislosti
- ovládl Panonii, v závislosti Čechy, Lužické Srbsko
Mojmír II. (894-906) – neustálé vnitřní i vnější boje, ztráta Panonie
- 895 odtržení českých knížat v čele se Spytihněvem a Vratislavem
- 900 vpád Maďarů do Rakous, 906 mizí zprávy o Velké Moravě

Kulturní poměry
- nejstarší slovanské písemnictví (860s) – bohoslužebné účely, Kyjevské listy
- Mikulčice – trojlodní bazilika  a rotunda s barevnými freskami
- kníže a ozbrojená družina velmožů, názvy pro různé státní funkce (později přešly do maďarštiny: král – király, špán  - išpány, kníže – kenéz…)
- přechodný typ mezi kmenovým svazem a raně feudálním státem

            

                    




Období raného feudalismu
- hlavní prameny – listiny, listy, urbáře, arabské cestopisy, legendy (Kristiánova), kroniky (Kosmova, Dalimilova)

Charakter rozvoje výrobních sil v českém státě a na Slovensku
- množství lesů, přírodní hranice území – zemské brány (průchody pohraničními lesy, celnice):
1)z Norimberka Všerubským průsmykem a domažlickou stezkou (Přimda, Stráž, hrad Tachov)
2)”královská cesta” z Erfurtu do Krušných hor
3)slezská cesta
4)z Rakous linecká a vitorazská
5)na Moravě moravská brána
- zemské stezky – pro obchod
Zemědělská výroba
- jednotlivé oblasti se ještě nespecializují na určitou plodinu (až v 16.st.)
- trojpolní systém od 1.pol. 12. století – na úhoru pastviny pro tažný dobytek
- společné vlastnictví luk – občina
Řemesla a obchod, těžba kovů
- řemeslníci současně zemědělci – úzce spjato
- na hradech feudálů – pro potřeby pánů, specializace (výroba zbraní, luxusních předmětů)
- obchod – hlavně zahraniční, tranzitní
- mincovnictví – dlouho existoval výměnný obchod (Ibn Jakůb – jak pevné směnné relace tak šátků jako formy peněz X tehdy již v oběhu stříbrný denár knížete Václava pro zahraniční obchod), za Břetislava přechod od karlovské libry k hřivně
- těžba drahých kovů

Vítězství feudálních vztahů v českém státě a na Slovensku 
Vývoj feudálního vlastnictví půdy
Kníže – od 10. století půda soukromým vlastnictvím knížete (knížete Čechů a ne knížete   
   Čech), jeho družiny a církve (žádné společné vlastnictví) – možnost volného disponování,    
    rodový majetek: dvorce (polní, lovecké) – soukromé příjmy: z dvorců a služeb organizací
    - právo na veškerou neobdělanou půdu v zemi
Šlechta – vlastníci půdy + významné postavení společenské, vojenské či správní
       - 2 teorie vzniku – rodová (ze starých rodů)
                                  - úřednická (za zásluhy odměněni panovníkem)
- družiníci (podstupeň šlechty) – členi knížecí družiny – odměny (výsluhy – promeritoria) v podobě půdy (dočasné – dědičné: Statuta Konráda Oty 1189 – potvrzení již existující praxe) X ještě ne pravé lenní vazby (až v 13. století)
- šlechtou je půda svobodně vlastněná – panovník má právo pouze na odúmrť (obrana 
                                                                                  “nedíl”- spojení majetku dvou bratrů)
- na knížecích hradech – hradští správci (comes, castellanus)  správa hradského okrsku (na Slovensku župy nebo komitáty)
- vztah ke knížeti – vztah poddaného k suverénovi 
- uzavřená třída (v Uhrách brzy odlišení velkých magnátů od pouhých družiníků)
Církev
- oporou panství opevněné kostely
- zásada – půda darovaná církvi již není prodejná nebo vratitelná (přesto ji panovník bere jako svou rezervu, za vrcholného středověku podrobovaná mimořádné berni jako součást královské komory)
- biskupství – pražské 973, olomoucké 1063
- konec 10. století – příchod benediktýnů (ženský klášter Sv. Jiří na PH 970, Břevnov 993, Ostrov u Davle 999, Kladruby…)
- 12st.–příchod premonstrátů (Strahov, Doksany, Teplá, Kounice na Moravě, Louka u Znojma
           - johanité křížovníci (Kadaň, Manětín)
           - cistericiáci (Plasy, Nepomuk, Velehrad na Moravě…)
- kláštery hospodaří ve vlastní režii, obchod, politická síla
- desátky (decima)
- v raném středověku stále v podřízeném postavení vůči knížeti (biskup pouze fce kaplana)
- Sázavský klášter – 1032-1037
Hrady
- na přelomu 10. a 11. st. se přemyslovská castra mění v civitates (hradská střediska) a začínají plnit organizačně správní funkci
- státně autarkní model (uzavřenost) do 1138
- “hradská organizace” – soustava správních hradů, nejstarší veřejnoprávní státní instituce
- část lidu – obživa dvora a hradních správců – “služebná organizace”
- správu řídil kastelán s několika úředníky (sudí)
- hradská správa shromažďovala dávky, vojenské oddíly, kolem ní soustředěni velmožové a bojovníci ( řad bojovníků vybavených půdou)

Vytvoření třídy poddaného lidu a jeho postavení
- zárodky od 7.-9. století, od počátku 10.st. – všechno zbývající svobodné obyvatelstvo znevolněno
- formy znevolnění – otevřené násilí prezentované jako autotradice (dobrovolné znevolnění)
                               - důsledek sňatku s poddaným
		       - feudální právní řád: legální způsob (peněžní sankce na svobodné)
		       - církevní ideologie
- terminologie: dědic (heres) – zvláštní postavení
                         dušník (animátor) – poddaný darovaný církvi pro spásu fundátora
                          chlap, kmet, sluha, čeleď
- lat.: rustici, pauperes, servi, hospites
- renta: úkony, naturálie (hlavně církevní desátky), peníze
- naturální dávky panovníkovi, daň z míru, peněžité tresty
- nepřímé závazky: regály (clo, mýto, ražba mincí)
- bezprávné postavení
- sociální diferenciace i na vesnici
- vznik prvních měst – Staré město Pražské, Hradec (Králové), Plzeň, Litoměřice, Žatec, Brno, Olomouc, Opava, Znojmo

Vývoj Přemyslovského státu a Slovenska v 10.-12. století
Politické dějiny českého státu
- 9. století – řada samostatných kmenových území – převládá kmen Čechů (rod Přemyslovců)
- Bořivoj – 874 se svou ženou Ludmilou přijla křest a moravskou svrchovanost na Svatoplukově dvoře
- Spytihněv (894-915) – 895 v čele českých knížat formálně přijat Arnulfem Korutanským
- Vratislav (915-921) – manželka Drahomíra, synové Václav, Boleslav, založil kostel Sv. Jiří na Pražském Hradě
- Slavníkovci – v čele kmene Charvátů, Libice nad Cidlinou, mocné postavení
- po smrti Vratislava – za nezletilého Václava vládne Ludmila – konflikt s Drahomírou, 921 Ludmila zavražděna, prohlášena za svatou
- Václav (921-935) – na Západě – Jindřich I. Ptáčník (saský vévoda), Václav se zavazuje platit roční poplatek 500 hřiven stříbra a 120 volů
- horlivě podporoval upevňování křesťanství
- odpor bratra Boleslava (úděl na Pšovsku) – nechal Václava zavraždit 28.9. 935 ve Staré Boleslavi
- založil rotundu Sv. Václava na Pražském hradě
- kanonizován, svatováclavská tradice – První staroslověnská legenda, Crescente fide, Gumpoldova, Kristiánova legenda
- Boleslav I. (935-972) – neplatil tribut pacis, podpora povstání Polabských Slovanů proti Otovi I. – potlačeno, Boleslav obklíčen na svém hradu v Boleslavi – vyjednávání, obnoveno placení tributu
- 955 v bitvě na Lechu proti Maďarům – připojil k Čechám i Moravu
- děti – Boleslav II., Doubravka (Měšek I. Piastovec), Mlada (1. abatyše kláštera Sv. Jiří)
- jednal s papežem o zřízení českého biskupství – 973 – 1. české biskupství – pražský biskup měl být investován říšským králem X investuje jej český panovník – pouhá formalita (1212 se od ní upustilo)
- církevně podřízeno arcibiskupství v Mohuči – první biskup Sas Dětmar
- Boleslav II. (973-999) – hranice až ke Kyjevské Rusi (kníže Vladimír), nepřátelství s Piastovci a s německým císařem Otou (našel spojence ve Slavníkovcích)
- Slavníkovci – pražský biskup Vojtěch (clunyjské hnutí), 995 vyvražděni (Vojtěch nepřítomen – na dvůr Boleslava Chrabrého, základ polského arcibiskupství v Hnězdně, zemřel 997 u pohanských Prusů)
- děti – Boleslav III., Jaromír, Oldřich
- Boleslav III. (999-1002) – stát v krizi (ztráta Moravy a západního Slovenska – 999-1003 pod Boleslavem Chrabrým), růst moci Vršovců
- Boleslav Chrabrý napadl 999 Krakov, boje s bratry (Jaromír vykleštěn)
- Vladivoj (1002-1003) – od císaře Jindřicha II. v léno, smrt
- Jaromír – vypuzen ze země Boleslavem Chrabrým
- Boleslav Chrabrý (1003-1004) – snaha prosadit opět Boleslava III. – povstání, Boleslav Chrabrý se ujal vlády – odmítl přijmout Čechy od císaře v léno, byl vytlačen říšskými vojsky, Jindřich II. osobně dosadil Jaromíra
- Jaromír (1004-1012) – pomoc císaři v Polsku, byl svržen družinou
- Oldřich (1012-1034) – dobyl od Poláků zpět Moravu, 
- 1022/3 spoluzakladatel Sázavského kláštera – opat Prokop
- 1033 pokus císaře nastolit Jaromíra – ten byl oslepen a vyhnán (Konrád II.)
- bezdětné manželství, nový sňatek s Boženou
- Břetislav I. (1034-1055) – 1034 pokus císaře dosadit Jaromíra (bezmocný slepec, rezignoval)
- 1039 tažení do Polska, dočasně připojil Slezsko, přinesl ostatky Sv. Vojtěcha – Břetislavova dekreta – křesťanské zásady (neshody s papežem)
1040 bitva u Brůdku – poražen císařem Jindřichem III.
- 1041 bitva u Prahy – Břetislav poražen (zrada Pikoše a biskupa Šebíře), donucen složit císaři slib věrnosti (vyjednávání – poustevník Vintík?) , po jeho boku boje v Uhrách
- energický organizátor, posílil vládu na Moravě, neúspěšná snaha o arcibiskupství v Praze
- pokračuje ve snaze otce o slov. liturgii v sáz. klášteře (1080 papež zakázal slov. liturgii)
- seniorát – vláda nejstaršího z rodu, ostatní úděly (partes), schválen shromážděním “všech Čechů” – velmožů
- 1055 Moravu na úděly
- 5 synů – Spytihněv II., Vratislav II. (olomoucký úděl), Jaromír (pražský biskup), Konrád (brněnský úděl), Ota (po Vratislavovi olomoucký úděl)
- Spytihněv II. (1055-1061) – vypudil sázavské mnichy, vyhnal matku Juditu, pozval německé mnichy, papež Mikuláš II. mu udělil mitru
- Vratislav II. (1061-1092) – založil biskupství v Olomouci 1063 a kapitulu vyšehradskou (podřízena papeži) – snaha oslabit moc pražského biskupa (Jaromíra)
- opět povolal sázavské mnichy (opat Jimram)
- vládu na Moravě rozdělil mezi Konráda  a Otu – 2. dělení Moravy
- nejvěrněšjí spojenec císaře Jindřicha IV. v boji s papežem (Řehoř VII., o investituru – spor o arcibiskupa v Miláně), bratr Jaromír podporuje papeže) a s protikrálem Rudolfem Švábským
- pražský biskup Kosmas 1091-1098
- 1085 korunován českým králem per personam – jako Vratislav I. v bazilice Sv. Víta na PH (Vyšehradský kodex)
-  ochlazení vztahů s Jindřichem IV., 
- Konrád I. Brněnský  – epizodická vláda, bratr Vratislava, biskupové Kosmas a Ondřej
- Břetislav II. (1092-1099) – syn Vratislava II., začíná doba bojů o českých trůn, až do 1125, 
- zavražděn na loveckém dvoře ve Zbečně
1192-1125 - neustálé boje s Německem ,  od 1099 český panovník žádá o říšské potvrzení (odevzdáním korouhve – ale je už schválen shromážděním družiníků a nejspíš už svou vládu vnitřně upevnil – není to lenní závislost)
- Bořivoj II. (1100-1107) – svým nástupem porušil seniorát (měl nastoupit Oldřich Brněnský), bratr Břetislava, slabý panovník, svržen Svatoplukem
- Svatopluk (1107-1109) – 1108 vyvraždění Vršovců (chystali návrat Bořivoje II.), zavražděn
- Vladislav I. (1109-1125), syn Vratislava, obnovil integritu státu, vzdal se trůnu a povolal zpět Bořivoje, ale za dva roky se znovu ujal vlády
- Soběslav I. (1125-1140) – císař Lothar III. chtěl dosadit Otu Olomouckého – 1126 bitva u Chlumce – císař zajat a nucen potvrdit Soběslavovu vládu
- stavba nebo oprava hradů u zemských hranic (Přimda), sídlil na Vyšehradě
- snaha zajistit nástupnictví synovi X odpor družiny (z družiníků vzniká středověká šlechta) – dosazen synovec
- Vladislav II. (1140-1173) – syn Vladislava I., proti němu silná opozice v čele se znojemským údělným knížetem Konrádem – Vladislav byl poražen u Čáslavi, Praha oblehnuta, udržel se na trůně díky pomoci švagra císaře Konráda III.
- vyplenil moravské úděly
- byl podporován olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem – za odměnu biskupství vyjmul z knížecí pravomoci a podřídil je jen biskupovi (imunita – udělovány v letech 1146-1147) 
- nový pražský biskup – Daniel (oddaný)
- účast na 2 křížové výpravě s Konrádem III. a francouzským králem Ludvíkem VI. (přijat Manuelem)
- podpora císaře Fridricha Barbarossy v Itálii (hlavní podíl při dobytí Milána, na Vladislavovy vlastní útraty) – 1158 jmenován králem dědičně (Vladislav věřil, že to zahrnuje i primogenituru – Barbarossa pak ostatním upřel titul, Vladislav asi nebyl pomazán)
- byl mu propůjčen nový erb stříbrného lva v červeném poli (dosud černá orlice na stříbrném štítu)
- 1. kamenný most v Praze – Juditin (podle manželky)
- vláda vnitřně slabá, 1172 rezignoval ve prospěch svého syna (oproti synu Soběslava Soběslavu II. – vězněn na Přimdě)
- Bedřich  (1172-1073) – nebyl schválen, sesazen intervenujícím Fridrichem Barbarossou
- Soběslav II. (1173-1180) – zvolen šlechtou a potvrzen císařem, zastával se lidu, odpor šlechty a císaře, byl sesazen
- Bedřich (1180-1189) – vládl z císařovi milosti, 
- 1182 šlechta zvolila Konráda Brněnského – spor urovnal císaři – Morava Konrádova jako markrabství
- 1185 Konrád poražen Bedřichovým bratrem Přemyslem u Loděnice a uznal opět závislost
- 1187 vyňal císař Fridrich statky pražského biskupa Jindřicha z moci knížat a podřídil je říši (biskup brzy uznal opět svrchovanost českého panovníka)
- Konrád Ota  (1189-1191) – vnuk Konráda I. Brněnského, markrabě moravský a kníže český
- 1189 vydal Statuta Konráda Oty – 1. psaný zákoník (princip svobodného vlastnictví pozemků – dědictví a soudnictví – odpovědnost jednotlivce, boží soudy)
- zemřel v Itálii, když pomáhal Jindřichovi VI.
- Václav (1191) – bratr Soběslav II.
- Přemysl Otakar I. (1192-1193), syn Vladislava II., svržen z trůnu
- Jindřich Břetislav (1193-1197) – někdejší biskup
- po pádu štaufské dynastie dochází k prudkému úpadku císařské moci, císař již nedosazuje panovníky v Čechách
- vymírá olomoucká i brněnská větev Přemyslovců – dva adepti na knížecí stolec:
- Vladislav III. Jindřich (1197), syn Vladislava II., po dohodě s bratrem Přemyslem se stává markrabím moravským a Přemysl opět českým knížetem, čímž končí druhé období zmatků (od rezignace Vladislava II.)

Kulturní poměry za raného feudalismu
10. století
- První staroslověnská legenda o Sv. Václavu, Gumpoldova legenda
- píseň Hospodine pomiluj ny – staroslověnsky, při významných svátečních aktech
- křesťanská mise v Uhrách – vede ji Radla
- latinská kultura – Břevnov, Ostrov
                            - iluminovaný kodex kněžny Emy (manželka Boleslava II.) – 
                               Wolfenbutelský rukopis
11. století
-konec slovanské liturgie – 1080 papežův zákaz, 1095 sázavští mniši vyhnáni Břetislavem II.- církevně slovanská literatura zničena
- převaha latinské kultury
- Kristianova legenda Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae – asi falzum z 12.st.
- rozvoj školy při katedrálním kostele pražském – žákem Kosmas
- první nám známý malíř a sochař – sázavský opat Božetěch
- kodex Vyšehradský
- Sv. Prokop, kult světců (přeměna Sv. Václava světce na rytíře a ochránce státu)
12. století
- vyvrcholení románské kultury na našem území
- vítězství latinské literatury, zárodky dramatu, latinská historická próza – Kosmova Chronica Boemorum
- na Kosmu navázal neznámý kanovník Vyšehradský, velký ctitel Soběslava I.
- vláda Vladislava II. – kronika pražského kaplana Vincencia
- kronika Mnicha Sázavského
- 2. nejstarší duchovní píseň Svatý Václave, vévodo české země
- stavitelství – Přimda, Kladsko, Ralsko, Jindřichův Hradec, Zvíkov, Křivoklát, Bítov (Morava), 1. kamenný most – Juditin (2. žena Vladislava), portál kostela v Tišnově
- románské fresky – znojemská rotunda



Období vrcholného feudalismu (13.st.-poč.15.st)
- hlavní prameny – listiny, listy, úřední knihy (rozmach činnosti královské kanceláře), urbáře (nejstarší – panství pražského biskupu z kolem 1290, na Moravě klášter ve Žďáru 1407), zemské desky, městské knihy (staroměstská kniha pražská z 1310, brněnská Kniha počtů z 1343), cechovní knihy, kroniky (Kronika zbraslavská – 2.pol. 13.st a počátek 14.st., Dalimilova kronika, Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína – doba Karla IV., Kronika Beneše z Veitmule, Vita Caroli, druzí pokračovatelé Kosmovi, kronika Františka Pražského)


Rozvoj výrobních sil v období vrcholného feudalismu v českém státě
-	dva vztahy panovníka k území: 
a)dominium speciale – přímý panovníkův majetek
 b)dominium generale – vládne tam jako suverén celé země
Zemědělství
- kvalitnější železné nářadí, soustavné rozšiřování osevních ploch (lány, trojpolí)
- pěstování vína od 14.st., rybníkářství
- kolonizace, emfyteuse
- vícepatrové domy z kamene, nadzemní špýchary
Vesnická kolonizace
- kultivování dosud neobdělaných ploch (lesních) – větší osevní plocha
- použito německé obyvatelstvo
Kolonizace vnitrozemí
- 12. století, domácí poddanské obyvatelstvo (vnitřní kolonizace)
- dosud nekolonizovaná oblast – újezd
- nové vesnice – hromadné (budované bez plánu)
                        - silniční (stavení podél cesty, náves uprostřed)
                        - uliční (stavení podél cesty, náves mimo)
                       - okrouhlice (okolo návsi)
Kolonizace pohraniční
- 13. století, Němci (vnější kolonizace)
- Přemysl Otakar II. zřizuje jakési pohraniční marky (Loketsko, Žitavsko – lenní vztahy)
- rozšiřování osevní plochy již existujících vesnic – 12.-14. století, domácí poddaní
Formy kolonizace
- lokátor – příslušné finanční prostředky, nese riziko podniku, zaplatí vlastníkovi půdy podací (náhrada za udělení pozemku)
- jednotkou míry – královský lán (45-50 ha)
Rozvoj řemeslné výroby
- specializace – hlavně 13. století, nejvyspělejším řemeslem soukenictví (vlnaři, česači, přadláci, barvíři, tkalci, postřihači, soukeníci)
- organizace – pořádky – zachovává určité předpisy
                    - cechy  - z vlastní iniciativy, odpor královské politiky
Těžba drahých kovů
- Kutná Hora – český panovník držitelem největších ložisek střibra v Evropě
- právním základem dolování – panovníkův horní regál (poté za osminu kovu – urbura)
- nejvyšším královským úředníkem s vrchním dozorem nad těžbou – mincmist (urburéř) 
- Jihlavské horní právo – soubor privilegií jihlavských horníků
- 1300 Ius regale montanorum pro KH – sestavil římský právník Gozzius z Orvieta, přesný popis jednotlivých úřadů s výčtem práv a povinností, pojednání o měření hor, prodávání a kupování dolů, soudní řád horníků (první známý pokus o přijetí římského práva v našich zemích)
- nákladnický systém – nákladník (podnikatel, kverk – těžař) sám nepracuje, financuje podnik, najme havíře (lénhavíři) – rudokupci
Obchod ve 13. a 14. století
- velkoobchodníci s cizím zbožím – kupci
- maloobchodníci s dovezeným zbožím – kramáři (koření, jižní ovoce, kožešiny, plátno, olej)
- většina řemeslníků prodává svoje výrobky sama
- koncentrace ve městech
- trhy – týdenní nebo denní (Praha)
          - výroční (jarmarky, forum annuale, nundinae) – řemeslníci i z jiných měst a zemí
- městská cla, právo nuceného skladu (kupec nucen vyložit své zboží k prodeji na tři dny)
- zahraniční obchod – po Labi, starých zemských stezkách, přes Benátky (z Orientu)
- drahá sukna z Flander, drahá vína, parfémy, sůl z Pasova
- stagnace a úpadek na konci vlády Václava IV.
- mincovní reformy: Přemysl Otakar I. – velké brakteáty (raženy jen po jedné straně)
                                 1300 Václav II. – pražský groš (zrušil staré mincovny, jen KH zůstala)
                                 Jan Lucemburský – zlaté dukáty pro zahr. obchod (florény)

Sociální poměry v českém státě
Postavení poddanského lidu    
-	původní “právo nevolníků” (ius servile) – poddaný je vydaný na milost a nemilost feudálovi
-	ve 13.=14. století právo “české” – zajišťuje alespoň dědičnost stavení nevolníků
-	snaha povzbudit zájem nevolníka – “lhoty” – osvobození kolonistů od všech jiných prací kromě kolonizačních po jednu generaci
-	emfyteutické (německé) právo - “ius emphyteuticum” (purkrecht, ius teutonicum, právo zákupní) – dědičná držba půdy poddanými, právo svobodného kšaftování, právo prodeje se svolením vrchnosti
             - držitel může zakoupit půdu za určitou sumu peněz – “anlejt”, “podací” – a každoroční   
     splátky úroků (pozemková renta)
           - samospráva poddaných – rychtář (fojt) organizuje výběr dávek, nižší soudní pře
              - přechod k peněžní rentě
-	robota jen tam, kde vrchnost hospodařila ve vlastní režii (kláštery, kapituly) – v době největších sezonních prací
-	existenci námezdních pracovních sil

Městská kolonizace, rozvoj měst
-	rynek- největší hustota osídlení, městský kostel
-	pokud město navazovalo na starší osídlení – přizpůsobení půdorysu (Brno, Olomouc, SM Pražské)
-	jarmark, každé město při založení – lány k obdělávání

Typy měst:
1)z původních osad města
2)stará feudální města s řadou privilegií
3)přenesení obyvatel starého města a vznik nového – např. Plzeň (hradby, pravidelný půdorys)
4)horní města – vznik spojen s těžbou drahých kovů – Střibro, Jihlava, Kutná Hora
5)města založená na “zeleném drnu” – Polička, České Budějovice

-městská privilegia–nejstarším městským privilegiem je listina Přemysla Otakar I. Uničovu 1223
-	královská města – horní, věnná (Hradec Králové, Mělník, Chrudim, Polička), komorní (menší)
-	poddanská města – biskupská (Český Brod, Příbram), kapitulní (Zahrádka), šlechtická (Jindřichův Hradec, Český Krumlov), klášterní (Kladruby)

Městská privilegia
-	větší privilegia měla královská města, obyvatelstvo v královských městech bylo svobodné (podřízené jen králi), měla vlastní soudnictví (rychtář)
-	nejstarší soubor městského práva – Větší a menší privilegium města Brna z 1243
-	nejstarší v Čechách – Staré Město Pražské (tzv. Švábské zrcadlo), Severní Čechy a Severní Morava – Litoměřické právo (tzv. Saské zrcadlo, magdeburské právo)
-	privilegia – právo samosprávy, právo vlastního soudu, právo stavět pevnosti a hradby, právo mílové, právo várečné, právo nuceného skladu, právo tržní (důležitá ekonomická), ghetta židů (lichva)
-	městské právo samosprávy:
a)rychtář (iudex, fojt, voigt)
b)městská rada (magistratus) – sbor 12 konšelů (radní, přísežní, kmeti) – pol. 14.st.
c)velká obec – shromáždění movitých měšťanů (měli aktivní městská práva)
d)purkmistr – od 13. století, předseda rady konšelů
snaha měšťanů vytlačit královské rychtáře – stavby radnic
-	měšťané byli jen ti, kdo na to finančně měli, kdo se dokázali “zakoupit”
Městské právo
-	magdeburské – Sachsenspiegel – severní Čechy, severní Morava
-	norimberské – jižní a střední Čechy
-	vídeňské  - jižní Morava

Šlechta a církev
Vznik šlechtického stavu v českých zemích
-	upevnění pozic šlechty během bojů o trůn 1100-1197, uzavření do vlastních hradů
-	“Shromáždění všech Čechů” – osobuje si právo vyměnit v době zmatků panovníka, zárodek příštího zemského sněmu
-	bula papeže Inocence III. z roku 1203 adresována českým velmožům
-	panovník se snažil omezovat vliv šlechty vytvářením nové správy podřízené přímo jemu, místo hradských obvodů zaváděl kraje (provincia) v čele se dvěma popravci (12 krajů), budoval svá města a hrady na území šlechty
-	poprvé jako politická stav se šlechta prosazuje 1281 (braniborská vláda) – sněm v Praze za předsednictví pražského biskupa k zajištění zemské vlády
-	šlechta se dostává mezi zemské úředníky (nejvyšší purkrabí, nejvyšší komorník, zemský sudí, zemský písař, maršálek, na Moravě nejvyšší zemský hejtman) X král měl bezprostřední vliv jen na kancléře, podkomořího a dvorské úředníky (nejvyšší mincmistr, urburéř, dvorský sudí)
-	diferenciace uvnitř šlechty:
a)páni                               b)vladykové, rytíři, zemani
-	zemský soud – založený Přemyslem Otakarem II., nejvyšší soud feudálů, sbor zemských kmetů (seniores)
-	zemské desky (tabulae terrae) – nejstarší zápis z 1287, písemné zachycení průběhu soudu (půhonné desky), později založeny speciální kvaterny trhové (kolem 1320), byly označovány jako “klenot Království českého”, staly se pramenem pro zvykové zemské právo
-	nejvýznamnější rody – Vítkovci (Jindřich z Hradce, Rožmberkové), Markvartici, Ronovci
-	na Moravě – páni z Boskovic, Pernštejna
-	šlechta začíná stále více prosazovat své politické požadavky – např. při nástupu panovníka
-	1310 požadavky při nástupu Jana Lucemburského – Inaugurační diplom krále Jana (1311 pro Moravu)
-	šlechta se spojila pod vedením pražského biskupa Jana z Dražic a požadovala po Janu Lucemburském potvrzení domněle starých výsad
1)	žádná povinnost šlechty posílat vojáky na svůj náklad k vojenské službě, jen tolik vojáků, kolik je nutno na ochranu země (mimo hranice jen se souhlasem šlechty a na královy náklady)
2)	výběr zemské berně pouze na korunovaci a na věno královských dcer, jinak musel král žádat o povolení zemskou obec, jen z rustikálu
3)	šlechta má právo odúmrtí – jeho rozšíření i na ženy, právo “svobodného testamentu” – svobodné odkazování komukoliv
4)	král nemá dávat žádné významné úřady cizincům
-	Jan Lucemburský na Inaugurační diplom přistoupil, ale nedodržoval ho, plně prosazen byl až později

Postavení církve
-	na počátku 13. století došlo k boji církve za nezávislost na panovníkovi  - 1216 spor Přemysla Otakar I. s biskupem Ondřejem – požadavky církve byly shrnuty v listu papeže Honoria III. králi Přemyslu Otakarovi z 1217 (úplné právo církve na desátky, právo na intervenci kněží měli jen biskupové, vlastní církevní jurisdikce)
-	1222 vyhlášení velkého privilegia pro všechny církevní instituce
-	žebravé řády ve městech – nástroj papežské policie a inkvizice

Panovnický dvůr
-	kancléř – probošt vyšehradské kapituly – vedoucí kancléře
-	komorník – soudnictví, příjmy z pokut, později zemské desky
-	sudí
-	maršálek – význam klesá (původně v čele ozbrojeného průvodu knížete)
-	podkomoří – soukromé panovníkovy finance
-	stolník, číšník, nejvyšší lovčí, mistr kuchyně
-	fraucimor – královnin

České země v období vrcholného feudalismu
České země v období posledních Přemyslovců
-	stabilizace poměrů, uklidnění vnitřních konfliktů mezi králem a šlechtou
-	české země si získávají velmocenské postavení ve Střední Evropě, intervence v Říši, stávají se rozhodujícím činitelem
Přemysl Otakar I. (1197-1230)
-	podřizuje se mu bratr markrabě moravský Vladislav Jindřich
-	1. žena Adléta Míšeňská, 2. žena Konstancie Uherská 
-	během bojů o říšský trůn mezi Filipem Švábským a Otou Brunšvickým Přemysl střídá strany za vysokou odměnu
-	1198 od Filipa Švábského potvrzen dědičný královský titul, papež to potvrdil 1204, 
-	1205 svatba dcery Markéty s Valdemarem IV. Dánským
-	Přemysl se přidal na stranu papežova chráněnce sicilského krále Fridricha – na cestě do říše 1212 uděluje v Basileji Přemyslovi Zlatou Bulu sicilskou:
a)samostatnost a nedělitelnost českého státu
b)dědičný titul
c)pouze formální potvrzení krále německým panovníkem,  v případě smrti si šlechta volí nového krále sama
d)král se nemusí účastnit jízd německých králů do Říma, pokud poskytne finanční náhradu
e)král má právo investitury biskupů na českém území
f)tato pozice mu umožňuje stát se jedním z pozdějším 7 kurfiřtů – arcičíšníkem
-	1222 velké privilegium – první konkordát s církví , 1)rozšířil svéprávné postavení klášterů
2)posílil královskou moc tam, kde se omezovala moc hradských úředníků 
-	jasně prosazuje právo primogenitury (druhorozený se stává markrabětem moravským)

Václav I. (1230-1235)
-  ještě za Přemysla zvolen mladším králem, měl titul plzeňského a budyšínského vévody
-	zvolen panovníkem šlechtou 1216, přívrženec papeže Řehoře IX. v boji s Fridrichem II. Sicilským
-	společnost jen několika oblíbenců – Bohuslav z rodu Hrabišiců, Boreš z Rýzmburka, Havel z Lemberka
-	boj o rakouské země (po vymření Babenberků) – boj mezi císařem, Přemyslovci, Arpádovci
-	1241 vpadli do Střední Evropy Tataři – bezprostřední ohrožení
-	Tataři byli poraženi 1241 v bitvě u Lehnice, protáhli Moravskou branou na Moravu, neúspěšně se pokusili dobýt Olomouc
-	rozklad hradské správy – zavádí krajskou správu
-	1247 propuká šlechtické povstání za podpory Štaufů proti Václavovi v čele se synem Přemyslem, který byl většinou šlechty přijat za “mladšího krále” (spoluvladaře) – povstání bylo rychle potlačeno, Přemysl na Moravu
-	1251 smrt Fridricha II. – rakouská šlechta volí novým panovníkem Václava I. , připojení rakouským zemí bylo utvrzeno sňatkem Přemysla Otakara s Markétou Babenberskou (2x starší)

Přemysl Otakar II. (1253-1278)
-	boj o rakouské země s Bélou IV. – Horní a Dolní Rakousy Přemysl, Štýrsko Béla
-	1260 bitva u Kressenbrunu (úspěch českých jízdních těžkooděnců) – Béla IV. poražen, Přemysl dobyl Štýrsko, 1269 zisk Kraňska a Korutan – Přemysl posunul hranice až k Jadranu
-	1255 se vydal na křížovou výpravu na pomoc řádu Německých rytířů proti pohanským Prusům, čímž si získal přízeň papeže, vybudoval zde pevnost Královec (Konigsberk)
-	po smrti Konráda IV. Vilém Holandský – ochoten k rezignaci ve prospěch Přemysla (později změnil názor) – po jeho smrti nová volba
-	1257 se poprvé schází sbor sedmi kurfiřtů – Přemysl volí Richarda Cornwalského (dostává od něj alpské země v léno)
-	1265 jmenován správcem korunního jmění východně od Rýna – zmocnil se Chebska
-	1267 příprava nové křížové výpravy do Litvy (dobyté území se mělo stát součástí nového olomouckého biskupství), kvůli papežovu nesouhlasu se vrátil
-	věnoval hodně úsilí kolonizační činnosti uvnitř země, podporoval hornictví a růst královských měst (otevřel jihlavské doly), byl nejbohatším panovníkem Střední Evropy
-	tvrdě se snažil omezovat moc šlechty, z titulu horního regálu (při nálezu žily) nebo lenního práva odnímal celá panství (Německý Brod – odejmut pánům ze Žamberka)
-	značně vzrostla moc Vítkovců (erb pětilisté růže – větve jindřichohradecká-ústecká, krumlovsko-skalická, rožmberská, třeboňsko-landštýnská) – vytvořili pevné seskupení na obou stranách hranic – v Čechách i Rakousku
-	četné hrady, mocné kláštery – Přemysl proti nim postavil klášter Zlatá Koruna, převzal hrad Hluboká, postavil České Budějovice v centru jejich území
-	vleklá česko – uherská válka
-	Přemysl se snaží o získání říšské koruny – proti tomu odpor kurfiřtů – byl příliš mocný, kurfiřtský sbor volí Rudolfa Habsburského – Přemysl jej odmítl uznat a požádal o udělení alpských zemí v léna, což Rudolf vidí jako uzurpátorství a 1276 vtrhne do Rakous
-	Rudolf habsburský se sklonil před papežem a ten ho 1274 schválil – popírá Přemyslovy nároky na jeho země, obžaloval jej z neposlušnosti, uvalil na něj říšskou klatbu (ateracht?) – obyvatelstvo vyzváno, aby se ho vzdalo
-	kvůli zradě Bureše z Rýzmburka a Záviše z Falkenštejna (Vítkovci) je Přemysl nucen uzavřít s Rudolfem mír před Vídní, kterým se zříká alpských zemí a Chebska, dojednal také sňatek syna Václava s dcerou Rudolfa Gutou Habsburskou
-	Rudolf nadále porušoval Zlatou bulu sicilskou
-	1277 dodatková smlouva ke Zlaté bule sicilské – znevýhodňuje Čechy v rámci říše
-	1277 zajal Přemysl Bureše, Vítkovci uprchli
-	další spory – 26.8. 1278 bitva u Suchých Krut na Moravském poli, nedostavili se ani slezští Piastovci ani Ota Braniborský, Přemysl byl zrazen Milotou z Dědic (nejasné – Milota možná jen otáčel koně, aby objel oddíl – myslelo se, že utíká a propukla panika), poražen a zabit

Ota Braniborský – synovec Přemysla II. se spojil s českou šlechtou, Rudolf uzavřel raději mír
-	Ota byl jmenován Václavovým poručníkem, získal regenství na 5 let
-	Rudolf dostal do správy Moravu
-	v zemi vládla anarchie, královna se synem Václavem byli uzavřeni na Bezdězu
-	neúroda – hladomor
-	období 1278-1283 – Braniboři v Čechách
-	snaha o obnovení pevné vlády – v čele pražský biskup Tobiáš z Benešova – 1281 předsedal 1. zemskému sněmu (šlechta, duchovní, města) – vyzval Otu Braniborského, aby vydal Václava (ten byl převezen do Špandavy v Braniborsku), pokus o vytvoření zemské vlády v čele s pražským biskupem
-	Záviš z Falkenštejna si vzal královnu vdovu Kunhutu Uherskou (2. manželka Přemysla)

Václav II. (1283-1305)
-	1283 se vrací do Čech, Rudolf Habsburský se zříká i Moravy
-	1285 svatba s Kunhutou, druhá manželka Alžběta (uherská)
-	1286 přijal Václav hold moravské šlechty 
-	nastupuje jako 12-letý – zatím probíhá boj o reálnou moc mezi Závišem a pr. biskupem
-	nový odboj Vítkovců – ¨povstali a nabídli korunu vratislavskému knížeti Jindřichu IV., jejich odpůrci přiměli Václava, aby Záviše zatknul pro velezradu a dal popravit před hradem Hluboká  1290 (nevzdal se), vítkovský odboj potlačen
-	pokusil se kodifikovat právo (pozval si Gozzia z Orvieta) – odpor šlechty
-	1300 Ius regale montanorum  pro Kutnou Horu
-	období tzv. centralizované monarchie (až do Jiříka z Poděbrad) – budování silné královské vlády, relativně dobrý vztah krále ke šlechtě
-	1287 znovu potvrzen mezi 7 kurfiřty, čímž si chtěl Rudolf zajistit podporu pro volbu syna
-	1292 umírá Rudolf Habsburský – díky Václavovi II. nezvolen Albrecht Habsburský, ale Adolf Nasavský – po 6 letech díky Václavovi II. sesazen – 1298 německým králem Albrecht Habsburský
-	královský kancléř Petr z Aspeltu – hlavní představitel a tvůrce zahraniční politiky
-	výbojná politika vůči Polsku – 1292 mu Přemysl velkopolský postoupil nároky na Krakovsko, 1292 kapituluje Lokýtek – přijal zemi v léno od Václava
-	Václav II. se oženil s dcerou velkopolského knížete Přemysla Eliškou Rejčkou (1. manželka Guta Habsburská) – 1300 získal titul polského krále, korunován, zavedl v Polsku novou správu – systém hejtmanů
-	1301 vymírá v Uhrách rod Arpádovců – Václav II. získal uherskou korunu pro svého syna Václava – v Uhrách nastoupil jako Ladislav V. X protikandidáti Anjouovci (sestra Ladislava IV. byla sestrou Karla II. z Anjou)
-	proti tomu odpor kurie a Albrechta Habsburského, kteří podporovali v Uhrách Roberta z Anjou – 1304 Albrecht vojensky zaútočil, ale šlechta krále podpořila a Albrech byl nucen ustoupit

Václav III. (1305-1306)
-	vzdal se uherské koruny ve prospěch Oty III. z Wittelsbachu, ale nakonec ji získal Karel Robert z Anjou
-	vypravil se do Polska potlačit povstání Vladislava Lokýtka – cestou byl zavražděn 4.8. v Olomouci

Rudolf Habsburský (1306-1307)
-	oženil se s vdovou Eliškou Rejčkou, syn Albrechta Habsburského
-	odpor české šlechty (Vilém Zajíc) – neuzná českou šlechtou, zemřel při obléhání Horažďovic

Jindřich Korutanský (1307-1310)
-	manžel Anny Přemyslovny, sestry Václava III.
-	králem pouze z vůle šlechty, Albrech Habsburský byl 1308 zavražděn

-	nový kandidát syn římského krále Jindřicha VII. Jindřich Lucemburský – vzal si Elišku Přemyslovnu
-	1310 vyhnán Jindřich Korutanský – byl mu umožněn čestný odchod
-	1310 se stal generálním vikářem Říše římské pro předalpské země
-	1311 korunován českým králem

České země za vlády Lucemburků
Jan Lucemburský (131é-1346)
- jeho protihráči – Jindřich z Lipé (podkomoří, maršálek, milenec Elišky Rejčky, Jan Lucemburský ho zbavil úřadu – Jindřich z Lipé totiž odmítal vrátit majetek, co získal za vlády Jindřicha Korutanského)
-	jeho vláda neznamenala obnovu královské moci – v zemi za něj v mládí vládli rádcové, v nepřítomnosti manželka Eliška, někdy byl zemským hejtmanem Petr z Aspeltu
-	1310 před nástupem byl donucen potvrdit velké ústupky vysoké šlechtě – ostré konflikty se šlechtou, Inaugurační diplom
-	spory uvnitř země mezi jednotlivými šlechtickými skupinami – Vilém Zajíc z Valdeka, Jindřich z Lipé
-	1313 německým králem, ale po smrti otce příliš mladý (podle Sachsenspiegel nesmí být mladší 18 let) na kandidaturu na trůn císaře
-	neúspěšná kandidatura na římský trůn po smrti svého otce (1313) – zvolen Ludvík Bavor, protikrálem zvolen Fridrich Habsburský
-	na zásah představitelů české šlechty byl Jan nucen propustit cizí rádce
-	1318 propuklo velké povstání proti králi, na zásah Ludvíka Bavora uklidnění, sjezd v Domažlicích, kde vznikly tzv. Domažlické úmluvy – sjednán mír, Jindřich byl nucen znovu potvrdit šlechtická privilegia z 1310
-	šlechta se dostala ke vládě prostřednictvím zemských úřadů, králi zůstala pouze královská doména, ale i z ní byl nucen dávat do zástavy pánům na úhradu velkých dluhů
-	Jan se snažil o rozšíření  území českého státu výboji do zahraničí – po smrti bezdětného markraběte braniborského zabral Budyšínsko a Zhořelecko (odstoupeny za Přemysla II.) – základ pozdější Horní Lužice, dále získal 1335 Chebsko od Ludvíka  Bavora, Vratislavsko
-	1335 schůzka tří králů v Trenčíně (Jan Lucemburský, Kazimír, uherský král) – v uherském Vyšehradě dohoda “Traktát Vyšehradský” – Jan Lucemburský se za 20 tis. kop českých grošů zřekl nároku na polskou korunu a Kazimír se zřekl nároku na slezská knížectví, podepsána česko-uherská smlouva namířená proti Habsburkům
-	Jan ovládnul střední a horní Poodří – Vratislav – velké hospodářské zisky
-	Janův plán získat pro 2. syna Jana Jindřicha Korutany (sňatkem s Markétou Hubatou) byl neúspěšný
-	vláda panské oligarchie – nespokojenost ostatních – vyvrcholila 1331 na sněmu v Domažlicích (i duchovenstvo – biskup Jan z Dražic a města), král byl znovu nucen potvrdit výsady z roku 1310 – při jejich nedodržení musel šlechtě přiznat právo odporu
-	ústupek klášterům a městům – nevybírá od nich víc daní, než od šlechty

Spoluvláda Karlova
-	narozen 1316 jako Václav, 4 roky vězněn na Křivoklátě, 1423 na výchovu k francouzskému dvoru – tam byl biřmován jako Karel
-	1331 povolán Janem Lucemburským do Itálie – boje s městy, 1332 vítězí u San Felice, 1333 prohra u Ferrary
-	1333 se vrací do Čech
-	1334 Karel dostal titul markraběte moravského, na 2 roky mu Jan svěřil vládu v zemi (1337 mu titul opět odebral), nastálo titul mladšího krále od 1341
-	Karel s úspěchem restituuje královský majetek, zpět ze zástavy hrady (Křivoklát, Týšov, Telč)
-	oporu měl v církvi a pražském biskupovi, kteří vítali silnou vládu
-	přirozená podpora měst – četné půjčky králi
-	nepřátelství s Ludvíkem Bavorem – ten byl ve sporu s papežskou kurií (Kliment VI.) – ten se obrací na Lucemburky (Karla zná z francouzského dvora) – snaha papežské diplomacie sesadit Ludvíka Bavora – 1344 je Karlovi nabídnuta německá koruna – 1346 Ludvík Bavor díky papežské diplomacii a Karlovi IV. sesazen
-	1344 povýšeno biskupství na arcibiskupství s metropolitní pravomocí (podřízena biskupství olomoucké a nové litomyšlské) – plná církevní samostatnost, plně podřízeno papeži
-	1346 v Rense hlasy duchovních kurfiřtů zvolen římským králem (český kurfiřt – Jan Lucemburský), stejný rok korunován arcibiskupem kolínským v Bonnu

Karel IV. (1346-1378)
-	nastupuje po smrti Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku, na Moravě vládne Jan Jindřich (do 1375, manželky Marie Pyskatá a Markéta Opavská)
-	obnovuje režim centralizované monarchie
-	zavádí mimořádné berně za ochranu, zemské berně, kutnohorskou urburu (důchod z vytěženého stříbra)
-	správa královských financí – lidé stojící stranou veřejného politického dění – jeho důvěrníci
-	1355 pokus o kodifikaci zemského práva Maiestas Carolina – pro odpor šlechty jej musel odvolat (božský základ královské moci, ochrana majetku krále, král má právo rozhodovat o obsazení nejvyšších zemských úřadů, právo odúmrtí, zákaz krutých trestů, omezuje šlechtu) 
-	1356 pokus o potrestání Rožmberků – musel ho vzdát
-	šlechta si udržela svá práva, ale nepronikla do Karlova kabinetu, ten byl složen převážně z církevních hodnostářů – oba první arcibiskupové (Arnošt z Pardubic, Jan Očko z Vlašimi – před tím olomoucký biskup a Karlův kancléř, Jan ze Středy – litoměřický biskup), díky říšské vládě v hodnostech také cizinci
-	církev využívala své pozice v majetkových otázkách – byla největším feudálem v zemi X opozice širokých lidových vrstev, které volaly po lepší církvi
-	získal poslední slezské území Svídnicko 3. sňatkem s Annou (původně určená pro předčasně zesnulého syna Václava)
-	1356 definitivní přičlenění Horní Lužice – od této doby označení “Česká koruna” (Corona regni Bohemiae) – až do 18. století se svazek Čech s tzv. vedlejšími zeměmi nazýval “země koruny české”
-	manželky: a)Blanka z Valois (Markéta – Ludvík Veliký, Kateřina)
                      b)Anna Falcká  (Václav – zemřel ve dvou letech)
                      c)Anna Svídnická (Alžběta – Albrech III. Habsburský, Václav IV.)
                      d)Eliška Pomořanská (Anna – Richard II. Plantagenet, Zikmund – Marie  
                         Uherská a Barbora, Jan Zhořelecký)                       
-	Morava – markrabství, biskupství olomoucké, vévodství opavské (zřízeno Přemyslem II. pro levobočka Mikuláše)
-	Karel potvrdil samostatné postavení českého království ve vztahu k říši,  nástupnictví - po vymření královské dynastie krále volí stavy
-	1344 se nechal korunovat na císaře v Římě
-	1356 v Métách Zlatá bula Karla IV. – základní říšský zákon, český král první mezi kurfiřty, volba jen většinou
-	skupuje léna k vytvoření koridoru k rodovému panství Lucembursku
-	4. sňatek s vnučkou polského krále Kazimíra Eliškou Pomořanskou
-	1363 smlouva s Wittelsbachy o připadnutí Braniborska Lucemburkům po vymření Wittelsbachů – k tomu došlo 1374
-	1363 vytvořena protilucemburská koalice – Kazimír III. polský, Rudolf IV. rakouský, Ludvík uherský,; Valdemar IV. dánský
-	Karel byl připraven na boj, ale zamezil válce svou diplomacií
-	1364 dědické smlouvy s Habsburky – nástup jednoho rodu po vymření druhého
-	1361 narození Václava, 1367 narození Zikmunda
-	1365 cesta k papeži Urbanu VI. do Avignonu – podřízení diecéze bamberské, řezenské a míšeňské pražskému arcibiskupovi, přemluvil papeže k odchodu do Říma – doprovodil jej a 1370 se vrátil
-	1368 zakoupil Dolní Lužici a jako dědictví získal knížectví Svídnicko-Javorské , 1370 vtrhnul do Branibor  a připojil je (jen přechodně)
-	1376 prosadil volbu svého syna Václava římským králem 
-	1377 závětní listina – Václav (Čechy, Slezsko, Horní a Dolní Lužice), Jan (Zhořelecko), Zikmund (Braniborsko), Jošt (markrabství moravské, po jeho smrti 1411 titul spojen s českým králem), Prokop (zbytek Moravy)
-	1378 – Jan Očko z Vlašimi se stal prvním českým kardinálem
-	29.11. 1378 zemřel (zápal plic, zlomenina kloubního krčku) – v pohřební řeči označen za “Otce vlasti” – vytvořil impérium, jež nemělo v Evropě obdoby
-	zakladatelská činnost – 1348 pražská univerzita- 1366 první univerzitní kolej Carolinum,  přestavba Pražského hradu, založení Nového města Pražského, Karlštejna)

Václav IV. (1378-1419)
-	nástup za neklidné mezinárodní situace (papežské schizma – francoužští kardinálové zvolili svého papeže proti římskému)
-	4 páni: a)nejvyšší purkrabí – Jindřich z Rožmberka
                 b)nejvyšší komorník – Vilém z Landštejna
                 c)nejvyšší sudí – Berka z Hohenštejna 
                 d)nejvyšší písar – Smil Flaška z Pradubic
-	Václav podporoval římského papeže Urbana VI. proti avignonskému Klimentovi VII.
-	1400 snaha získat polské dědictví (uherský král vládne i Polsku) X Ludvíkova dcera Marie (manželka Zikmunda) dostala horší Uhry
-	manželky Johanna Bavorská a později Žofie Bavorská 
-	Zikmund uznán a korunován až 1387 – Václav ho výrazně finančně podpořil
-	konflikt s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna, 1393 Václav vyplenil jeho statky, popravil jeho zástupce Jana z Pomuka, Jan z Jenštejna utíká ze země
-	Václav nedokázal najít vhodného spojence proti panstvu – šlechta (Jindřich z Rožmberka) se dohodla se Zikmundem a Joštem – 1394 spiknutí – Václav byl zajat a uvězněn v Dvoře Králové
-	díky vojenskému zásahu Jana Zhořeleckého byl propuštěn s podmínkou, že do rady bude dosazovat jen starobylou a velkou šlechtu (Jana obvinil z rabování státního pokladu, Jan brzy zemřel)
-	1400 sesazen z říšského trůnu – protikandidát Ruprecht Falcký – boj proti Václavovi, podpora Jošta a českého panstva
-	1401 Václav kapituluje – správa 4 předních pánů (arcibiskup Olbram, Ota z Bergova, Jindřich z Rožmberka, Jan Krušína z Lechtenburka), Joštovi Lužice
-	snaha setřást poručníkování 4 pánů, kteří se znovu spojili se Zikmundem – 1402 byl Václav zajat a uvězněn ve Vídni
-	v zemi občanská válka mezi přívrženci Zikmunda a Václava, šlechta loupila královské statky
-	Václav uprchnul ze zajetí, ale Zikmund vítězí v bitvě u Kutné Hory – Václav nucen smířit se s tím, že bude králem z milosti šlechty a sourozenců
-	1403 opozice proti Zikmundovi a jeho loupení
-	dekret Kutnohorský 1409 – Čechům tři hlasy, ostatním jeden hlas
-	1419 dodatečně Václav IV. legalizoval novou městskou radu v Praze
-	nedlouho poté zemřel na mrtvici

Zikmund
-	ze závěti Karla IV. získal Braniborsko
-	1387 uherským králem
-	1388 poskytuje Braniborsko kvůli nedostatku financí bratru Joštovi
-	1396 prohra v bitvě u Nikopole
-	1411 římským králem, 1433 císařem, 1436 českým králem 


Kulturní poměry v českém státě v období vrcholného feudalismus
Doba Přemyslovská
-	nástup rytířské kultury – kurtoazie
-	rostoucí vliv německé kultury 
-	rozvoj škol – při pražském kostele – studium particulare (základy sedmera svobodných umění – trivium: gramatika, dialektika, rétorika, quadrivium: aritmetika, geometrie, musika, astronomie)
-	školy při jednotlivých kapitulách a klášterech
-	latina, němčina (minnesangři) – módní jazyk (nová šlechta – Rožmberkové, Lichtenburkové, Reisenberkové, Šternberkové)
-	rytířské turnaje – od Václava I.
-	v literatuře už i čeština – Alexandreida (na počest Přemysla II., horlení proti německému patriciátu), Dalimilova kronika, Nota ot pana Viléma Zajiece (z 1319, oslava šlechtického oligarchy), Spory duše s tělem (didiktické), legendy
-	česká duchovní lyrika – Ostrovská píseň (Slovo do světa stvořenie), Modlitba Kunhutina
-	nauková próza – Kniha rožmberská (nejstarší právnické dílo, sepsaná na popud Petra z Rožmberka)
-	z latiny jen kroniky – Kronika Zbraslavská 
-	gotika – klášter sv. Františka (Anežka Přemyslovna), Tišnovský klášter (portál), hrad Zvíkov (Václav I.)
-	antifonář sedlecký, iluminované žaltáře a evangeliáře, Codex Gigas
-	vrcholná gotika – cisterciácké kláštery (Zlatá Koruna, Vyšší Brod), kolem r. 1300 se začínají stavět i katedrální kostely (dosud bazilikové) – kostel Sv. Jiljí v Praze – biskup Jan IV. z Dražic
-	1344 Karel IV. pověřil Matyáše z Arrasu stavbou katedrály Sv. Víta
-	hradby – Bezděz, Zvíkov, Špilberk
-	Karlův most, gotické měšťanské domy
-	gotická knižní malba – 1320 Pasionál abatyše Kunhuty, Velislavova Bible 1340, deskové malby
-	dvorští pěvci – Heinrich von Meissen zvaný Frauenlob,; 14. století francouzská hudba
-	14. století Buoh všemohúci

Doba lucemburská
-	vytvoření nového spisovaného jazyka českého – základem středočeské nářečí, i do královské kanceláře – stala se úředním jazykem, nejstarší česká listina 1370, v liturgii až v době husitství
-	srovnatelné pouze s Francií a Itálií (německý jednotný jazyk až v 16. století), díky Tomáši Štítnému ze Štítného a Mistru Janu Husovi
-	česko-německý antagonismus
-	městské školy – 1348 založení univerzity v Praze – církevní ústav (kancléřem pražský arcibiskup), univerzální mezinárodní charakter (latina)
-	- 1349 Eisenašský diplom Karla IV. – panovníkova ochrana všem členům univerzity
-	4 univerzitní národy – český, bavorský, saský, polský (každý národ 1 hlas (polský národ reprezentují Němci ze Slezska – 3 hlasy Němců)
-	1366 první univerzitní kolej Carolinum pro 12 profesorů, konají se zde zkoušky i přednášky
-	styky s italskými a francouzskými dvory, z Itálie humanisté (F. Petrarca, Cola di Rienzo), Jan ze Středy si dopisuje s Petrarcou, humanistické sklony
-	poznání pravoslavného světa – Mistr Jeroným Pražský v říši polsko-litevské
-	hudba – Závišova píseň, menzurální notace
-	stavitelské hnutí – Matyáš z Arrasu, Petr Parléř z Gmundu – 4 katedrály (Sv. Vít, Sv. Barbora v KH, Kolín, Sedlec)
-	hrady – Karlštejn (1348 Matyáš z Arrasu)
-	deskové malířství – Mistr vyšebrodský, Mistr třeboňského oltáře (konec 14.století), mistr Dětřich
-	literatura – legenda O svaté Kateřině, milostná lyrika Závišova píseň, próza Tkadleček, bible Leskovecká (zničena 1914), slovníky Claretus – Vokabulář gramatický, Bohemář, Glosář, alegorie Nová rada (Smil Flaška z Pardubic), satiry Desatero, Satiry o řemeslnících, vagantská poezie Podkoní a žák, polemika Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, Řeči besední, Řeči nedělení a sváteční (Tomáš Štítný ze Štítného)




Husitská revoluce
Hlavní prameny – Vavřinec z Březové – latinská Husitská kronika (končí r. 1421)
          -    řada anonymních českých rukopisů, vydavatel F. Palacký – Staré letopisy      
              české
-	Mikuláš Biskupec z Pelhřimova – o Táboru
-	 Deník Petra Žateckého – jednání na basilejském koncilu
-	Historie česká – latinsky, Aeneáš Silvius Piccolomini

Vytváření revoluční situace na venkově a ve městech
Sociální poměry na venkově
Vývoj feudální renty
-	zvyšování roboty
-	zvláštní platby církvi – desátek, za křest, za koledu, za svěcení, při pokání po zpovědi, za zakoupení zádušních mší, za pohřeb
-	poddaní byli osobně závislí na vrchnosti (zákaz stěhování bez svolení vrchnosti)
Právo odúmrtí
-	právo vrchnosti na dědictví po poddaném, zemřel-li poddaný bez mužských dědiců
-	vlna odporu proti právu odúmrtí na mnoha místech
-	na konci 14. století dochází ke zostření sociálního boje – zbojnictví, žhářství
-	odpor poddaných se obracel hlavně proti církvi – dobré podmínky pro ideologii husitství

Vytváření revoluční zálohy v českých městech
- majetkové rozdíly, chudoba většiny obyvatel
-	rychlý nárůst lichvářského kapitálu (Židé, křesťanský patriciát)
-	měšťané si mohli dovolit zakupovat šlechtické tituly
-	spojení patriciátu, církve a šlechty – získali monopol na úřady
-	nemovitosti ve městě byly zatíženy značnými povinnostmi – berně, městské dávky, trojí plat (areální – za propůjčení pozemku v dědičné užívání, zádušní – odkazy církevním ústavům, věčné renty – později je možné se z nich vyplatit)
-	ve městech rostlo zadlužování obyvatel
-	věčné renty byly zrušeny husity
-	štóla – poplatky za různé náboženské úkony církve
-	zádušní platy, odkazy (roční platy darované majitelem nemovitosti na nejrůznější zbožné účely)
-	nejpočetnější složka městského obyvatelstva byla chudina (sužována epidemii, hladomorem)
-	městská práva měli jen usedlí měšťané

Sociální boje do roku 1419
-	snaha řemeslníků získat podíl na správě města, vznikají tovaryšské spolky (první 1351 v Českých Budějovicích)
-	1418 povstání řemeslníků proti patricijské vládě ve Vratislavi – zástupci řemeslníků získali moc
-	ve městech byla problematickým místem i národnostní otázka – patriciát byl většinou německý

Rozpory uvnitř vládnoucí třídy, postupná izolace církve
Vznik revoluční krize
-	církev provozovala obchod s náboženskými úkony i úřady
-	církev získávala dary další majetek, stala se největším feudálem v zemi (1/3 obdělávané půdy), církev se snažila scelit půdu v souvislá území 
-	tzv. papežský fiskalismus – důmyslná finanční soustava
                                             - za uvedení do úřadu se platí “servitia communia”
                                             - existovala také možnost rezervace v čekatelském žebříčku –   
                                                předplácí se
¨                                             - prodej odpustků
-	rozdíly existují i uvnitř církve – drobní duchovní X vysoká hierarchie, preláti
-	demoralizace duchovenstva
-	nenávist světských feudálů
-	nenávist měšťanstva a chudiny
-	majetek šlechty byl značně roztříštěný (skutečně celistvé území bylo jen panství rožmberků)

Husitská reformní a revoluční ideologie, poslední léta vlády Václava IV.
Předchůdci Husovi
- husitská revoluční ideologie měla základ ve dvou zdrojích – v učené kritice a lidovém kacířství

Konrád Waldhauser
-	Rakušan, kazatel, do Prahy pozván Karlem IV., kázal proti demoralizovanému mništvu (přepychu a nádheře)
-	není přímo proti církvi, sám je představitelem vysoké hierarchie

Jan Milíč z Kroměříže
-	proti patriciátu, proti kupování rent, najímání lidí za mzdu, je proti mnichům i feudálům (proti Karlovi IV.)
-	byl předvolán inkvizicí, ale nebyl usvědčen z kacířství
-	jeho obdivovatelem byl Tomáš Štítný
-	byl v živém kontaktu s lidovými masami

Matěj z Janova
-	vyložil Starý a Nový Zákon pro laického čtenáře (byl to učenec, nestýkal se s lidem, těžké traktáty), kanovník
-	odhalil papežský fiskalismus
-	brojil proti nádherným obřadům, prodávání odpustků, poutím, formalismu v církvi
-	bojoval proti kultu svatých, jejich ostatků, socha obrazů

Univerzita
-	na pražskou univerzitu se dostaly také spisy Johna Viklefa (kolem roku 1400) – Praha měla kontakty s Oxfordem
-	Viklef navrhoval řešení situace a reformování církve pomocí sekularizace jejího majetku
-	na univerzitě v Praze probíhala živá diskuse o Viklefových spisech

Valdenství 
-odmítali současnou církev, hlásali návrat k prvotní apoštolské církvi
-	od 1340 se usadili na jindřichohradeckém panství s podporou místní šlechty

Mistr Jan Hus (1371-1415)
-	spojil učenou kritiku s lidovým hnutím proti církvi
-	narodil se pravděpodobně v Husinci u Prachatic, stal se mistrem svobodných umění, 1401 byl vysvěcen na kněze, 1404 se stal bakalářem teologie
-	1391 otevření Betlémské kaple – nejprve v ní kázal Mistr Štěpán z Kolína, od roku 1402 Jan Hus
-	domníval se, že k nástupu na jakýkoliv vyšší společenský post musí mít člověk mravní kvalifikaci (bez hříchu)
-	z kritiky církve a společnosti udělal záležitost veřejnosti, za příčinu zla v církvi označoval honbu za majetkem
-	byl především zaměřen proti církevní hierarchii a papežství (nebyl proti feudálům a patriciátu)
-	1408 první žaloba na Husa,která ale neuspěla – arcibiskup Zbyněk Zajíc s Hasenburku nezasáhl proti Husovi z ohledu na krále, který Husa podporoval

Dekret Kutnohorský
-	Václav IV. souhlasil s konáním koncilu v Pise 1409 – odstoupení obou papežů a rozhodnutí sporu, tomu se brání římský papež a také pražský arcibiskup
-	Václav hledá podporu na pražské univerzitě – proti němu odpor tří národů
-	příjezd francouzského poselstva pro jeho souhlas – Václav se ocitl v tísni a proto vyhlásil 1409 Dekret Kutnohorský, kterým dal českému národu 3 hlasy a ostatním dohromady jeden – pražská univerzita se posléze vyslovila pro svolání koncilu
-	většina Němců z univerzity odešla a založili univerzitu v Lipsku
-	arcibiskup se otevřeně přidal k Husovým odpůrcům – zakázal kázání v soukromých kaplích (Betlémská), nařídil spálení Viklefových spisů, uvalil klatbu na Viklefovy stoupence
-	1410 svolal Hus velké shromáždění do kaple (lidé poslouchali i venku) – první revoluční hnutí v Praze – útok na kanovníky
-	1410/1411 dán Hus papežem do klatby, pražský arcibiskup uprchl ze země, novým arcibiskupem se stal Zikmund Albík z Uničova (Václavův osobní lékař)
-	1412 papež Jan XXIII. vybíral peníze na válku proti neapolskému králi a nabízel odpuštění všem, kdo finančně přispějí (prodej odpustků) – Václav se chtěl zúčastnit, proti tomu ale Hus vystoupil, a to znamenalo jejich rozchod
-	papež vydal proti Husovi papežskou bulu s hrozbou interdiktu – Jan Hus odešel na venkov (Kozí Hrádek)
-	v této době vrcholí Husova literární činnost - De ortographia bohemica, De ecclesia, Dcerka aneb poznání cesty pravé k spasení, Výklad viery, Desatera božieho a páteře, Postilla

Kostnický koncil
-	na koncilu v Pise se papeži úřadu nevzdali, navíc přibyl ještě 3 papež (navzájem se prokleli)
-	římsko-německý král Zikmund se snažil svolat koncil, který měl napravit a vyřešit situaci v církvi – Kostnice
-	Hus byl také pozván, neodmítá účast na reformním koncilu a v říjnu 1414 do Kostnice
-	z rozkazu kardinála byl zatčen a uvězněn – přitom měl průvodní list od Zikmunda
-	volání z řad české šlechty – Zikmund svolí ke slyšení, ale Husovi není dovoleno se hájit
-	8.6. byl Hus obviněn nikoliv z kritiky církve, ale z nabádání k zabavení církevního majetku, neusposlechnutí rozkazů církevních hodnostářů, pobuřování lidu proti papeži  a kardinálům
-	odmítl odvolat své názory, dokud mu nebudou vyvráceny články z Písma

Husova smrt
-	hlavní cíl církve bylo, aby Hus své názory odvolal (nechtěli ho upálit) – zmatení jeho stoupenců
-	6.7. 1415 upálen (napsal dojemný list Všem věrným Čechům)
-	ještě před Husovým odchodem do Kostnice mistr Jakoubek ze Stříbra podával svátost pod obojí způsobou (symbol kalicha)
-	vystoupení nižší (opoziční) šlechty a měšťanstva 
-	protestní list české a moravské šlechty do Kostnice v září 1415 (452 podpisů a pečetí)
-	začíná se sekularizovat církevní majetek, kněží jsou vyháněni z far
-	hnutí má podporu velkých feudálů jako Oldřicha z Rožmberka nebo Čeňka z Vartemberka
-	měšťanská opozice se spojuje s lidovým kacířstvím
-	1416 je upálen Jeroným Pražský

Radikální husitství
-	v Praze je reprezentováno Jakoubkem ze Stříbra a Mikulášem z Drážďan (myšlenka obecného kněžství), chiliasmus
-	proti husitství ostře vystoupil papež Martin V. a pohrozil křížovou výpravou
-	začalo pronásledování přívrženců husitství – měšťanstvo částečně ustoupilo, nejistota v jeho řadách – chudina si vytváří vlastní program (proticírkevní, protifeudální, poutě na hory)

Poutě na hory
-	1419 Oreb u Třebechovic, Bzí Hora
-	největší středisko přívrženců – vrch Burkovák u Němejic u Bechyně – přezván na Tábor (až 10 tis.), poplašné zprávy feudálům o přípravě převratu
-	lét 1419 soustředění v 5 městech – Plzeň (město slunce), Žatec, Louny, Klatovy, Slaný (útočiště při zkáze světa)
-	v Praze na Novém městě káže od 1418 Jan Želivský (radikální husita, držel se zásady: “Kdo nepracuje, ať nejí”)

Převrat v Praze
-	6.7. 1419 na výročí Husovy smrti – noví konšelé na Novoměstské radnici pronásledovali husitské kazatele – Jan Želivský ostře vystoupil proti městské radě
-	30.8. shromáždění před kostelem Panny Marie Sněžně – lidem byly dány zbraně, vydali se k novoměstské radnici, Jan Želivský požádal o vydání vězňů, mezitím dav zaútočil na radnici a provedl defenestraci
-	na této akci se účastnil i královský dvořan Jan Žižka z Trocnova
-	dav neukradl žádné peníze
-	Václava IV. ranila mrtvice


Období převahy chudiny mezi léty 1419 – 1421
Želivského Praha
-	zvoleni 4 hejtmané s vojenskou i politickou pravomocí
-	většina patriciátu utekla, venkovská chudina se stáhla do měst
-	reakce se stáhla na Pražský hrad, Vyšehrad

Šlechtický svaz
-	spojil se v něm patriciát a hlavně katolická šlechta
-	1419 sjezd české šlechty v Praze, kde byly stanoveny podmínky, za kterých přijme česká šlechta dědice trůnu Zikmunda (Václav byl bezdětný) za krále – tento sněm byl také namířen proti církvi – Zikmund měl totiž vymoci přijímání podobojí, prosadily se zde také zájmy měšťanů, měl být schválen zábor církevního majetku
-	přední čeští feudálové v čele s královnou Žofií zakládají kontrarevoluční spolek na obranu “práva a řádu zemského”
-	na Sv. Ludmilu mělo dojít ke sjednocení celého revolučního proudu u Živhoště – odpůrci se je poprvé pokusili zastavit – neúspěšně – 6.11. před Prahou

Dobytí Vyšehradu
-	člen Vyšehradské posádky Jan Žižka z Trocnova přešel na stranu povstalců
-	na Malou stranu zaútočil Mikuláš z Husi
-	panská jednota se stáhla na Hrad, královna rychle odjela

Rozchod Prahy s lidovým hnutím
-	13.11. příměří, podle kterého měla královna hájit boží zákon a kalich, na oplátku se Pražané zdrží všech násilností, venkovská chudina donucena k odchodu
-	Žižka a Břeněk Švihovský odcházejí do Plzně za Václavem Korandou

Založení Tábora
-	mezi léty 1419 a 1420 sílí reakce, těžiště husitského hnutí se přesouvá do pěti výše zmíněných měst
-	21.2. 1420 útočí jihočeští povstalci na Sezimovo Ústí a dobíjejí je – jako první středisko nepříliš vyhovující, mělo nevýhodnou polohu – místo toho bylo na místě bývalého města Hradiště budováno město Tábor
-	lidé opouštěli svůj majetek a odcházeli do Tábora (i cizinci)
-	základní ideou bylo uspíšení nastolení Kristovy říše revolučním bojem

Chiliastické táborské články
-	hegemonie chudiny
-	72 chiliastických článků,které rušily feudální výsady – rovnostářství (bratři, sestry), zaváděly společný majetek (kádě)
-	zvoleni úředníci nad káděmi, starší kněží, čtyři hejtmané – Mikuláš z Husi, Jan Žižka, Chval z Macovic, Zbyněk z Buchova (zchudlá nižší šlechta)
-	bylo zrušeno celé městské právo – za hlavní zdroj práva bylo považováno Písmo
-	 byla zavržena církevní praxe vysvěcení biskupa biskupem – pouhá volba (odtržení táborské církve) – táborským biskupem se stal Mikuláš z Pelhřimova “Biskupec”, znamenalo to vznik první protestantské církve
-	církev se měla připravit na Kristův příchod
-	na Plzeň útočil Bohuslav ze Švamberka
-	1420 vojsko Zikmunda (?) k Plzni, měšťané sami byli proti husitům (Břeněk, Koranda) – ti ustoupili
-	25.3. 1420 bitva u Sudoměře proti Zikmundovým vojskům – zvítězili husité, ale padl Břeněk – místo něj na místo vojevůdce Jan Žižka

Vítězství nad zahraniční intervencí
Křížové výpravy
-	Zikmund jednal s českou šlechtou, ale nepřistoupil na jejich požadavky
-	Zikmund se dohodl s papežem o vyslání křížové výpravy proti “kacířským Čechům” – útok ze tří směrů
-	na Čechy byla zároveň uvalena i obchodní blokáda, propukl zmatek v řadách šlechty a měšťanstva, ale ne lidu, panstvo odpadává od revoluce
-	plamenné manifesty na boj proti Zikmundovi, na pomoc v Praze – Táboři, Louny, Žatec, Slaný, Orebité (východní Čechy – kněz Ambrož)
-	křížové výpravy byly s mezinárodní účastí, byly vedené Zikmundem a papežským legátem
-	panstvo (Čeněk z Vartemberka) zradili a vydali Prahu králi Zikmundovi (Povstaň, povstaň, veliké město pražské) – 14.7. (?) bitva na Vítkově (Žižkov) – husité jsou vedeni Janem Žižkou, křížová výprava je poražená a rozpadá se

Nástup měšťanské opozice a formulování jejího programu
-	znovu měšťané spojeni s chudinou
Čtyři pražské artikuly
1)svobodné hlásání slova božího (předpoklad šíření reformního programu)
2)přijímání pod obojí způsobou (sub utraque specie . zde vznikl latinský název pro husity utrakvisté), požadavek kalicha – kališníci
3)kněží neměli mít světskou moc – církvi byl odebrán majetek
4)potrestání původců smrtelných hříchů – (Žižkova levice) bez rozdílu stavů

12 článků táborských
-	zmírněný a redukovaný táborský program
-	měl být společný pro všechny husitské skupiny
-	7. článek – zrušení feudálních právních poměrů, nahrazení božím právem
-	předloženo pražskému měšťanstvu, které to odmítlo – táboři odešli z Prahy

Pád vlády chudiny v Táboře
-	vývoj jako normální města, postupný růst opozice proti společnému majetku
-	pomoc Praze 1.11.1420 bitva před Vyšehradem – Zikmund poražen a Vyšehrad zbořen
-	husitská šlechta a měšťanstvo nabídli českou korunu polskému králi Vladislavu Jagellovi, radikálové jako Mikuláš z Husi nesouhlasí
Pikarti
-	chiliastický církevní program – zavržení všech svátostí (hostije taky hnije – není to tělo boží), podpora táborské chudiny
-	vede Martínek Húska, Jan Čapek, Václav Koranda
-	odpor mistrů, kališnických teologů
-	pikarti obviněni z kacířství, 1421 potlačena jejich vzpoura – pád hegemonie chudiny
-	v Táboře zrušen společný majetek

-	pražský arcibiskup Konrád z Vechty přestoupil ke kališníkům

Období převahy měšťanské opozice 1421-1437
Jan Žižka z Trocnova v čele Tábora
-	zakladatel nové vojenské organizace táborské moci – táborský městský svaz (Písek, Prachatice, Horažďovice, Sušice, Klatovy, Domažlice) – členění na “obce domácí” (sněmy obyvatel, vnitřní záležitosti) a “obce polem pracující” (stálé polní vojsko vedené hejtmanem)
-	nejužší spolupráce s pražským městským svazem (Beroun, Slaný, Louny, Mělník, Kutná Hora, Čáslav, Polička)

Čáslavský sněm
-	většina husitského i katolického panstva odpadla od Zikmunda – uznala hegemonii měšťanstva
-	červen 1421 sněm v Čáslavi – Zikmund prohlášen za zbaveného trůnu, základním programem sněmu 4 artikuly, vytvořena prozatímní 20 členná vláda (5 pánů – Čeněk z Vartemberka, 7 zemanů – Jan Žižka, 4 zástupci měst pražských, 4 zástupci měst ostatních) – prakticky se nikdy neujala vlády kvůli neustálým bojům, veškerá moc přešla do rukou hejtmanů
-	moravská šlechta přijala 4 artikuly ale nesesadila Zikmunda z moravského trůnu

Boje s interventy
-	1421 2. křížová výprava – bitva u Žatce – zaslechli husity a dali se na útěk
-	Zikmund s uherskou armádou se dostal až ke Kutné Hoře
-	1421-1422 – bitva u Kutné Hory a Německého Brodu – uherská vojska rozdrcena, Německý Brod vybit
-	Zikmund na Moravu

Husiti na Moravě
-	moravský patriciát (a uprchlíci z Čech) se drží u moci, potlačení povstání chudiny
-	1421 shromáždění chudiny u Uherského Hradiště (Bedřich ze Strážnice, Tomáš z Vizovic) – vzorem jim bylo opevněné ležení Tábor, po půl roce se sami z neznámých příčin rozešli
-	na konci roku 1421 se na Moravu dostávají uherská vojska
-	17.11.1421 na sněmu v Brně moravská husitská šlechta kapitulovala
-	1423 dal Zikmund Moravu jako léna a za pomoc zeti Albrechtu Rakouskému (Habsburk)
-	stálé spojení s husity přes venkov

Pád moci Želivského
-	Želivský prováděl důsledné čistky německého patriciátu a církevní hierarchie, zabavoval majetek  - ten se ale snažil skupovat český patriciát
-	1421 zrušení věčných rent – měšťané víc nechtějí, ztratili zájem na pokračování revoluce
-	1421 Jan Želivský a Jan Hvězda z Vicemilic (Bzdinka) byli neomezenými vládci Prahy
-	1422 příchod Jana Žižky a husitské šlechty
-	pražské měšťanstvo spolu s husitskou šlechtou se pokusilo o převrat – Jakoubek ze Stříbra vedl kampaň proti Želivskému
-	Želivský pozván  na radnici, kde byl sťat – lid vtrhnul dovnitř  a popravil konšely
-	po zklidnění došlo k vládě měšťanstva a husitské šlechty (doufali v nový řád jejich kandidáta litevského prince Zikmunda Korybutoviče – podpora od Vladislava)

Žižkovy boje s panskou jednotou
Zikmund Korybutovič
-	1422 do Čech, Vladislav sám proti Zikmundovi Lucemburskému – v Polsku podpora husitství
-	papežská kurie jej varovala a Vladislav se Korybutoviče zřekl, jeho pozice byla oslabena a byl zvolen pouze zemským správcem

Rozchod Žižky s Táborem
-	1422/1423 z neznámých důvodů (možná nepřátelství s Korandou a jeho chiliasmem) – Žižka vybudoval ve východních Čechách Menší Tábor – šlechticko-měšťanský svaz orebitů
-	zvláštní organizace – Žižkův vojenský řád – základem 4 pražské artikuly, obec (páni, rytíři, měšťané), obec robotězuov (pomocný poradní sbor hejtmana, spolurozhoduje o dělení kořisti a udílení trestů)
-	1423 boje s panskou jednotou (kališníci i katolíci vedení Čeňkem z Vartemberka) – panská jednota prohrává
-	Žižka dobyl Hradec Králové – nové sídlo – poplach husitské šlechty
-	- 1423 bitva u Strachova dvora u Hradce Králové – husitská šlechta Žižkou poražena, uzavřeno příměří
-	1423 svatohavelský sněm panské jednoty – zvolena nová zemská vláda složená pouze z panstva, odsouzení polních vojsk
-	1424 se šlechta spojila s Pražany – byla vytvořena skutečná panská jednota – katolická a kališnická šlechta, pražské měšťanstvo
-	1424 bitva u Malešova – Žižka proti celé panské jednotě, na pomoc mu přispěl Hynek z Poděbrad, Žižka vítězí
-	Žižka přitáhl ke Praze – vyjednavač Mistr Jan Rokycana – 1424 na Špitálském poli – příměří, Pražané slibují, že se podřídí
-	11.10. 1424 zabit Jan Žižka u Přibyslavi

Polní vojska za Prokopa Holého
-	po smrti Jana Žižky do čela obou vojsk (táborské, sirotčí) Jan Hvězdaz Vícemilic (zemřel 1425), společný velitel Bohuslav ze Švamberka (zemřel 1425)
-	po něm nastupuje kněz Prokop Veliký Holý (holil se)
-	Zikmund byl v té době bezmocný, byl ve sporu s kurií
-	1426 bitva u Ústí nad Labem – Zikmund spolu se saským vévodou poraženi
-	znovu se tvoří panská jednota (v čele Hynek z Poděbrad) – záleželo na Praze
-	Zikmund Korybutovič podporuje šlechtu, ale byl zajat chudinou 

4. křížová výprava
-	vedl ji anglický kardinál Jindřich Winchesterský jako papežský legát
-	pokusil se napodobit husitskou bojovou taktiku – vozy
-	1427 útěk od Stříbra, husité dobyli Tachov

Spanilé jízdy 
-	odveta za drancování, snaha získat spojence v lidových masách, kampaň husitských manifestů v národních jazycích (i ve Španělsku, Anglii)
-	ekonomické důvody – polní vojska příliš velká na vyžití z domácích zdrojů
-	první spanilá jízda 1428 na Slovensko
-	nikdo se neodvažuje odporu, připojuje se lid
-	1429 schůzka Prokopa Holého a Zikmunda Lucemburského  v Bratislavě – poslední pokus Zikmunda Lucemburského získat český trůn – bezvýsledně
-	1430 smlouva s mluvčím německé šlechty Fridrichem Hohenzollernem na hradě Behemštejně – umožní husitům veřejné slyšení na norimberském náměstí

5. křížová výprava
-	1431 křižáci vyčkávají u Domažlic – vrchní velitelé Fridrich Braniborský a legát Julian Cesarini
-	Husité – připojil se k nim Zikmund Korybutovič (získal si důvěru PH) – za zpěvu “Ktož sů..” zaútočili – bezhlavý útěk křižáků i legáta

Lipany
Basilejský koncil
-	měl řešit husitskou otázku, Cesarini navrhuje vyjednávání
-	1ř.10.1431 pozvání Čechů do Basileje ke slyšení (prelát Palomar – všechno naoko odsouhlasit – Palomarova ohlávka)
-	špatná nálada v hnutí – neúroda (vše leželo ladem), obchodní blokáda, přírodní katastrofy, mor
-	šlechta a měšťanstvo již dosáhlo toho, co chtělo – pokračovat chtěl jen venkovský lid a chudina
-	Petr Holý si vyhradil slib svobody a volného jednání
-	v Chebu se sešla delegace koncilu s delegací husitů k projednání podmínek jednání (za husity Prokop Veliký, Rokycana, Petr Payne)
-	květen 1432 dohoda – Soudce chebský – o způsobu vedení koncilu – rozhodčím bude zákon boží, Kristův, apoštolský zároveň s koncily a doktory, princip jednání rovného s rovným (i koncil se musí hájit)
První jednání v Basileji 
-	Prokop Veliký do Basileje 1433
-	koncil se snažil vnést rozkol mezi delegáty, ale neúspěšně
-	husité jednali o 4 artikulech, předloženy v umírněné univerzitní formě, diskuze a přednášky učenců
-	jednání bezvýsledné, dohoda, že budou pokračovat v Praze
Druhá jednání v Praze
-	zákulisní jednání prelétů ze zástupci reakci
-	léto 1433 polní vojska oblehla Zikmundovu baštu Plzeň – kvůli zradě hejtmanů zvnějšku zásobena, nebyla dobyta
-	další spanilé jízdy bez Prokopa Velikého – kořistnický účel
Svatomartinský sněm
-	rozklad mezi polními vojsky
-	svatomartinský sněm 1433 – novým zemským správcem Aleš Vřešťovský z Riesenburka (loutka)
-	panstvo – schůzka v Koubě (Bavorsko) v dubnu 1434 – suma na vybavení lipanského vojska
Lipany
-	na jedné straně panská jednota – Pražané, Oldřich z Rožmberka, plzeňský landfríd proti husitům – sirotci, táborité
-	setkali se u Lipan u Českého Brodu 30.5.1434 – Panská jednota předstírá útok – zrada vůdce sirotčí jízdy Jana Čapka ze Sán – smrt Prokopa Holého, úplná porážka

Basilejská kompaktáta a dohoda se Zikmundem 
-	poslední pokusy – Jan Roháč z Dubé – nový táborský svaz – ten musí brzy opustit, opevnil se na hradě Sionu u Kutné Hory a vypověděl Zikmundovi válku – v květnu 1437 Sion obležen panskou jednotou (Hynek Ptáček z Pirkštejna), dobyt, Jan Roháč umučen, září 1437 věšení v Praze – 60 oběšených
Basilejská kompaktáta
-	úmluvy mezi panskou jednotou a koncilem – kompromis mezi církví a 4 artikuly – jen kalich
-	Zikmund potvrzuje šlechtě nabytý majetek – 1436 je přijat za krále (vyhlášeno v Jihlavě), ale musí respektovat stavovské nároky
-	Jan Rokycana arcibiskupem – to ale církev neuznala
-	stavovské nároky – vyloučení cizinců ze zemských úřadů
                                   - zákaz návratu uprchlých patriciů
                                   - návrat Moravy do zemí Koruny české
                                   - šlechtě zůstává církevní i královský zábor
-	Zikmund Lucemburský se sice stává 1436 českým králem, ale 1437 umírá bez následníka


Význam husitské revoluce
-	mezinárodní ohlas – v celé Evropě rozvoj protifeudálních hnutí, růst národního uvědomění
-	Slovensko – nejprve učená kritika (Ján Vavrincov z Račic) – málo mezi lidi
                     - 1428- 1433 četné výpravy na Slovensko

Husitské válečnictví
-	organizovaný celek, Žižkův vojenský řád (1423) – důraz na kázeň
-	obeznámení si ideovými cíly, morální stránka
-	cepy, vozy – uzpůsobeny boji
-	vozová hradba (není původním vynálezem husitů)
-	použití moderní taktiky – využití terénu, dělení na menší jednotky (dílčí úkoly)

Husitství a kultura
-	zničeno mnoho památek, podmínky neustálých válek
-	lidový chorál, Jistebnický kancionál (1420) – Ktož sů…
-	literární tvorba v češtině, česká bohoslužba
-	Vavřinec z Březové: Husitská kronika, Porok koruny české, Žaloba koruny české, Hádání Prahy s Kutnou Horou
-	české Bible, vysoký stupeň gramotnosti

