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České země ve středověku II. (1250-1526)
Rytířský středověk v zenitu (1250-1278)
Politický vývoj a mezinárodní vztahy
Vznik česko-rakouské unie jako strukturální proměna v kontextu vývoje střední Evropy (1250-1254)
Přemysl Otakar II. (1253-1278) – král „železný a zlatý“
- vrchol královské moci Přemyslovců. Přemysl po matce Štaufovec, oslavovaný mecenáš německé rytířské poezie. V. Novotný (kritický positivismus): Král Přemysl jako nejmocnější říšský kníže vstupuje do šancí, které před ním otevírá doba, zejména bezmocnost Německa za „interregna“. J. Šusta zasadil dynamiku královské české moci do ekonomických proměn doby.
Obrat v postavení Čech, válka s Bavorskem a povolání Přemysla Otakara na rakouský vévodský stolec (1250-1252). 1250 obnovena stabilita v českém státě (diarchie-dvojvládí), z milosti krále Václava I. převzal jeho syn vládu na Moravě, z Přemyslova okolí odvolán mj. Vítek z Hradce, na Moravě působí prostředník mezi Václavem a Přemyslem Jaroš. Břeclavský Oldřich odešel budovat rodovou základnu do Kraňska jako manžel Agnes Meránské. Václav a Přemysl bojují v březnu-květnu 1251 (s podporou Inocence IV.) s bavorskými Wittelsbachy kvůli babenberskému dědictví, rychlý úspěch v Bavorsku (moravské i české vojsko, vynutili si příměří). Rakouská šlechta (Kuenringové) se obávala Wittelsbachů i Uher, poddala se Václavovi a povolala 1251 na vévodský stolec Přemysla, který se tak stal vévodou rakouským a štýrským. Přemysl se 1252 oženil s o mnoho let starší babenberskou dědičkou Markétou (nar. 1205-1210, římskoněmecká královna-vdova, dcera Leopolda VI.).
Guelfské přísahy Přemyslovců a válka s velkou uherskou koalicí. Potvrzení propapežského císaře Vilém Holandského, Václav se schůzky guelfských knížat v Brunšviku neúčastní (je to daleko, Václav králem). 1252 uherský král Béla IV. neuspěl vojensky u Vídně. Kumáni loupí na Moravě. Přemysl plně ovládá obojí Rakousy (podpora tamní šlechty), prosazuje se ve Štýrsku (začal užívat i typicky štýrské jméno Otakar), jižní Štýrsko však pro Bélu IV. Ten získal haličské Rurikovce (kníže Roman, manžel Gertrudy Babenberské) slibem vlády v Rakousku + bavorští Wittelsbachové + vévodové krakovský a opolský. Začala dosud největší kombinovaná válka ve střední Evropě, která nebyla řízena Říší. Přemysl ještě slabý, nevládl v Čechách, Béla nechce provokovat nemocného Václava (Arpádovce po matce), ten syna v rámci možností podporoval. 1253 moravsko-rakouský státeček devatenáctiletého Přemysla napaden ze tří stran. Na Moravě Rusové (haličský kníže Daniel), Kumáni, Uhři – plenění, nekřesťanské praktiky; Uhři a Wittelsbachové v alpských zemích, neshody (Štýrsko), Jindřich se stáhl. Přemysl (poloviční Štaufovec) zatím přísahá papežskému legátovi (tj. papeži i Vilémovi), vládne mnoha diecézím a klášterům; tím dosáhl na rozdíl od posledních Štaufovců legitimity.
Smrt krále Václava I., mír budínský a Pax Austriatica. Krátce po kremžské přísaze umírá nečekaně Václav I. (22. 9. 1253), tajení smrti, Přemysl má už opět pod kontrolou Moravu a Rakousko, ještě bojuje o Štýrsko. 17. října 1253 Přemysl Otakar II. přijat od duchovních a šlechty českým králem – dotvoření česko-rakouské unie. Z Krakova přeneseny do Prahy ostatky sv. Stanislava (ukončení bojů); korunovace odložena (mohučský arcb. v klatbě), Markéta nikdy nekorunována. Přemysl znovu složil guelfskou přísahu papeži a králi Vilémovi. Velká uherská koalice se rozpadla, v Budíně za Přemysla vyjednává olomocký biskup Bruno, Vítek z Hradce ad. (určitě mezi sebou mluvili německy, Přemysl měl Rakousko, Béla Štýrsko (změna hranic ve prospěch Přemysla, podíly obou Babenberkoven), setkání obou králů v Bratislavě 1254.
Přemysl zakročil proti Václavovým šlechticům, kteří byli při povstání proti němu (Rýzmburk, Markvarticové – Kladsko, Ronovci). Zatčen Boreš z Rýzmburka (hlava král. dvora, porazil Přemysla za jeho vzpoury, nebyl v Rakousku), který se později podílel na vzpouře 1276-77. Borešovy funkce rozděleny mezi Bavora ze Strakonic a Voka z Rožmberka. Bylo to varování šlechtě, Přemysl se od odboje proti otci distancoval.
Nové právní uspořádání pro Rakousko – 1254 lantfrýd Pax Austriaca. (návaznost na mohučský lantfrýd Fridricha II.), soudní nezávislost církevní vrchnosti, vyšší zemské soudy pro rytířské vrstvy („ministriálové“).
Severní politika Čech v letech 1254-1256, myšlenka česko-polské vzájemnosti a otázka prvních šancí Přemysla Otakara II. na římskoněmecký trůn. Přemysl navrhován za nástupce Štaufů, kandidoval by pouze v případě dobrovolného odstoupení krále Viléma Holandského a za podpory papeže. Viléma podpořili Wittelsbachové (ghibellini!, ale ne na území „svého“ Konradina). Minnesäng, Přemysl je vzorný rytířský panovník (christianizovaný Alexandr Makedonský), miles christianus. Příznivě se rozvíjely vztahy s Míšní, braniborští Askánci (Horní Lužice) – bojovali na straně Přemysla ve všech válkách, i proti Rudolfovi Habsburskému.
Velmistr řádu něm. rytířů Poppo z Osterny 1254 navštívil v Čechách krále Přemysla. V zimě 1254/1255 cestuje za podpory papeže Inocence IV. na prestižní křížovou výpravu do Prus (pohanských), upevnění česko-rakouské vzájemnosti (šlechta), vliv biskupa Bruna (podpora řádu německých rytířů), vazby k Piastovcům, spojenecké Slezsko. Přemysl založil město Královec („Králova hora“, Königsberg) – pozdější korunovační město Pruska (dnes ruský Kaliningrad); duchovní a patronátní hrad českého krále (ve znaku dvouocasý lev). Biskup Bruno se v Prusích zdržel.
Přemysl už v únoru 1255 v Brně, v Kremži privilegium pro Židy. Kult sv. Stanislava, Přemysl předkládá ideu česko-polské unie (jazyková blízkost, společný původ). 1256 umírá Vilém Holandský, Přemysl hierarchicky na prvním místě, byl však příliš silný a navíc projevoval i málo iniciativy – postupně podpořil Richarda Cornwallského i Alfonse Moudrého. V Německu žádný král již ani nesídlil. Odmítnutím inherence česko-rakouského vládce do správy říšských záležitostí nebyl odsouzen do politické bezvýznamnosti Přemysl, ocitlo se v ní Německo (knížata). Narůstá význam Prahy.
Jižní politika: porážka v boji s Wittelsbachy a vítězství ve válce o Štýrsko (1256-1260). Přemysl na přelomu let 1256/57 zasahuje do sporu mezi pasovskými biskupy a Wittelsbachy, provazování české a rakouské šlechty, Vok z Rožmberka vedl vpád do Bavor, proti vévodovi Jindřichovi, třetí česko-bavorská válka, Přemysl narazil, gentlemanská kapitulace (podcenění Bavorska), smlouva 1258.
Uherské panství ve Štýrsku se hroutilo, Přemyslův stoupenec Ulrich von Liechstentein (minnesänger: Frauendienst). Béla měl velkopolskou podporu (Boleslav Pobožný, sňatek) a další, ale Přemysl měl podporu jiných Piastovců (Opolsko). Béla měl i podporu východu (Rusové – král Daniel). Na straně Přemysla Korutany, Salcburk, Braniborsko, Vratislav, Opolsko, rytíři z Německa. Proti Kumánům založil Přemysl města Uherské Hradiště a Uherský Brod, biskup Bruno vystavěl Kroměříž (magdeburský manský systém). Roku 1260 se schylovalo k rytířské bitvě mnoha desítek tisíc bojovníků. Nejdřív však Uhři a Kumáni pobili Rakušany v bitvě u Stožce (Staatz), konec hrabat z rodu Plain-Hardek. V Lavě udělil Přemysl dědičně Vokovi hrabství Raabs spolu s patronátním právem ke všem kostelům ad. 12. 7. 1260 bitva u Kressenbrunnu, největší vojenské vítězství Přemysla Otakara II. Uherské vojsko se rozpadlo, pronásledováno od řeky Moravy až k Váhu. Béla Přemysla odškodnil Štýrskem (zemský hejtman Jindřich z Lichtenštejna) a salcburským lénem Ptujskem, „první vídeňský“ mír 1261.
Hegemonie české monarchie ve střední Evropě v letech šedesátých
Proměna politického stylu, nový sňatek a královská korunovace Přemysla Otakara II. V 60. letech největší kulturní a mírový rozvoj Přemyslovy říše , vnitřní sjednocování přemyslovských a babenberských zemí + přibližování zemí novověkého Rakouska (Salcbursko, Korutany, Tyrolsko).
Markéta bezdětná, Přemysl žádá úspěšně na papeži legitimizaci syna Mikuláše a dvou dcer, které měl s milenkou Anežkou z Kuenringu (zvanou Palcěřík), nesmí se však stát pány a dědici českého království. Přemysl donucen k “rozvodu“, v říjnu 1261 se oženil v uherské Bratislavě (Prešpurk) s mladou a krásnou Bélovou vnučkou Arpádovnou Kunhutou (dcera Rurikovce Rostislava a Bélovy dcery Anny), svatební slavnosti ve Vídni; nový papež dodatečně souhlasil (Markéta umírá 1266); 25. prosince 1266 konečně korunovace v Praze, mohučský arcibiskup (+ další biskupové), hosty Braniboři a Piastovci.
Upevnění Přemyslova hegemoniálního bloku ve střední Evropě a vnitřní politika do pol. 60. let. Wittelsbachové opečovávají desetiletého Konradina, papežství však silné, Přemysl, Mohuč a Trevír podporují Cornwallského, ten uděluje Přemyslovi na jeho žádost jeho země v léno (1262). Gertruda má „státeček“ ve Štýrsku. Vok novým štýrským zemským hejtmanem (zároveň zůstal českým maršálkem). Po jeho smrti hejtmanem samotný biskup Bruno (kvůli Salcbursku a vztahům s Oldřichem Korutanským). Projevem Přemyslova sílícího jižního vlivu bylo obdržení čestného „úřadu“ číšníka aquilejského patriarchy v severní Itálii. 1264 pod českou patronací svatba syna Bély IV. Arpádovce Bély Mladšího s askánskou nevěstou (dcera Oty III. Braniborského a české princezny Boženy). 1265 se Kunhutě narodila stejnojmenná dcera.
Třetí česko-bavorská válka, opanování Chebska a vyřešení salcburské otázky. Nový fr. papež Kliment IV. podporuje Přemysla. Ze zrady obviněni páni Beneš z Cvilína a Ota z Maissova, zemřeli na Veveří; Benešův bratr Milota z Dědic propuštěn. Likvidace Gertrudina panství, zůstala jí jen renta. Salcburský arcibiskup Oldřich donucen Přemyslem a papežem k rezignaci, 1265 novým správcem arcidiecéze biskup Bruno. Pasovským biskupem Piastovec Vladislav (vyšehradský probošt a český kancléř) – brzy se stal salcburským arcibiskupem (místo něj v Pasově vratislavský kanovník mistr Petr).
Hr. Leicester zajal krále Richarda, Wittelsbachové chtěli dosadit Konradina, ukázala se rostoucí rivalita Wittelsbachů (Ludvík a Jindřich) a Přemysla v rámci Říše. 1265 založil České Budějovice a jiná jihočeská města. Spojenectví Přemysla s Pasovem, Přemysl gratuluje králi Richardovi po jeho propuštění, česko-mohučsko-anglická osa („nestátnost“ Německa). 1265 král Richard jmenoval Přemysla vikářem říšských statků napravo od Rýna a mohučského arcibiskupa na rýnském levobřeží. Přemyslovo vikářství se týkalo hlavně statků držených Konradinem a dávalo českému králi volnou ruku. Česká politika měla na mysli aktuálně Chebsko. Richard zaručil nástupnictví Přemyslově dceři Kunhutě v celém soustátí (též namířeno proti Konradinovi).
Chebsko bylo štaufským územím, na které měl Přemysl nárok jako Barbarossův pravnuk (věno své matky). 1266 Chebsko získal a poprvé jej připojil k českému státu. Ekonomické vazby, hladký zábor, privilegium potvrzující městu bezcelní pohyb po všech Přemyslových zemích.
Kurie chtěla, aby Přemysl rozdrtil Wittelsbachy v Německu a definitivně by tím zničil Štaufy. Bavorský vévoda Jindřich měl na rozkaz papeže vydat arcibiskupovi Vladislavovi jeho léna a statky. Do Bavor jde ohromné vojsko, nedostatek zásobování, obě armády (Bruno ze Štýrska, Přemysl z Čech) se nespojily, Wittelsbachové neporaženi, mírem obnoven předválečný stav.
Cíle západní a severní české politiky v 2. pol. 60. let: hegemonie ve Slezsku, expanze na Litvu a sňtakový projekt s Wettiny. Tajně připravován dětský sňatek Přemyslovy dcery Kunhuty a Fridricha Wettinského, vnuka císaře Fridricha II. (nar. 1257, ml. syn jeho dcery Markéty a durynského lantkraběte Albrechta) – bylo to poprvé a naposled, co byl český král ochoten podpořit jiného kandidáta na římskoněmecký stolec z řad říšských knížat. Arcibiskup Vladislav vládne Salcbursku i Vratislavsku. Kanonizace Hedviky Meránské, babičky dolnoslezských knížat; česko-slezská spolupráce. Papež chtěl, aby si malou Kunhutu vzal Karel, syn Karla I. z Anjou.
V zimě 1267/68 jde na svou druhou křížovou výpravu k Baltu – chce se zalíbit papeži, získat území na pohanské Litvě a udělat z Olomouce arcibiskupství – připomněl papeži staré moravské arcibiskupství, Praha ale neměla být Olomouci podřízena, dokonce mohla být i samotná Olomouc dále podřízena Mohuči, role Olomouce měla být misijní (V. Novotný). Pro možný zisk nových území bylo rozhodující, že český zemský komtur Ludvík z Baldersheimu byl 1264 povolán za zemského mistra v Prusích (L. Jan, Hodnostáři, in: Česko-rakouské vztahy, s. 251). Podpora řádu německých rytířů, ale kvůli bahnu a politice se král již v únoru vrátil. Papež odmítl povýšit Olomouc a na litevský trůn by musel Přemysl dosadit katolického Litvína – papež byl zklamán, že Přemysl nezůstal v této těžké době ve střední Evropě.
Útok Přemysla proti štýrské šlechtě a smrt korutanského vévody Oldřicha III. 1268 štýrští páni obviněni ze zrady a uvězněni, Gertruda vyhoštěna do míšeňského kláštera, vězni propuštěni až po 26. týdnech (některé hrady obsazeny či zbořeny – to plnil biskup Bruno), Přemyslova prestiž utrpěla. (Zemská šlechta později odpověděla sesazením Přemysla, přičemž požadavek na vrácení zabraných či zbořených hradů se stal jedním z jejích hesel v r. 1276.) Biskup Bruno byl kvůli nespokojenosti štýrské šlechty nahrazen Otou z Haslova + Oldřich z Lichtenštejna; uklidnění Štýrska.
Oldřich III. Korutanský (Sponheimové) vydědil svého bratra Filipa ve prospěch Přemysla (1268), Filip jako náhradu získal aquilejský patriarchát (stále však tento bývali salcburský arcibiskup neměl svěcení!). 1269 po Oldřichově smrti chce Filip Korutany, 1270 však Přemysl přijal titul vévoda korutanský a pán kraňský (Slovinsko, meránské dědictví).
Imperiální ráz politiky Přemysla Otakara II. v 1. pol. 70. let a konfrontace Čech s říšskou politikou Rudolfa I. Habsburského (1270-1278)
1270 získal Přemysl také italské město Pordenone, imperiální politika, Přemyslovy pečeti se podobají císařským, velký brněnský hrad.
Ovládnutí zemí sponheimského dědictví a summit Přemysla Otakara II. a Štěpána V. na Dunaji. Biskupové brixenský a frisinský udělili Přemyslovi svá léna, čímž ho uznali v Korutanech a Kraňsku, určitě mu holdovala i šlechta těchto zemí. Filipovo panství se 1270 zhroutilo, aquilejský patriarchát a šlechta Friaulska uzavřeli s Přemyslem spojenectví. 1270 však také umírá salcburský arcibiskup Vladislav (Piastovec), Přemyslův spojenec, jeho nástupce Fridrich z Walchen chtěl nezávislou knížecí moc arcibiskupů.
Umírá Béla IV., Štěpán V. proti Přemyslovi, uherská emigrace (královna Anna, poklad). Štěpán I. prosadil sňatkovou politiku s rodem Karla s Anjou. Filip členem uherské strany. 16. 10. 1270 se oba králové setkali, Přemysl dojednal se Štěpánem příměří na dva roky, Filip zaútočil na Pordenone, sám se vyřadil. V Korutanech Přemysl šlechtou dosazen na starý slovanský kamenný stolec (v Gospa Světa).
Třetí česko-uherská válka (1271-1272). Král stále neměl následníka (Mikuláš měl opavský „úděl“), což provokovalo; snad proto Štěpán porušil příměří a přepadl Rakousy, Přemysl unikl z pasti. V Přemyslově vojsku významní Moravané. Česko-rakouský stát byl tak dobrý vojensky, že poražen mohl být jen zevnitř. Přemysl dobyl Bratislavu, Trnavu a hrady, nakonec i Nitru (nitranský biskup mu složil věrnost); přemístění některých Slováků na západní hranice Přemyslovy říše. 1271 Štěpán poražen, Uhři však sílili, Přemysl měl zásobovací potíže, vrátil se do Vídně, Kumáni na Moravě. Štěpán oblehl Bratislavu (Pozoň, Prešpurk), jednání o míru, konec expanze Štěpána, uherská hranice trvalá, Přemysl se zavázal vrátit klenoty, Štěpán se vzdal nároků na Štýrsko a jiné alpské země. V této době se k Moravě připojilo Strážnicko a Bánovsko.
Aquilejská kapitula ponechala rozhodnutí o novém patriarchovi na papeži a jmenovala krále Přemysla generálním kapitánem země. V květnu 1272 obsadil Oldřich z Drnholce hlavní město Friaulska Cividale. Tím rozsah území bezprostředně ovládaného Přemyslem dosáhl svého maxima a český vládce získal symbolický přístup k Jaderskému moři. Kruté potrestání Siegfrýda z Mahrenberka.
Čtvrtá česko-uherská válka a souvislosti zvolení Rudolfa I. Habsburského za římskoněmeckého krále. 1271 končí papežská sedisvakance, nastupuje Řehoř X., chtěl rytířského císaře kvůli Palestině, 1272 umírá Richard Cornwallský, guelfové mají jasnou převahu.
1272 umírá Štěpán V. Uherský, Kysečtí zradili Přemysla, česko-uherská válka nevhod v době příprav volby římskoněmeckého krále, 1273 Přemysl uzavřel mír s bavorským Jindřichem (Čechám vráceno Sušicko, Rakousku Ried; Jindřich získal česká léna v Německu). V okolí Přemysla začínáme postrádat nejbohatší české šlechtice. Během přepadení korutanské hotovosti uherskou jízdou vedenou Kyseckými padl Oldřich z Drnholce, hejtman Korutan, Kraňska, vindické marky a Friaulska. Přemysl dobyl v Uhrách Ráb (pasoval svého syna Mikuláše Opavského na rytíře), ovládl Šoproň, kvůli volbě Rudolfa Habsburského se vrací do Kremže.
Císařem v září/říjnu 1273 zvolen švábský hrabě Rudolf Habsburský (český hlas si vzalo Bavorsko), spojený s ghibellinskou politikou Wittelsbachů (okruh falckraběte Ludvíka Přísného). Papež to k českému překvapení neodmítl. Dochází k obnovení královské moci v Německu, ale ta byla při vzestupu Habsburků vyhrocena proti českému státu. V říjnu 1273 začal diplomatický boj Přemysla s králem Rudolfem.
Charakter moci krále Rudolfa I. Habsburského ve středoevropském rámci, nacionální a právní kampaň proti Přemyslu Otakarovi II. Rudolfova aktivita byla zaměřena na jednu velkou sázku – zmocnit se alespoň části lén českého krále v alpských zemích a zbudovat zde základnu pro svůj rod, aby mohl v Říši i nadále panovat. Proto nemělo být ve vztahu k Přemyslovi dosaženo smíru. Přemysl je Rudolfem prezentován negativně: ne jako slavný Štaufovec, ale jako pyšný Slovan (který si podřídil Němce), obral Babenberkovny, vládne šlechtě tyransky (ta mu může vypovědět neposlušnost), Přemyslovo bohatství je hříšné (nový faraón). Čest českého krále proti Rudolfovi brání minnesang.
Přemysl však svou politiku nezměnil, i když starý biskup Bruno radil k vyrovnání s Rudolfem i za cenu prestižního oslabení a ztrát. Český dvůr proto odmítal oprávněnost povznesení „chudého“ hraběte s „žebráckou mošnou“ na říšský trůn a do role feudálního seniora. To nevzbudilo sympatie, naopak Rudolf brán jako „chudý, ale spravedlivý“ král, proti němuž brojí zpupný uchvatitel říšských majetků.
Král Rudolf (50 let) byl vysoký, pronikavě inteligentní a mimořádně komunikativní. Rudolf ihned po volbě 1273 nařídil Přemyslovi, aby mu odevzdal Rakousko, Štýrsko, Korutany, Kraňsko a Chebsko Tím též naznačil nemožnost mírového vypořádání, ačkoli sám později nebyl schopen tyto země obsadit. Byl to dobrý politický program, šlechtici z JZ Německa a Frank se chtěli rozpínat. Výhodou Rudolfa bylo i 6 dcer. 1274 byl Rudolf jmenován za krále římského papežem Řehořem X. (ten posiloval Rudolfa kvůli možní křížové výpravě do Palestiny) – tím byly naděje na vnější zprostředkování mezi Přemyslem a Rudolfem vyčerpány. Zásadní politickou oporu dal Rudolfovi právní nález knížat v Norimberku (1273), že všechna léna a majetkové změny uskutečněné od 1245 (interregnum) podléhají novému potvrzení. To se obracelo jen proti Přemyslovi a vévodovi Jindřichovi; na česká straně však i Uhry (mladý Ladislav IV. a Krakov).
Přemysl se s Brunem připravují na dlouhou válku udělováním úřadů, ve Štýrsku nastoupil do fce. zemského hejtmana moravský Benešovic Milota z Dědic, ten zasahuje 1275 proti arcibiskupovi Fridrichovi. Přechod na habsburskou stranu zahájil Přemyslův bratranec Filip Sponheimský, kterému Rudolf udělil v léno Korutany a Kraňsko (1275). Na málo navštíveném říšském sněmu v Augšpurku uvalil Rudolf na Přemysla a Jindřicha klatbu, která se do roku a dne měnila v oberacht (ztráta všech vlastnických práv a zrušení přísah věrnosti poddaných). Papež to pokládal za oprávněné. 1276 nový papež Inocenc V. zakázal Rudolfovi cestu do Itálie. Rudolf začal šířit myšlenku o spojení „Němců a Uhrů“ (Kysečtí), které zničí moc Čech.
Válka v roce 1276: rozpad Přemyslova soustátí. Rudolf usmířil oba Wittelsbachy (prostředníkem arcb. Fridrich). Na Přemyslově straně Braniborsko + Wettini, kolem Rudolfa málo knížat. 1276 vyhrožuje arcibiskup mohučský, Rudolf Přemysla prohlašuje za zbaveného vlády i v dědičných českých zemích. Menhartovci (Tyrolsko a Gorice) se domluvili s Rudolfem na společném útoku na konci léta. Přemysl udělal chybu, že zůstal v Čechách a ne v Rakousku. Tyrolský Menhart II. bojuje v Korutanech a Kraňsku (Sponhaimovec Filip umírá 1279). Štýrská zemská šlechta uzavřela spolek proti Přemyslovi, přelom, konec vlády ve Štýrsku (+ ovlivnění Rakouska). Jindřich Bavorský dostal za uznání Rudolfa Horní Rakousy, zrušil spojenectví s Přemyslem (+ Rudolfova dcera Kateřina snoubenkou Jindřichova syna Oty), Rudolf sejmul z Jindřicha říšskou klatbu. Přemysl ovládá jen země na sever od Dunaje, na jih od něj rozhoduje zemská šlechta. Konečným zlomem je příklon celé zemské šlechty k Rudolfovi v čele s typickým představitelem Přemyslovy správy Otou z Haslova. Vídeň zůstala Přemyslovi věrná. Vzrůstá národnostní nepřátelství. Zradil Záviš z Falkenštejna, Vítkovci. Na stranu Rudolfa přešel biskup Petr i Boreš z Rýzmburka – šlechtický odboj v Čechách i na Moravě. Přemysl navíc v klatbě (salcburský arcb., papež ji potvrdil). Rozhodčí řízení (Rudolf se bál, že Arpádovci začnou plenit): Přemysl vyslal jako arbitry na ostrov Kamberk na Dunaji Bruna a Otu V. Dlouhého (Branibor), Rudolf biskupa Bertolda Würzburského a falckraběte Ludvíka Přísného. Změnili historii i mapu Evropy. Český král prohrál, ale nebyl poražen. Česká princezna Kunhuta se měla provdat za Rudolfova syna Hartmana, Václav měl být zasnouben jedné z dcer. Arbitrážní smlouva z 21. 11. 1276: mír, restituce, Přemysl se musel zříct Rakouska, Štýrska, Korutan, Kraňska vindické marky, Chebska a Portenuove, Rudolf udělil Přemyslovi v léno jeho země po předcích, tj. Čechy, Moravu a cokoli měli jiného od Říše, Přemysl dá Rudolfovi všechno své v Rakousku jako Kunhutino věno, svatební zástava habsburské dcery v Rakousku – toto velké území tedy Přemysl nadále ovládal, uherské hrady vráceny uherskému králi a obnovena původní hranice atd. Přemysl se poddal a uznal Rudolfa, i když vše pokládal za nelegitimní; Rudolf sňal říšskou klatbu (církevní zůstala) a 25. 1. 1276 udělil Čechy a Moravu před zraky knížat Přemyslovi v léno. Válka 1276 skončila bez dramatické bitvy, měl započít moderní mírový proces, vyspělé sousedství; druhý vídeňský mír.
Odboj české šlechty, mírový proces s Říší a tzv. dodatkové smlouvy mezi králi Přemyslem a Rudolfem. 
Otevřené střetnutí 1276-77 – první český šlechtický odboj (fehda), do jehož čela se postavili mocní jihočeští Vítkovci vedení Závišem z Falkenštejna, k nimž se připojila i část domácí vysoké šlechty (Hrabišicové, Rýzmburkové) a prakticky všichni čelní nespokojení aristokrati z Přemyslem ovládaných zemí, jež nebyly přímou součástí českého státu. Tato opoziční skupina se cítila ohrožena vzrůstající královskou mocí, proto vystoupila proti českému králi Přemyslovi a uznala římskoněmeckého krále Rudolfa.
Vídeňský mír měl zaručit šlechtě beztrestnost (restituce). Přemysl se vyjádřil, že hodlá „plémě Vítkovců“ zcela vyhladit. 1277 Rudolfovi rytíři opanují Pernegg a další lokality, málem došlo k šarvátce na Dyji. Přemysl dobyl Jindřichův Hradec (Oldřich z Hradce). 1277 uzavřeny ve Vídni dodatkové smlouvy (biskup Bruno, Fridrich Hohenzollernský): Přemysl odevzdá všechno rakouské, věno nevěsty Václava Chebsko, české a moravské hrady budou vráceny. Léna Kuenringům a Lichtenštejnům na jižní Moravě atd. Smlouva dokládá oslabení českého panovníka.
1277 Rudolf uzavírá spojeneckou smlouvu s Ladislavem Uherským (král vrací hrady, které získal Přemysl). V českých zemích probíhá válka Vítkovců proti králi (ten nevrátil Jindřichův Hradec, bál se války, neplnil tím mírovou smlouvu), Vítkovci však nepřijali Rudolfovu pomoc (báli se o hrad Raabs). Princezna Kunhuta vstoupila do kláštera (jako sv. Anežka, reakce na politická zasnubování, pražské klarisky).
Rudolfův syn Albrecht v Praze, druhá dodatková smlouva (nikdy nevstoupila v život, Rudolf ji nechtěl): Přemysl zde jako vydavatel označuje Rudolfa za „svého pana krále“, omezení práv ze Zlaté buly sicilské 1212 (autorem listiny byl pronotář Jindřich z Garsu, později zatčený královnou Kunhutou). V dohodě šlo o odvrácení války, politický Rudolfův požadavek podřídit českou státnost Říši však byl neuskutečnitelný (vždyť samotná říšská knížata byla velmi nezávislá!). Bylo možné zbavit se Přemysla, ale ne české státnosti. Rudolf tedy smlouvu neratifikoval.
Přemysl se soustřeďoval k úderu na odbojné rody (Rudolf označoval Vítkovce za své služebníky pod jeho ochranou, Přemysl se ohradil). Přemyslova diplomacie je dobrá, Rudolf musí porušovat úmluvy a konvence („v zájmu Říše“). Přemysl zajal Boreše z Rýzmburka (Rudolf na jeho záchranu ani přes ujišťování nic nepodnikl), 1278 Boreš mrtev (starý, ale možná i poprava) a majetek konfiskován. Na konci roku 1277 ukončen odboj Vítkovců, mladí Rožmberkové vzati na milost, Záviš a Ojíř zřejmě na Falkenštejn jako psanci, odtud později vpadli do Čech.
Protihabsburská fronda v Podunají, „Manifest“ Polákům a bitva na Moravském poli. 
Konec dialogu mezi králi, nová konfrontace, „opratě dějin“ držel Rudolf – chtěl zničit Přemyslovu moc českého krále, démonizoval ho jako nepřítele Říše. Přemysl se neúspěšně snažil o spojenectví s mladým Ladislavem IV. Uherským. Přemysl se přibližuje domácí šlechtě, už neužívá jméno Otakar (národní cítění). Fortifikace (Praha), propaganda poukazuje na Rudolfovo uchvatitelství. Rudolf měl problémy s rakouskou elitou (Jindřich z Kuenringu, manžel Přemyslovy legitimizované dcery, vídeňský patricij Paltram ad.). K této „frondě“ pánů a patricijů se připojil bavorský vévoda Jindřich, jemuž Rudolf nevydal Horní Rakousy; fronda prozrazena, tresty (Kuenringové, konfiskace, emigrace). Vídeň 1278 říšským městem, posílena loajálnost měšťanů. Obvinil Přemysla ze spiknutí usilujícího o Rudolfův život (mechanismy říšského práva). Přemysl krutě útočí v Horním Rakousku; oba dvory si začaly najímat profesionální bojovníky. Přemysl vysílá Manifest polskému národu – stejná řeč, sousedství, příbuzenství, český stát ochrání Poláky před přívalem němectví; vyzívá Poláky na pomoc (Opava, léto). Je to reakce na německý nacionalismus 1276.
Přemysl (+braniborský markrabě Ota IV. „Se šípem“ – bojoval i se šípem v hlavě; v případě Přemyslovy smrti bude pokračovat Ota V. Dlouhý) postupuje do Rakouska, spížování narušovala rychlá kumánská jízda.
Rozhodující bitva se odehrála v místně členité krajině „na Moravském poli“ u Suchých Krut (Dürenkrut) na den sv. Rufa v pátek 26. srpna 1278. Vojska ve třech řadách: u Přemysla v první linii čeští a moravští pánové, 2. rytíři z Branibor, Míšeňska a Bavorska, 3. bojovníci z Polska. Každá linie měla 2.000 obrněných rytířů, nejlépe vyzbrojena ta druhá, měla prolomit síly protivníka; v jejím čele Přemysl. Rudolfova strana: 1. Uhři a Kumáni, 2. Rakušané, 3. Štýrsko, Švábsko, Salcbursko, Franky. Taktický Habsburk byl až ve třetí linii s Hohenzollernem. V této bitvě „tří králů“ (Přemysl, Rudolf, Ladislav) Rudolf spadl z koně, bitvu nerozhodla „zrada českých pánů“, ale útok rytířů ze zálohy proti pravidlům rytířského boje (později se pánové od Enže omlouvali, ale odměněni), Přemyslovy šiky rozbity, útěk. Český král, jak to přiznával proslulý Rudolfův list papeži Mikuláši III., odmítl ustoupit a pokračoval v boji, i když viděl svou jasnou porážku. Byl smrtelně zraněn a sražen z koně, oloupen, ale až poté rozpoznán. Byl proti konvencím ubit družinou rakouského pána Bertolda z Emerberka (pochybná sláva).
Mikuláš Opavský v uherském zajetí. Rudolf získal ohromnou kořist. Na rakouské straně zabit Albero z Kuenringu. Ohlas bitvy (Dante Alighieri: Božská komedie – setkání soupeřů, Itálie), rytíře Přemysla opustilo štěstí. Rudolf vystavoval Přemyslovo tělo (kvůli legendám, že žije), na tělo se vztahovala přísná klatba, nebylo pohřbeno do země. Nic nenasvědčuje tomu, že by existovalo protikrálovské spiknutí české šlechty. Bitva byla krutá a nekonvenční.
Cílevědomý a úskočný muž ze švýcarských hor se stal jediným hegemonem střední Evropy (Václav Český dítětem, Ladislav Uherský chlapcem). Čechy má ve správě na pět let braniborský markrabě Ota V. Dlouhý, Moravu drží pět let sám Rudolf Habsburský (válečné reparace).
Společenský a kulturní vývoj
Monarchie a země
1272 se Přemysl pokusil prosadit ve svých zemích upravený Sachsenspiegel (magdeburské právo), kodifikace zemského práva však nebyla možná kvůli osamostatňující se šlechtě (říšská knížata, J. Šusta), která to odmítla.
Formy zemské institucionalizace v Čechách a na Moravě. Při dvoře se formalizuje zemský soud (1253): členem král, nejvyšší komorník, nejvyšší sudí, zemský písař a kmeti z řad pánů (k soudu záhy počítán i nejvyšší purkrabí). Byla to nejvyšší soudní instance v Čechách, šlechtická instituce (zemská obec). O něco později (1279) jsou doloženy zemské desky, rozvoj zemského práva. Tradiční nejvyšší úředníci krále se začínají označovat za „úředníky království českého“. Obnovuje se význam dvorských sjezdů šlechty, rozšiřuje se síť měst a hradů, přichází nová vlna válečnické a územní expanze, nová kulturní a vzdělanecká činnost.
Morava nebyla pouhou „českou zemí“, nýbrž odděleným historicko-geografickým prostorem s vlastní elitou. Vývoj provincií a některých úředníků na Moravě přiblížil Libor Jan (Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy, Brno 2000). Zde vystupují na zemském fóru (cúda) dva někdy zaměňovaní úředníci, zudario (sudí) a lantrichterio (zemský rychtář, modernizovaný vilik – správce markraběcí domény). Jinak se objevují komorníci, purkrabí a přísedící, popř. ještě lovčí (Olomouc), a další činitelé typičtí pro staré dvorské centrum.
Ve 2. pol. 13. stol. je Morava politicky integrovanou zemí, i když nemá centrální zemský úřad ani hejtmana. Markrabství dostává znak šachované orlice (asi po Přemyslově korunovaci), panovník zde jmenuje svého podkomořího jako správce měst a důchodů. Vztah „celé země“ k vládci jako markraběti se projevuje pokračováním existence dvorských úřadů maršálka, číšníka a stolníka. Moravská šlechta tvoří vždy osobitou složku Přemyslova putujícího dvora a družiny, země je někdy označována za štít Přemyslovy říše.
Panovnická moc a úřady. Jen (cestující) vládce ustavoval do všech úřadů, jeho pravomoci však lehce přecházely do pravomocí delegovaných úředníků, šlechty, rychtářů a městských rad. Královská kancelář – notáři, kancléřem byl vyšehradský probošt.
Dostavba krajiny a sídel
Vyústění šlechtické a biskupské teritorializace. Jak ukazují pertineční formule listin již od pol. 12. stol., k šlechtickým právům náleželo svobodné nakládání s nemovitostmi (někdy i propůjčenými v rámci úřadů), zakládání kostelů a patronátní práva, vrchnostenská moc nad vlastními lidmi a sjednocování vesnic a dominií kolem sídelních dvorců, usazení bojovníků vazalského typu.
V letech 1258-1278 je pražským biskupem Jan III. z Dražic (pocházel ze středočeského dvorského rodu). Proboštem je Tobiáš z Benešova, pozdější nejmocnější pražský biskup 13. století.
Největším velmožem mezi Vítkovci (dalšími byli páni z Hradce /tj. Jindřichův Hradec/) za Přemyslovy vlády byl Vok z Rožmberka. I kolem něj byl malý dynastický dvůr. Vok založil r. 1259 cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě (1257 poslal žádost do Citeaux, byla schválena). Vokovi patřily i některé hornorakouské vsi.
Kolonizace, šlechtické rody zahušťují pohraničí novými hrady i městy (český podíl na kolonizaci Šumavy). Král Přemysl kromě expanze též založil mnoho měst (i hradů). 1257 založil Menší Město pražské (Malá Strana), náleželo k magdeburskému právnímu okruhu (na rozdíl od Starého Města). Hlavní dvorskou rezidencí v okolí Prahy byl Křivoklát, přestavba. V Čechách založil Písek a České Budějovice (lokátor Hirzo), Kolín, Polička atd. Morava: Litovel, Uherské Hradiště (Velehradský klášter, brněnské právo), Uherský Brod, Špilberk v Brně (rezidenční vzestup Brna) ad.
Přemyslovská Morava v dějinách českého státu
(Martin Wihoda)
Snad někdy na sklonku léta roku 1267, uprostřed příprav k druhé křížové výpravě do Prus, vystoupil některý z blízkých rádců Přemysla Otakara II. s návrhem, že by bylo vhodné využít chystanou kampaň k posílení mocenských aspirací pražského dvora. Věhlas českého krále v budoucnu neměly šířit toliko meče jeho železné jízdy, ale také obnovené arcibiskupství se sídlem v Olomouci, a to proto, že právě na Moravě již kdysi arcibiskupství bylo. Nezůstalo však jen u formálních úvah. Ještě před svým odjezdem do Prus vyslal Přemysl k římské kurii legaci, kterou kromě nezbytných průvodních glejtů vybavil i patřičnými argumenty, k nimž mimo jiné mohla náležet legenda Quemadmodum ex historiis. Tento poměrně krátký spisek, inspirovaný snad tehdejším olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka, vypráví o pokřtění moravského krále Svatopluka v jeho sídle na Velehradě, kde posléze vzniklo arcibiskupství, jehož správy se ujal nejprve Cyril a později Metoděj. Ti měli sedm sufragánů v Polsku a Uhrách, pokřtili rovněž Bořivoje, jehož potomci se jako Svatoplukovi dědicové stali nejmocnějšími ze slovanských knížat a králů.
Přemyslův ambiciózní plán nakonec ztroskotal na zatvrzelosti papeže Klimenta IV., nicméně zdálo by se, že přinejmenším v Olomouci uprostřed 13. věku přežívaly vzpomínky na někdejší mojmírovskou říši. Bohužel, není tomu tak, či spíše, není tomu tak úplně, neboť ve skutečnosti si olomoučtí biskupové s velkomoravskou tradicí nevěděli rady. Vznikla zde sice legenda o blahoslaveném Cyrilovi, avšak tato obsahově nevychází z místní tradice, nýbrž z Kristiána a nadto zamlčuje to nejpodstatnější, slovanskou liturgii a Metodějovo arcibiskupství. Konečně Metoděj zprvu ani nebyl počítán mezi předchůdce olomouckých biskupů a mýlil se i Bruno, když v politickém zájmu svého panovníka vymyslel velehradskou tradici, která se vzápětí stala jedním z nejúspěšnějších mýtů moravských dějin.
Představa, že moravští učenci nalezli stopy velkomoravského dědictví v českých pramenech působí možná poněkud bizarně, ale protože tomu tak s největší pravděpodobností bylo, nezbývá než si položit trochu kacířskou otázku, jaké místo vlastně Morava v dějinách přemyslovského státu zaujímá. A nejen to. Mnohé nástrahy v sobě obsahuje i samotný příběh. Přemyslovská Morava se totiž vnitřně rozpadá do třech disparátních, přesto se vzájemně proplétajících celků. Počínaje „temným stoletím“ (906-1019), o jehož temnotě je dnes možno s úspěchem pochybovat, přes Moravu v epoše údělné (1055-1201), až po markrabství v proměnách 13. věku (1197-1305), vždy se nepochybně a bezvýhradně jedná o přemyslovskou Moravu, která je demonstrativně vnímána jako součást českých dějin, přiznejme však, že se tradiční obraz naší minulosti bez těchto kapitol docela dobře obejde. Dokazují to (věřme, že bezděky) mnohé ze syntéz, jejichž název téměř vždy odkazuje na dějiny českých zemí, ve skutečnosti ale nabízí více, či méně zdařilé dějiny Vltavské kotliny a krajů k ní přilehlých, přičemž samotná Morava je v tomto kontextu zpravidla degradována na jednu z mnoha provincií. Pak se ovšem nelze divit, že se přemyslovská Morava v dobrém i špatném stala kořistí moravské vlastivědy, že se mnohým zahalila do mystického oparu nesrozumitelných zkazek a příběhů bez pointy, že se proměnila v jakousi trpěnou výplň mezi zlatem zářící Velkou Moravou a politicky emancipovanou společností v době stavovské.
Nebylo tomu tak vždy. V samotném závěru 10. století první český „kronikář“ Kristián elegantně sklenul český a moravský příběh v jeden vyvážený celek, když na velkomoravský základ narouboval kořeny českého křesťanství. Vytvořil tak vlastně ideový manifest přemyslovského státu, jehož pomyslnou korunou a svorníkem se mělo stát Metodějovo dědictví, pražská arcidiecéze se sedmi sufragány. Myšlenka nikterak nová a již vůbec ne originální. Obdobně postupoval již pasovský biskup Pilgrim, který se však musel uchýlit k mrzkým smyšlenkám, čehož nyní nebylo zapotřebí. Přesto se dílo nezdařilo. Vojtěchovo arcibiskupství nevzniklo v Praze, ale v Hnězdně a neujal se ani Kristiánův koncept českých dějin. Jeho místo totiž dokonale vyplnil děkan svatovítské kapituly Kosmas.
Nemá asi valný smysl zdůrazňovat zde Kosmovu stranickost, bezmála čítankově demonstrovanou na příkladu sázavského kláštera a vyšehradské kapituly, tedy na příkladu, který je sám o sobě exemplární ukázkou nevhodně zvolené argumentace, již jen proto, že náš zpravodaj kromě existence těchto dvou dozajista významných ústavů, nezmínil ani jiné, byť kupříkladu proti Břevnovu či Rajhradu nemohl mít sebemenší výhrady. V tomto bodě proto nezbude, než Kosmu plně rehabilitovat a uvědomit si, že nepsal církevní historii, ale příběh Čechů a v takto chápaném příběhu prostě vyšehradskou kapitulu a tím spíše sázavský klášter nepotřeboval. Hledáme-li však temnější místa v Kosmově vztahu k minulosti, potom se tu přímo nabízí jeho poměr k velkomoravskému dědictví a především pak k slovanské liturgii. Naznačuje to alespoň Kosmou přepracovaný, odjinud ale neznámý a tedy nadmíru podezřelý list, jímž papež Jan XIII. povolil zřízení biskupství v Praze s podmínkou, že se tak nestane „podle obřadů nebo sekty bulharského a ruského národa, anebo slovanského jazyka.“
Kosmův příběh, jehož osou a těžištěm jsou osudy vládnoucích Přemyslovců od mýtického Oráče-zakladatele, je vymezen jasně definovaným prostorem. Odehrává se tam, kde se v severních končinách Germánie „daleko široko rozkládá kraj, kolem dokola obklíčený horami, jež se podivuhodným způsobem táhnou po obvodu celé země, že se na pohled zdá, jako by jedno pohoří celou tu zemi obklopovalo a chránilo.“ Strohým, a přece naprosto srozumitelným popisem Kosmas vyloučil ze svého vyprávění vše nepodstatné, tedy i Moravu, v níž sice spatřoval nezpochybnitelnou část přemyslovských držav, současně však jasně odmítl jakoukoliv státoprávní vazbu mezi českým státem a někdejší Svatoplukovou říší. Jen se zjevnou nechutí začlenil do své kroniky dvě nepřesné glosy o pokřtění knížete Bořivoje, přičemž z druhé poznámky vůbec nevyplývá, že se tak stalo na Moravě, a v dalším komentáři si vypomohl jemnou rétorickou falší, když si dovolil pomlčet o šíření křesťanské víry v zemi „než čtenářům nechuť způsobiti proto, že jsme to již četli sepsáno od jiných: něco v privileji církve moravské, něco v epilogu téže země, něco v životě a umučení přesvatého našeho dědice a mučedníka Václava. Neboť i jídla, kterých častěji požíváme, se přejídají.“
V tajemném privilegiu církve moravské byla rozpoznána bula Industriae tuae, kterou papež Jan VIII. roku 880 schválil užívání slovanské liturgie, naopak záhadný epilog stále vzdoruje důmyslu kritického dějepisectví. Snad se jednalo o nějakou dnes ztracenou svatováclavskou legendu. Konečně na tento typ pramene Kosmas upozornil v závěrečné části svého komentáře, aniž by ovšem nějak upřesnil, zda a jakým způsobem tyto informační zdroje využil. Dodejme proto za našeho kronikáře, že se všemi bez rozdílu nakládal dosti libovolně, mnohé zamlčel, mnohé si upravil v duchu vlastního hodnotového systému, v němž, připomeňme, Morava nehrála buď žádnou, nebo jednou zástupnou roli. A tak mluví-li Kosmas kupříkladu o válce „více než občanské“, vzplanuvší mezi Čechami a Moravou, míní tím přirozeně vnitrodynastický spor krále Vratislava a jeho syna Břetislava II. roku 1091.
„Léta od narození páně 1126 řečený Soběslav přijel na Moravu.“ Právě takto uvedl své letopisy jeden z kanovníků vyšehradské kapituly, právě takto se někdy ve druhé třetině 12. století úmyslně a bezprostředně přihlásil ke Kosmovu pojetí českých dějin, aby na následujících stránkách v duchu tolik obdivované předlohy zachytil vládu knížete Soběslava I. Neznámý autor, jehož zrak čas od času zabloudil od písařského pultíku k nebeské klenbě a s mírnou nadsázkou by tedy mohl být označen za našeho prvního astronoma, po sobě zanechal dílo, které v jistém smyslu symbolizuje mentální úroveň českého dějepisectví ve 12. a 13. věku, neboť po následující bezmála dvě staletí se Kosmovy úvahy proměnily v obecně respektovaný kánon, v měřítko společenského vkusu a kvality.
Mocné inspirační centrum již tradičně představovala svatovítská kapitula. Ke konci šedesátých, nejpozději na počátku sedmdesátých let 12. století pojednal vládu a činy druhého českého krále Vladislava a jeho choti Judity kaplan biskupa Daniela pražský kanovník Vincencius. Kromě těchto excelentně zpracovaných vzpomínek se zde vedly průběžné záznamy, jež v bouřlivých proměnách 13. věku nezřídka opouštěly střízlivou formu analistických poznámek, z nichž anonymní kanovník někdy ke konci přemyslovské éry zkompiloval vnitřně nesourodé Druhé pokračování Kosmovo. Mimo zdi svatovítského skriptoria kronika zdobila řadu klášterních knihoven. Někde se však četla s mírnými výhradami, jež se občas promítly v drobnějších úpravách. Tak tomu bylo i na Sázavě, kde v sedmdesátých letech 12. století některý ze zdejších benediktinů včlenil do Kosmova vyprávění kompaktní pasáže, v nichž oslavil vznik a historii ústavu, včetně údajné konfirmační listiny knížete Břetislava I. Zprostředkovaně přes Vincencia navázal na Kosmu i opat milevského kláštera Jarloch, byť v popředí zájmu učeného premonstráta nestály ani tak české země, jako spíše dějiny vlastního řádu a zajímavé události v zahraničí.
Konvenčně užívaný termín Pokračovatelé Kosmovi se nepoučenému čtenáři může jevit jako poněkud zavádějící a dlužno podotknout, že dějepisná produkce 12. a 13. věku většinou nedosahovala myšlenkové a literární vytříbenosti Kosmova spisu. Jednotlivé práce však přesto spojuje o mnoho více, než jen společný obdiv k odkazu pražského děkana. Společným je zejména pohled na české dějiny, tu a tam doplněný nějakou marginálií, společné je rovněž vnímání Moravy coby jedné z přemyslovských provincií. Moravané se tak v průběhu 12. století proměnili ve všeobecně srozumitelné synonymum pro moravské Přemyslovce, kteří čas od času s podporou svých družiníků, tedy Moravanů, zasáhli do bojů o vévodský stolec. Tehdy a právě jen tehdy pronikla Morava na stránky soudobých kronik, aby s postupným úpadkem moci přemyslovských údělníků nenápadně opustila historický obzor tehdejších letopisců, a to tak dokonale, že dnes není jisté, zda v závěru druhé třetiny 12. věku vůbec ještě existoval brněnský úděl. Hlubší zájem o příběh Moravy a Moravanů by se dal předpokládat u sázavského benediktina, jenž svými přípisky mimo jiné obhajoval slovanskou liturgii a v tomto smyslu mohl snadno obohatit Kosmův bohemocentrismus. Kupodivu neučinil tak, když celou někdejší misi soluňských bratří odbyl (nechtěně) cynickou poznámkou, že Prokop ovládal slovanská písmena, která kdysi vynalezl nejsvatější biskup Cyril. Valná část Kosmových epigonů působila v Čechách a mohlo by se tedy zdát, že recepce jeho díla končí na moravsko-českém pomezí. Samozřejmě tomu tak nebylo a býti nemohlo, protože celé generace přemyslovských údělníků na Moravě nikoliv žily, ale jen přežívaly ve stínu seniorátu, který všem plnoprávným členům rodu formálně zaručoval nástupnická práva. Lákavá vidina vévodského stolce, „jakéhosi to kusu kamene, pro nějž nejen nyní, ale již v dávných dobách tisíce a tisíce bojovníků ztratilo své životy“, degradovala Moravu na přechodné refugium mladších příslušníků vládnoucí dynastie, jejichž nároky připomínal toliko spis pražského děkana Kosmy. Také proto znojemský kníže Konrád snad na počátku druhé třetiny 12. století nechal vyzdobit rotundu sv. Kateřiny přemyslovským cyklem v duchu Kosmova vyprávění, také proto možná ještě před koncem 12. věku vznikla v třebíčském skriptoriu moravská redakce Kosmovy Kroniky Čechů.
Třebíčští benediktini se však nespoléhali jen na Kosmovy vzpomínky. Sami si vedli nějaké průběžné, na Kosmovi nezávislé analistické záznamy, které se však někdy na sklonku 17. nebo v 18. století ztratily a jen několik nepřesných citací v díle barokního historiografa Tomáše Pešiny z Čechorodu naznačuje, že se jejich autoři zajímali především o vlastní ústav. Třebíčským kompilátorům ale nebyly lhostejné ani příběhy znojemských a brněnských údělníků, právě tak jako osudy jiných benediktinských fundací, přičemž malý soubor odkazů prozrazuje, že tyto letopisy čerpaly z pramene pro Moravu nad jiné významného, totiž z análů původně benediktinského kláštera na Hradisku u Olomouce.
Vznik této památky lze položit někam k roku 1146, kdy neznámý benediktin s pomocí několika předloh chronologicky uspořádal nějaké starší poznámky. O několik málo let později však zdejší komunitu nahradili premonstráti a rukopis (nebo snad jeden z rukopisů?) se ocitl v opatovickém klášteře, kde byla dopsána druhá část svodu, přičemž současně došlo k určitým zásahům do staršího textu. Četné úpravy postupně setřely nejstarší podobu tohoto spisu, nicméně přesto se v této kompilaci uchovaly stopy nekosmovského pojetí českých dějin. Základním pilířem výkladu se opět stala přemyslovská dynastie, nicméně tato se v podání anonymního letopisce plně identifikovala s Moravou. Dozajista nikoliv náhodou zde údělníci vystupují jako „moravští vévodové“ a v této souvislosti je rovnou na třech místech výslovně zmíněna jejich intronizace. Mimořádné přízni benediktinů se samozřejmě těšili olomoučtí Přemyslovci, z nichž Otovi I. se jako zakladateli kláštera dostalo pocty přímo jedinečné. V relaci k roku 1077 byl nazván otcem vlasti, o deset let později byl ověnčen honosnými vavříny otce Moravy. Na svou dobu nezvykle silné zemské cítění se ozývá i v komentáři k roku 1140: „téhož roku z vůle boží povolal (kníže Vladislav II.) z Ruska příbuzného svého, syna moravského knížete Oty, jménem Dětleba a uvedl jej do jeho vlasti, čili na Moravu.“
Kosmovi nebo jeho pokračovatelům by se asi nezamlouval omluvný tón, jímž se benediktini vyrovnali s odbojem knížete Svatopluka roku 1107. S tehdejší politickou linií se dokonale míjela i poznámka k roku 1142, kdy Jindřich Zdík „dal všechny své farníky do klatby a ten, kdo nedlouho předtím neznající boha hodlal vytrhnout z modlářství, nyní z vnuknutí původce vší nepravosti a vraždy neváhal stádo své pohanství zanechati.“ Bezmála exotickým dojmem působí rovněž úvodní řádky těchto análů, v nichž se objevila Velká Morava, byť v podobě zmatené koruptely a bez podstatnějšího vlivu na dílo samotné. To se již ubíralo jinými stezkami, o jejichž směru snad nejlépe vypovídá krátká glosa k roku 1116: „Byla válka mezi Čechy a Uhry, ale když se Češi obrátili na útěk, způsobili Moravané velkou porážku Uhrům.“
Benediktinské anály ve své první redakci hájily myšlenku politicky emancipovaných moravských údělů. Ne vždy si udržely potřebný odstup, ale právě tak v nich nescházely kritičtější tóny. Nadějný počin ovšem rázně ukončil svým způsobem neomalený zásah olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Nová premonstrátská kanonie sice po nějakém čase navázala na dědictví vypuzených předchůdců, nicméně tyto nové zápisky zjevně neměly nějaké vyšší ambice a spíše se jednalo o pestrou směsici údajů nejrůznějšího obsahu, kvality a charakteru. K mírnému oživení došlo až na sklonku 13. věku, kdy se na Moravě objevila dvě zajímavá díla. První z nich vzniklo opět na klášterní půdě, tentokrát v prostředí žďárských cisterciáků. Člen zdejší komunity Jindřich Řezbář excelentním způsobem a nadto ve verších zachytil osudy ústavu od jeho založení roku 1252 až do konce 13. století. Neopomenul však ani blízké okolí, jakož i příběh zakladatelů, Přibyslava z Křižanova, Zdislavy z Lemberka a Bočka z Obřan. Do posledních let vlády Václava II. se hlásí obsahově skromná kompilace, kterou někdy kolem roku 1296 sestavil Jindřich z Heimburku. Suchý, místy až strohý, nezřídka i povrchní komentář sice nemůže soupeřit s osobitostí a rétorickým uměním Jindřicha Řezbáře, avšak nikoliv žďárská kronika, ale paradoxně právě tato práce zachytila proměnu Moravy v sebevědomý zemský útvar v rámci přemyslovského státu. Nepřipisujme však rodákovi z rakouského Podunají nějaké tvůrčí záměry. Morava v té době prostě byla emancipovanou zemí, a protože Jindřich pojal svůj spisek neobyčejně velkoryse, nemohl takovou změnu (bezděky) nezaznamenat.
Naprosto zanedbatelnou se s odstupem mnoha staletí jeví historiografická aktivita olomoucké kapituly, jíž z letargie nevytrhli ani takoví učenci, jakými byli Jindřich Zdík, Robert nebo Bruno ze Schauenburka, ačkoliv podivuhodná pasivita zdejšího skriptoria by mohla naznačovat, že olomoučtí biskupové přinejmenším až do šedesátých let 13. věku necítili zvláštní potřebu hledat jiné než přemyslovské (nebo snad české?) kořeny svěřeného úřadu. Kulturní rozkvět za Zdíkova episkopátu ve druhé čtvrtině 12. století i literární aktivitu světáckého biskupa Roberta si však nelze představit bez dobře vybavené knihovny. V ní se bezpochyby nacházely některé ze soudobých kronik, včetně benediktinských análů z blízkého Hradiska, jež někdy před koncem 12. věku inspirovaly neznámého kanovníka k sepsání kompilace, známé dnes pod názvem „Moravská kronika“. Nejspíš do stejné doby, tedy do 12. století sahají kořeny dvou významných nekrologií a snad nepochybíme, když do téhož věku posuneme první záznamy o posloupnosti olomouckých biskupů, přepracované na sklonku středověku ve spis, jenž vstoupil do dějin českého dějepisectví pod názvem Granum catalogi praesulum Moraviae.
Mlhavé kontury moravských dějin v epoše přemyslovské je možno zpřesnit s pomocí materiálu úřední povahy. Znamenitý projekt českého diplomatáře sice uvízl v chaosu interregna. Ani tato politováníhodná skutečnost však nic nemění na velevýznamném faktu, že historická obec již po řadu let disponuje kriticky zpracovaným listinářem až do konce vlády Přemysla Otakara II. a dosud (!) se s touto vpravdě exkluzivní příležitostí nedokázala vypořádat. Za (bez nadsázky) ostudný by se dal označit vztah domácí medievistiky k formulářovým sbírkám. Vyjma několika dílčích edic a přípravných studií stále chybí ucelenější pohled na košaté dílo Jindřicha Vlacha z Isernie. Jako vzor a příklad „pars pro toto“ by mohly posloužit bezvadné edice listářů mistra Bohuslava a Tobiáše z Bechyně, k nimž připojme jedovaté slovo do vlastních řad: mýlil by se ten, kdo by předpokládal, že po zpřístupnění diplomatického materiálu 13. věku prudce vzroste zájem o století posledních Přemyslovců.
Na samotném konci druhého tisíciletí asi již nikdo nedoufá, že by pramenná základna k časnému (a patrně i vrcholnému) středověku mohla doznat nějakých podstatnějších změn. Drobné úlovky by snad mohlo přinést paběrkování v sousedních i vzdálenějších zemích, a přestože ani zde nelze očekávat nějaké převratné objevy, jméno olomouckého biskupa Jana v nekrologiu languedockého kláštera Saint-Gilles dozajista nepostrádá špetku tajuplnosti. Kromě zpráv samotných si důkladnější pozornost zaslouží především vztah cizozemců k českému státu, jejich pohled na vnitřní upořádání přemyslovských držav a zvláště pak způsob, jímž chápali obsah pojmů český a moravský. V tomto smyslu nadějnou žeň slibuje například kronika Galla Anonyma, z pozdějších let pak rozvětvená slezská analistika. Břitkými komentáři na adresu přemyslovského domu je přímo proslulá bohatá produkce podunajských skriptorií, k nepřehlédnutelným náleží rovněž úctyhodné dílo štýrského veršotepce Otakara, nebo anonymní epos o křížové výpravě Ludvíka Durynského. Závěrem, nikoliv ovšem na posledním místě je nutno zmínit zajímavé glosy uherských letopisců a z nich obzvláště spis mistra P., řečeného Anonym.
Moravský příběh v dějinách českého státu již tradičně nemá dobrý zvuk a za tuto nelichotivou pověst pohříchu vděčí historiografii, která se honosí přívlastkem kritická. Na počátku stojí skepse Václava Novotného, jenž ve svých úvahách nejednou otevřeně zapochyboval, zda je vůbec možné proniknout do složitého labyrintu moravského středověku, najmě pak v době knížecí. Obdivuhodná hloubka a především nevšední kvalita výkladu však Novotného opus záhy povýšily na spolehlivý zdroj informací a občas, bohužel, i nad autentickou výpověď písemných pramenů. Od počátku století, či spíše od chvíle, kdy se na knihkupeckých pultech objevily první svazky monumentálního projektu Českých dějin, právě od této chvíle pohlíželi historikové na přemyslovskou éru podvědomě očima Václava Novotného, později Josefa Šusty. Jen málokdo si ale uvědomil, jak jsou příslušné pasáže závislé na Kosmovi, jen málokdo si uchoval tvůrčí nezávislost a nezpronevěřil se zdánlivě banální zásadě ad fontes.
Zásluhou, ne ovšem vinou velkých postav českého dějepisectví četli medievisté nikoliv to, co prameny skutečně vyprávějí, ale to, co v nich kdysi objevil učený rajhradský benediktin Beda Dudík, Bertold Bretholz nebo Gollův seminář. Někdejší příběhy tak náhle zmatněly, mnohé dokonce ztratily původní smysl a byly nahrazeny moderní mytologií, která postupně zatemnila řadu událostí, o nichž je možno bez uzardění prohlásit, že náleží k rozhodujícím okamžikům v historii přemyslovské Moravy. Čítankovým příkladem budiž hojné spekulace o přežívání velkomoravských státních a církevních struktur hluboko do 11. věku, nebo proměnu moravských údělníků v obhájce zemských práv. Přímo neuvěřitelný prostor zabírají práce, jež (s konečnou platností) odhalily říšské kořeny moravského markrabství. Věčným pomníkem novodobé moravské hagiografie asi zůstane obraz Moravy pustošené krvežíznivými mongolskými hordami.
Přemyslovská Morava nemá stabilní místo v dějinách českého státu, ovšem není tomu tak díky Kosmovi a jeho pokračovatelům, nýbrž pro neschopnost moderní české medievistiky vážit si odkazu Gollovy školy jinak, než jen přepisováním vybraných kapitol. A že by tomu vskutku mohlo být i jinak, dokázal svým dílem Josef Válka. Možná, že také my po nějakém čase a s trochou štěstí staneme na ramenou mocných, možná pak dohlédneme dál. Třeba od transkripce k poznání a od poznání k porozumění. Především to dnes Moravě schází.
Vrcholně středověká krystaliace české společnosti a státnosti (1278-1310)
Politický vývoj a mezinárodní vztahy
Krize a rekonstrukce českého státu
Václav II. (1278-1305) – syn Přemysla Otakara II.
Dočasné rozdělení českého státu.
Autorita Rudolfa Habsburského vzrostla. Královna-vdova Kunhuta zatkla pronotáře Jindřicha z Garsu (intriky s Rudolfem), nově zvolený pražský biskup Tobiáš z rodu Benešoviců (nesprávně nazýván z Bechyně) neloajálně vyhlásil interdikt – Jindřich z Garsu osvobozen. Do Čech vpadli Vítkovci Záviše z Falkenštejna (+ Oldřich I. z Hradce), dobyta Zlatá Koruna.
Rudolf přijímá na Moravě delegace měst (privilegia), jeho hlavním partnerem se stal biskup Bruno, který se opíral o územně silnou soustavu hradů, měst a manů. Rudolf tedy plošně Moravu neokupoval, šlechta se mu sice poddala (slib věrnosti Říši), ale on ji musel respektovat; Bruno je dosti nezávislý na severu, Rudolf má vliv u měst na jihu Moravy.
Královna Kunhuta si zatím zajistila osobní pomoc markraběte braniborského Oty V. Dlouhého (Václavův strýc, syn české princezny Boženy), ten chtěl udržet nezávislé Čechy proti další expanzi římského krále. Rytíř Ota Dlouhý se však proměnil v hegemona (s vojskem), zahájil přímé styky se šlechtou a měšťany, obsadil Hrad.
Kunhuta zaskočena, snažila se Otu odvolat, měl pomoci mladý vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus – přitáhl do Čáslavska, do Čech však už přišel i válečník Ota IV. Se šípem (bratranec Oty Dlouhého). Do Čech zamířil i král Rudolf – královna chtěla s jeho pomocí vyhnat Braniborské a dosadit za synova poručníka Jindřicha Vratislavského. Kunhuta se s Rudolfem sešla (prostředníkem velký preceptor johanitů Heřman z Braunshornu), konečná mírová smlouva mezi rody, potvrzení zasnoubení Václava s Rudolfovou dcerou Gutou a nová dohoda o zasnoubení Kunhutiny dcery Anežky s nejmladším synem Rudolfem.
Aby nedošlo ke konfliktu „hornoněmecko-dolnoněmeckému“, došlo k rozhodčímu řízení: poručnictví nad Václavem a správu Čech na pět let dostal Ota V. Dlouhý, Moravu na stejnou dobu Rudolf, Jindřich IV. Vratislavský na neznámou dobu Kladsko a Kunhutě byly zaručeny příjmy na Opavsku. Po pěti letech mělo být království obnoveno Václavem II. Rudolf zasnoubil dvě své dcery: s Václavem II. a s Otou VI. (Askánec, bratr Oty Dlouhého).
Ota ale nedržel celé Čechy, jen Prahu a část Čech („saské“ posádky). Šlechta nezávislá, říšská knížata ovládala jen část královských měst, hradů a důchodů. Jindřich Vratislavský složil Rudolfovi lenní slib. Kunhuta rukojmím Oty. Dětský sňatek Anežky s princem Rudolfem.
Zajetí kralevice Václava a tažení krále Rudolfa v roce 1280. Ota Václava neodstranil, ale ani o něj příliš nepečoval, Václav odvezen 1279 na Bezděz (po něm i Kunhuta). Šlechta se sjednocuje, „seznam“ Přemyslových činů postihujících šlechtu + společný politický postup: šlechta dosáhla příslibu markraběte, aby přivezl královu a jejího syna z Bezdězu zpět na Pražský hrad (Ota to nesplnil).
1279 Ota VI. zasnouben s Rudolfovou Hedvikou, Přemyslovy ostatky přeneseny dočasně do Znojma – Kunhuta dostala povolení je navštívit, ale utekla do Opavy. 1280 Rudolf uskutečnil akci proti Otovi na obhajobu jejích  práv.
Václav byl sám „vězněm bezdězským“; aby nemohl být osvobozen šlechtou, nechal ho markrabě Ota odvést v listopadu 1279 do Žitavy, Vánoce již trávil v Berlíně.
Nový biskup Tobiáš jel okázale pro svěcení na Moravu do Brna (Bruno, povolení z Mohuče), vzestup, vzdaluje se kaplanské roli vůči vládci, mocný zemský magnát na knížecí úrovni.
Braniborci vyloupili Pražský hrad; Otovým zástupcem braniborský biskup Gebhart, rozvrat v zemi.
1280 Rudolf do Čech, někteří páni ale na Otově straně, smír u Smilova Brodu, status quo, Ota se jen zavázal vrátit Václava na Pražský hrad (+ Kunhutiny důchody).
Rudolf zjistil, že z pozice římského krále českou svrchovanost neomezí. Otakarova říše rozdělena: Askánci v Čechách, Menhartovci v Korutanech, Rudolfův syn Albrecht jako říšský generální vikář v Rakousku a Štýrsku, Moravu spravuje Rudolfův zeť, saský vévoda Albrecht II.
„Zlá léta“ – domácí rozvrat a hladomor. Rozpad bezpečnosti, nepokoje (šlechta, měšťané i venkované se chápou zbraní), protibraniborský odpor. Královna přijímá v Opavě odpůrce Oty Dlouhého pod vedením Záviše z Falkenštejna (psanec v Čechách, na rozdíl od jiných Vítkovců Otu neuznal). Záviš se stal Kunhutiným milencem, dosadila ho za purkabího sídelního provinčního hradu v Hradci nad Moravicí. 1281-2 se královně narodil syn Ješek, prestiž Kunhuty klesá, z uherského zajetí se vrátil opavský vévoda Mikuláš s prestiží Přemyslova syna, (snad na popud umírajícího biskupa Bruna), politický souhlas Rudolfa. Olomouckým biskupem jihlavský kanovník Dětřich (svěcení v Praze). Antipatie mezi Mikulášem a královnou (oba mají nárok na Opavsko), šlechta (Vok z Kravař) přešla na Mikulášovu stranu, nepřátelství mezi Mikulášem a Závišem (tomu zbyl s královnou jen Hradec nad Moravicí).
Rudolf nechal zajmout Gerharda z Obřan a Milotu z Dědic, boje na Moravě. Potom správcem Moravy Albrecht Saský; pacifikace Moravy.
Kolaps obchodní sítě v Čechách, ekonomická nouze, hladomor (1281, krize 1282), vraždy, kanibalismus, epidemie (žebrota ve městech, ta uzavírána), mrazy.
Po jednání s Otou a pány byl místo Gebharta postaven do čela správy země biskup Tobiáš (asistentem představitel zemského práva Děpolt z Rýzmberka); pacifikace Čech. Šlechta (Ronovci – Hynek z Dubé, a Markvartici) chtějí na Otovi návrat Václava, ten zpět v zemi již o Velikonocích 1282, ale Ota zvyšuje své finanční nároky a odváží Václava do neutrálních Drážďan, obdržel tedy do zástavy území (Bezděz, Děčín, Most, Ústí) + peníze (definitivní zruinování Čech) – král vykoupen z internace. Morava a jižní Čechy vůbec nejednaly. 1283 slavnostní návrat malého Václava, v Praze i Vítkovci, ale bez Záviše a Kunhuty.
Boj šlechtických stran, regentství Záviše z Falkenštejna a protihabsburská politika do roku 1288. Boj šlechty o pozice. Rudolf potvrdil, že Ota nemá nárok na odstupné za správu Čech. Šlechta si rozděluje majetky, ale nečekaně se vrací Kunhuta a získá přízeň syna pro sebe, Záviše i Ješka. V prosinci 1283 vznikly dvě šlechtické aliance, z nichž vítkovská oligarchickým způsobem ovládla zemské úřady, zatímco druhá vyvolala odboj. Falkenštejn sám žádný úřad nezastával, ale vyplňoval místo druhého manžela a Václavova vychovatele. Nejmocnější Vítkovci, pánové Jindřich z Rožmberka a Oldřich II. z Hradce, rovněž nepřevzali žádné úřady (ale mohli působit mezi zemskými kmety). Nejvyšším komorníkem království se stal Vítkovec Ojíř z Lomnice, podkomořím Závišův bratr Vítek ze Skalice.
Kunhuta a Záviš tedy vládnou nezávisle, což se nelíbí Rudolfovi (jeho dcera Guta má jako Václavova snoubenka přijet do Prahy), razantní zásah. Situace 1277 se obrátila: Vítkovci hájí českou nezávislost, bývalí Přemyslovi hejtmani usilují o ochranu římskoněmeckého krále. Nová válka, ale již 1284 příměří, status quo, oficiální sňatek Falkenštejna s královnou Kunhutou; příměří s Mikulášem Opavským (Rudolf arbitrem, Mikuláš si později bere za ženu Rudolfovu sestřenici). 1285 svatba Václava a Guty v Chebu, Rudolf udělil Václavovi v léno Čechy a Otovi VI. Braniborsko.
V době Závišova regentství (za nepřízně významné části šlechty) se posiluje role dvora, zemských institucí a měst (1285 privilegium pro česká města, ochrana proti zvůli šlechty). 1285 umírá Kunhuta, pozici Falkenštejna to u Václava nenarušilo, král zahrnul Záviše a Ješka velkým územím ve východních Čechách. Václav do Opavska, do Brna (1286 hold moravské šlechty) – potrestání škůdců.
Záviš chce dostat český stát z habsburského vlivu a posílit spojenectví s Uhry. Rudolf oslaben ve Švábsku württenberským hr. Eberhardem (nechtěl revindikaci), krize v Rakousku i Štýrsku (cizácká vláda pro šlechtu horší než byl Přemysl). Český dvůr žádá symbolicky o navrácení Korutan (Menhartovec ještě neměl sponheimské dědictví uděleno v léno).
Rudolf rychle Korutany uděluje Menhartovcům a vysílá Gutu do Čech. V létě 1287 uvítal 16-letý senzitivní Václav příkře svou manželku (nemilovali se, chtěl poslat domů její povýšené průvodce), z Říše ji přivezl biskup Tobiáš a bamberský biskup Arnold (budoucí králův poradce). V květnu 1288 se jim narodil první syn Otakar.
1288 pohraniční válka s Rakouskem. Záviš přenechal Václavovi rituál moci, ale sám posílil svou osobní pozici sňatkem se sestrou uherského krále Ladislava IV. Alžbětou. Václav II. to schválil, Záviš na úrovni knížete (pomýšlel asi na Opavsko). Šlechta to nestrávila, závist, Závišova svatební výprava přepadena Jindřichem z Lechtenburka. Šlechta porušuje mír. „Kumán“ Ladislav slabý, okouzlen Závišem, unesl svou sestru z kláštera, svatba prokleta arcibiskupem ostřihomským, Záviš v Uhrách 4 měsíce, senzace.
Zatím Rudolf a Guta zapůsobili na Albrechta a Václava, konec bojů na Moravě; vypršel mír se šlechtou. Na dvoře se za Závišovy nepřítomnosti prosazuje Guta a biskup Tobiáš, na podzim 1288 umírá malý synek Guty a Václava, citové sblížení mladých. Za Falkenštejnovy nepřítomnosti došlo ke dvorskému převratu, Závišovi zakázán vstup do Prahy, změny v úřadech.
Vztahy mezi Prahou a Habsburky se normalizovaly, přesto chtěl Záviš na křtu svého syna za kmotry českého i uherského krále (jako symbol protirakouské koalice). Václavovi bylo pozvání podáno jako pokus o jeho zavraždění (možná tomu Václav neuvěřil, jen se chtěl zbavit otčíma): Václav sám vylákal Záviše do Prahy, kde byl riskující velmož zatčen a uvězněn (1289).
Obrat priorit zahraniční politiky a odboj Vítkovců (1289-1290). Guta Václava zbavila závislosti na Falkenštejnovi, zapojila do habsburské spojenecké politiky a přispěla tak k „česko-německému porozumnění“. „Domácí Němci“ představují obvykle právně zařazené a profesně kompetentní jedince, na rozdíl od „Němců cizích“.
1288 umírá Lešek Černý, manžel sestry královny Kunhuty Gryfiny – ta měla předat vládu nad Krakovskem svému synovci Václavovi – krakovská šlechta však tradičně povolala člena mazovské dynastie Piastovců, knížete Boleslava Plockého; expanzi do Krakovska však zahájil s podporou německého měšťanstva vratislavský kníže Jindřich IV. Probus. Jeho postupem se cítila ohrožena hornoslezská knížata, Kazimír Bytomský (syn Vladislava Opolského) chtěl ochranu od českého krále (a spojil se s Mikulášem Opavským) – s Bolkem Svídnickím (a s ol. biskupem) navštívili Prahu 1289, opolský vévoda Boleslav se Václavovi poddal.
Míšeňský markrabě měl syna Fridricha Clemense (Wettin), přes Otu z Ilenburka jednal s Václavem o výměně drážďanského panství (které mu nebylo uznáno) za majetky Záviše z Falkenštejna a Ješka (Litomyšl, Svitavy, Vysoké Mýto), Rudolf to schválil.
Záviš byl zajat, což sice v zásadě povznášelo postavení Václava, ale z hlediska posílení královské autority předčasné. Z politické elity diskvalifikováni jen Vítkovci, zatímco mocní Závišovi spolupracovníci se dále povznesli – Hynek (Starší) z Dubé se stal nejvyšším komorníkem (nejsilnější osobnost Václavovy zemské administrativy).
Dohoda s Fridrichem Clemensem zatím prakticky nemohla být uskutečněna, protože Záviš ve vězení odmítal vydat hrady ani pod hrozbou popravy, Vítkovci respektováni.
Václav se nečekaně zmocnil Kladska a Broumovska, když byl jejich držitel Jindřich Probus vojensky vázán v Malopolsku. Václav daroval Bolkovi Svídnickému Schonenberch-Chełmslko Śl. (v hradeckém kraji) – to se již k Čechám nevrátilo. Jindřich Probus získal Krakovsko (odmítán biskupem a šlechtou), opozice knížat, Probus poražen. Kujavský Vladislav Łokietek se oženil s neteří Přemysla II. Velkopolského a chtěl Malopolsko. 1289 setkání „Čecha, Rusa a Lecha“ (Václav, Lev Haličský a 1 polský kníže). Łokietek zatím musel po povstání utéct z Krakova.
1289 Záviš odsouzen ke ztrátě hrdla a statků. Vítkovci se obrátili na pomoc do Uher (Závišova žena) a do Slezska (Probus, nabídka české koruny), koalice. V Čechách získali Vítkovci převahu, Václav brání Moravu proti Uhrům. Rakouský vévoda Albert zasáhl proti Vítkovcům, dobyl hrad Falkenštejn. Hlavní boje vedli Rakušané s Ladislavem IV. a pokračovala válka vratislavského vévody o Krakovsko.
Nezkušený Václav v depresích, že neumí vládnout českým pánům; stěžuje si Rudolfovi, do Čech říšští rádci v čele s Rudolfem Švábským – Rudolf si zajistil Václavův volitelský hlas právě pro svého syna Rudolfa Švábského (ženou Anežka, Václavova sestra), římskoněmecká volba ještě za Rudolfova života, jenže mladý vévoda Rudolf v Praze nečekaně zemřel; v čele vojska Mikuláš Opavský.
Záviš stále nespolupracoval, proto byl (prý z návodu krále Rudolfa) vožen před opevněné tvrze, kde bylo stavěno popravčí lešení. Před hrozbou popravy se Závišovi hejtmani vzdávali. Podrobit se odmítl Závišův bratr Vítek na Hluboké, jenž zase držel jako rukojmí biskupova bratra Čeňka z Kamenice. Záviš z Falkenštejna byl (na osobní příkaz Mikuláše Opavského) sťat mečem (fantazie kronikářů: zaostřené prkno), o život přišel také Čeněk. Odměny pro biskupa Tobiáše i „Velkého Dobše“ z rodu Benešoviců. Vítkovci ale nebyli exemplárně pokořeni (emigrace do Uher, Polska).
V létě 1290 zavražděn Kumány i Ladislav IV. a otráven i vévoda vratislavský.
Formování česko-polské unie a samostatná říšská politika krále Václava II. v letech 1290-1300
Dědictví Jindřicha IV. Vratislavského, získání Krakovska. Václav navazuje na koncept svého otce a Jindřicha IV. Vratislavského i jeho kancléře Bernarda z Kamence (český patronát). Jindřich učinil svým dědicem nejdříve Václava, potom ale Přemysla II. (+ Jindřich Hlohovský a Jindřich Lehnický); král Rudolf jmenoval Václava dědicem (což však nemělo právní váhu). Vratislavští měšťané (+ dvůr a biskup) však povolali Jindřicha V. Lehnického.
1291 dobyt muslimy Akkon. Umírá král Rudolf.
Po smrti Jindřicha IV. získává Krakov velkopolský vévoda Přemysl II., nepřátelství s Łokietkem. Václav ve spojení s opolskými Piastovci a Pomořím, Přemysl se 1291 vzdal Malopolska (za peníze) – proti expanzi uherský král Ondřej III. a část krakovské šlechty. Václavovo vojsko zastaveno v Sandoměřsku Łokietkem a Uhry, příměří: Václav vévodou krakovským, Vladislav Łokietek sandoměřským.
Nová česká politika v Říši a konsolidační politika v Malopolsku. 
Za legitimního dědice Říše se pokládal rakouský vévoda Albrecht. Správcem prozatímně Ludvík Rýnský, Václav se mohl ujmout Chebska (Václav vyloučil svou kandidaturu na římský trůn), usmíření s Otou V. a Albrechtem Saským. Václav docenil význam kurfiřtského sboru (jeho otec o Říši rozhodoval s papežem). Habsburci otřeseni (Švýcarsko). Albrecht tvrdě jedná s Václavem. Zvolen byl však nasavský hrabě Adolf (1292-1298), česká podpora, volbu vyhlásil mohučský arcibiskup; syn nového krále zasnouben s 4-letou Václavovou dcerou Anežkou, Václav mj. nárokoval míšeňskou marku (Wettini slabí). Albrecht se Adolfovi poddal a obdržel své země v léno.
Václav pasován na rytíře (Otou!), dobyl Sandoměř a zatlačil Łokietka do Sieradzu, kde byl Vladislav se svým bratrem Kazimírem zajat. Do mírových jednání vstoupil poprvé jako český partner hnězdenský arcibiskup Jakub Świnka.
Václav zavedl v Polsku nový úřad hejtmana či starosty, reformy soudnictví a mincovnictví; usiloval o konsensus se šlechtou a církví. Łokietkova strana se rozpadla.
Expanze do Míšeňska a vídeňský triumvirát (1298), korunovace a smrt Přemysla II. Velkopolského. Normalizace vztahů mezi Albrechtem a Václavem za zprostředkování Guty (návštěvy 1293). Do čela české diplomacie nastoupil 1294 vyšehradský probošt a český kancléř Petr z Aspeltu (z lucemburského rodu). Václav usiloval o polskou korunu, ale 1295 ho předešel Přemysl II. Velkopolský, ten byl však při únosu 1296 smrtelně zraněn (vrahy snad Askánci či polští šlechtici), pokračují boje (Łokietek, Jindřich Hlohovský). Nasavský rod se hodlal usadit v Míšeňsku, oblasti zájmu českého krále. 1297 prestižní korunovace Václava a Guty; Václav položil základní kámen klášterního kostela ve Zbraslavi.
Brzy umírá Guta, Václav však podporuje jejího bratra Albrechta Habsburského jako římského krále. Český král nemá vůči Říši žádné povinnosti, jen práva; vše dobrovolné. Ve Vídni zasnouben syn Václava II. s Anežkou Uherskou (dcera Ondřeje a Feneny Kujavské). Nový systém mezinárodních vztahů ve střední Evropě, rozhodují Habsburkové, Přemyslovci a Arpádovci. To bylo dostatečnou zárukou pro to, aby Václav poskytl Albrechtovi vojsko, a ten porazil v porýnské bitvě u Göllheimu A. Nasavského (ten padl). Po nové jednomyslné volbě a korunovaci Albrechta za římského krále byla Václavovi udělena hodnost říšského vikáře v Míšeňsku, Osterlandu a Pliseňsku.
Obnova polského království Václavem II. Łokietek, který nemá ve Velkopolsku prestiž, se vzdal za odstupné Malopolska (pražská orientace). Elita se Łokietka zřekla ve prospěch Jindřicha Hlohovského. Převahu získává Václav, jemuž je možno dle Kroniky zbraslavské „bezpečně poddat sebe i zemi“ (názor elity Velkopolska), Václav povolán šlechtou na trůn, 1300 sňatek Václava s dcerou krále Přemysla II. Velkopolského (a švédské princezny Liutgardy), princeznou Rychezou – Rejčkou, která se vrátila z Branibor a jako dvanáctiletá byla vychovávána v Praze Gryfinou. Łokietek se spojil s Haličí, ale Václav ho porazil a cestou dobyl vítkovský hrad se Závišovými bratry a příbuznými a nechal je stít. Václav měl dobré kontakty s německými rytíři. 1300 byl arcibiskupem Jakubem korunován v Hnězdně. Papež Bonifác korunovaci neuznával, Václav se obrátil na římského krále (kterého papež též neuznával), Albrecht udělil Václavovi písemně země, které získá na Łokietkovi, formálně v léno (Polsko nebylo Říši podřízeno). Německá rytířská veřejnost fascinována dvěma korunami, lev a orlice (ctnosti), panovník vypustil všechny své tituly (i moravský) a označoval se jako král český a polský. Vévoda Mikuláš Opavský v čele Velkopolska; Češi (znalí českého zemského práva) v polských úřadech (Pomoří, Krakovsko, Sandoměřsko), Poláci ve Václavově říšské a uherské politice.
Boj Čech s Říší o hegemonii ve střední Evropě
Nový vrchol české integrační role: italské vzory a vznik česko-polsko-uherské unie. Roku 1300 se razí nová mince pražský groš (první mince tohoto typu na sever od Alp a na východ od Seiny), razí se téměř z ryzího stříbra (ložiska stříbra v Kutné Hoře) – celoevropské platidlo.
Rytířská středověká společnost v zenitu, rytířské ideály se změnily v manýristický luxusní životní styl. Václav skládal milostné básně (německy). Tím vším se Václav odlišoval od „mrzouta“ Albrechta. Český rodák Ulrich von Etzenbach – eposy; minnesang.
Italské inovační vzory (Dante). Italové do Čech – právník Gozzio z Orvieta, spoluautor horního řádu pro Čechy Ius regale montanorum (1300). S kodifikací zemského práva Václav narazil u kmetů a úředníků. Mincovní reforma – Václav povolal do Čech podnikatelské konsorcium z Florencie, svěřil mu kompletní reformu mincovnictví a pověřil ho zavedením grošové měny. Václav chtěl založit i univerzitu.
1301 umírá mladý uherský král Ondřej III. – vymření Arpádovců po meči. Pretendentem trůnu Anjouovec Karel Robert. Existuje však i česká strana v čele s bratislavským županem Matúšem Csákem. Václav přijal kandidaturu pro svého dvanáctiletého syna Václava (III.), snoubence Ondřejovy dcery Alžběty. Česká kandidatura původně velmi úspěšná, papež Bonifác VIII. ji výslovně nezakázal, Albrecht byl svědkem zasnoubení; nakonec to však mělo destruktivní důsledky pro Václavův stát. Uhry byly lákadlem: zlaté doly v Kremnici, Banské Štiavnici a v Sedmihradsku. Václav zvolen částí šlechty, s krakovským biskupem Janem Muskatou cestuje do Uher, 1301 je ve Stoličném Bělehradě korunován, přijal jméno Ladislav V. (po uherském králi-světci, který byl velmi oblíben v Polsku i v Čechách). Na české straně i větší část budínského německého patriciátu.
Čechy a Francie, Říše a papežství – boj o převahu ve střední a jihozápadní Evropě. 1302 vrchol přemyslovské územní a politické moci: česká vláda převzala od řádu německých rytířů Brześć a vytvořila „starostwo“ kujavsko-pomořanské; po smrti Bolka Svídnického pod českou správou i Vratislavsko. Česká posádka v Ostřihomi. Strana Karla Roberta odpověděla jeho korunováním na krále chorvatského, pokus o dobytí Budína. Nepřekonatelnou překážkou pro českou politiku se však stal papež Bonifác VIII.: odmítl volební právo uherské šlechty a 1303 prohlásil za uherského krále Karla Roberta (z Anjou, synovec neapolského krále).
1302 papež zakázal Václavovi užívat titulu polského krále. Musíme to vnímat v kontextu francouzského sporu: papež začal doceňovat význam římského krále Albrechta I. Habsburského, kterého chtěl postavit jako protiváhu fr. králi Filipovi IV. Sličnému. Albrecht se k Uhrám stavěl zpočátku opatrně – Václav i Karel Robert byli jeho synovci (vnukové Rudolfa). 1303 změnil postoj, přesídlil ze stř. Německa do Vídně a papež jej vyzval k válce proti Přemyslovcům za dosazení Anjouovců na uherský trůn. 1303 se Albrecht podřídil papežovi, ten na oplátku uznal světskou moc krále římského nad všemi královstvími; papež měl při tomto „nálezu“ na mysli Francii, Albrecht I. se soustředil na Čechy – inspiroval se Rudolfem, chtěl ovládnout české zástavy v Osterladu a Míšeňsku, ale také zajistit zisky pro říšský regál z horních měst v Čechách a na Moravě. Pod říšskou ochranou se naráz ocitá Vladislav Łokietek (z pobočné piastovské větve, podporován Anjouovci) i Mikuláš Opavský.
Obratnou politickou odpovědí na říšsko-papežské ohrožení byla nabídka českého dvora Francii k uzavření válečné koalice proti Albrechtovi Habsburskému v létě 1303 (dílo porýnského diplomata Petra z Aspeltu, Václav nadšen). V Praze korunována Rejčka na českou a polskou královnu, dostala jméno Alžběta (Eliška); narodila se dcera Anežka (všichni chtěli syny pro království). Papež Bonifác zatím poražen (a zemřel), ale český vliv v Uhrách definitivně oslaben, Jan Muskata musel utéct.
Albrecht po smrti Bonifáce opustil protifrancouzskou politiku, označil však Václavovo jednání s Francií za zradu Říše a českého krále za svého poddaného. Požadoval podřízení českých zemí říšskému desátku z urbury nebo postoupení Kutné Hory na šest let, dále rezignaci Přemyslovců na vládu v Uhrách i v Polsku, jakož i odevzdání Chebska, Pliseňska a Míšeňska. Albrecht si věřil, protože měl nejsilnější profesionální vojsko v Evropě. Král Václav Albrechtovy požadavky odmítl, Albrecht na něj (a jeho hl. spojence markraběte Heřmana Braniborského) uvalil říšskou klatbu a zbavil jej i jeho potomky vlády v Čechách.
Na jaře 1304 připravoval souchotinami nemocný Václav II. expediční výpravu na pomoc synovi do Uher, správu Čech předal Heřmanovi Braniborskému. Podpora magnátských rodů Csákovců a Kyseckých, dobyta Ostřihom, setkání otce a syna před Budínem. Celková situace však neudržitelná, na Moravu útočily oddíly rakouského vévody Rudolfa. Horké počasí, Václav se rozhodl ke zpátečnímu pochodu a vzal s sebou i syna a korunovační klenoty (+ archivy a rukojmí z řad šlechty a měšťanů); do čela správy uher jmenovali Přemyslovci Ivana Kyseckého.
Na Moravu útočí Uhři podporovaní Rakušany, krutost – vévoda Rudolf povolil Kumánům a pohanským oddílům místo žoldu brát křesťany do otroctví a provozovat za války svůj kult. Velké říšské vojsko krále Albrechta I. se spoléhalo na Vítkovce, páni z Romžberka, Hradce a Landštejna však nechali uzavřít pohraniční záseky. Až počátkem října 1304 se spojená německá a uherská vojska vydala na pochod ke Kutné Hoře (nové opevnění). Jako obránce Kutné Hory se proslavil pan Jindřich z Lipé, na pomoc přišli braniborští Askánci (+ syn zabitého krále Ruprecht Nasavský) – Václav je zastavil u Nymburka a rozdělil vojsko do několika oddílů, zónová obrana, daleko početnější nepřítel trpěl zásobovací nouzí. Albrecht (stejně jako Napoleon v Rusku) doufal ve velkou bitvu, ale v jeho táboře vypukla epidemie (dle úvah kronikáře ji způsobili horníci, kteří míchali do přítoků potoka Vrchlice jed a nečistoty). Albrechtovo vojsko bez bitvy uteklo.
Albrecht v dluzích, spojenci ochotni přejít na českou stranu (Bavoři, Švábové, Wettini). Václav improvizuje, potvrdil Wettinům Míšeňsko a jako náhradu dal braniborským Askáncům Gdaňské Pomoří (nesouhlas velkopolské šlechty, neplatné). Zároveň se Přemyslovci vzdali celých Uher ve prospěch Oty Bavorského (potomek Bély IV. po přeslici). Václav II. chtěl udržet jako organický celek Čechy, Moravu, Velkopolsko a Malopolsko. Teprve 34-letý oslabený král Václav II. však roku 1305 umírá. Albrecht rezignoval na Kutnou Horu, získal jen Chebsko; potvrdil českým vládcům jejich vládu v polských zemích.
České horní právo jihlavsko-kutnohorské se stalo jedním z pilířů všeho báňského zákonodárství ve střední Evropě. K zásadám Jihlavského městského a horního práva náleželo pevné zajištění zájmu měšťanů, a to i vůči šlechtě a královské moci (toto právo se týká rozvíjející se Jihlavy). Kutnohorské právo se týká státu, viz níže.
Rozmach těžby drahých kovů – stříbrné rudy (Jihlava, Kutná Hora); zlato (Kremnice), měděné rudy (Banská Bystrica). V Uhrách byly založeny uherské groše a zlaté florény – dukáty – patřily k nejhodnotnější minci v celé Evropě (peněžní forma feudální renty u nás převážila až na sklonku 14. století).
Václavovi právníci začali rozlišovat mezi sférou přímého králova panování – dominium speciale, nepřímý vliv – dominium generale – šlechta, zemský soud, zemské desky (1278) – prodeje a koupě nemovitostí, soudní pře. Václav chtěl i univerzitu v Praze, neprošlo to přes šlechtu.
pozn. Václavův notář Jindřich Vlach – zkoumání listin (pravost, právní vztahy).
Městské právo: Morava – brněnské právo (1243), odvolací autorita pro většinu moravských měst. Čechy – 1285 „Magna charta“ českých měst; většinou jihoněmecké norimberské právo – Schwabenspiegel (Švábské zrcadlo) – Staré Město pražské, jižní polovina Čech a Moravy; severoněmecké magdeburské městské právo – Sachsenspiegel (Saské zrcadlo, 20tá léta 13. stol., E. von Repgow) – severní Čechy (Litoměřické právo, Chomutov, Louny, Slaný), severní Morava a Slezsko (Olomouc). Samostatné městské právo české od přelomu 15./16. století.
Václav III. (1305-1306)
-	syn Václava II. a Guty Habsburské, 1305 krátce král český, uherský a polský
Vymření Přemyslovců po meči králem Václavem III. 16-letý, vzdělaný, bez touhy po moci, procházel mladickou osobnostní krizí. 1305 zahájil opět boj proti české vládě kníže Vladislav Łokietek, který s uherskou posilou od Karla Roberta vpadl do Malopolska. Válka propukla rovněž v Kujavsku. Na Václavově straně však šlechta Velkopolska, část malopolské šlechty (biskup Jan Muskata a krakovský patriciát). Václav se však opíjel s mladými šlechtici (a nový kancléř Petr Angelův jim upisoval královské majetky); za nevěstu mu byla vybrána princezna Viola, dcera těšínského vévody Měška. V říjnu 1305 předal Václav bavorskému vévodovi Otovi uherskou korunu (Ota Wittelsbašský korunován jako Béla V., neudržel se) a česko-polský král se oženil s Violou, která přijala jméno Alžběta. Václavova sestra Anna si vzala vévodu Jindřicha Korutanského z rodu Menhartovců.
1306 Łokietek ovládl Wawel, zatímco město Krakov očekávalo pomoc z Čech. Václav vyhlásil válečnou hotovost (málo peněz). Za pobytu v Olomouci, kde se soustřeďovaly velké vojenské síly, došlo k neočekávanému a tragickému obratu. Václav III. (18 let) byl dne 4. srpna 1306 zavražděn. Stalo se to v domě olomouckého děkana Budislava, ve chvíli odpočinku.
Spekulace: Václava snad zavraždil durynský rytíř Konrád z Botenštejna, jenž vyběhl se zkrvavenou dýkou; snad na popud Albrechta I. Václav nebyl před útokem dostatečně chráněn (spíše nepravdivé spiknutí mladíků, kterým dával a zase bral hrady – vybrán prý Vildštejn).
Vraždou skončila půl tisíciletí dlouhá vláda Přemyslovců v českých zemích, tak jako o pět let předtím panování Arpádovců v Uhrách.
V raném středověku by byl vybrán levoboček či příbuzný, ale na přelomu 13./14. stol. už ne. Mikuláš Opavský byl mimo dvůr, další přemyslovské větve, doložené ještě v 1. pol. 13. stol., zmizely v emigraci (Děpoltici, Vratislav). V době Václavovy smrti žily jeho tři vlastní sestry – Anna provdaná za Jindřicha Korutanského, svobodná Eliška, Markéta, manželka mladého vévody vratislavsko-lehnického Boleslava – a dále dcera Rejčky Anežka.
Postavení Židů v období vlády Přemyslovců
Židé se odlišovali od ostatního křesťanského obyvatelstva po stránce náboženské. Židovské a křesťanské náboženství mají společnou první část Bible Starý zákon, který pojednává o osudu starověkého židovského národa, vyznávajícího víru v jednoho boha. Židé byli nespravedlivě obviňováni, že zavinili smrt Ježíše Krista. To zavinilo, že Židé byli vyháněni ze své domoviny, pronásledováni, docházelo k násilným útokům na ně, tzv. pogromům. Ve středověku nebylo Židům dovoleno vlastnit půdu ani provozovat řemeslo. Zbýval jim jedině obchod a lichva. Někteří čeští panovníci vydávali privilegia, která měla Židy chránit: např. Přemysl Otakar II. vydal tuto listinu roku 1254 – Statuta Judaeorum: Židé sice mimo křesťanskou společnost, ale záruky pro hospodářskou prosperitu. Přemyslovo řešení udělením rozsáhlých privilegií výhodné, vzor pro Uhry, Polsko, Litvu („magna charta židovských svobod“). Jenže už 1298 tyto právní záruky porušuje Václav II. (vzepjatá religiozita).
Situace po vymření Přemyslovců (1306-1310)
Koncepce velké rodové moci Habsburků. Václav II. zajistil mír s Říší, proto nedošlo k okupaci, ale byli svoláni šlechtici a měšťané do Prahy k volbě nového krále. Princezny Anna a Eliška žádají šlechtu o respektování svých nároků, k jednání se připojuje Jindřich Korutanský. Albrecht I. to odmítl, prosadil svého syna Rudolfa (který tak krutě zpustošil jižní Moravu), Habsburské vojsko vstoupilo do Čech. Jindřich Korutanský ustoupil. Albrecht vyšel šlechtě vstříc, když uznal její volební právo opřené o Zlatou bulu sicilskou, odmítl ale dědické nároky Přemysloven.
1306-1307 Rudolf Habsburský (syn císaře Albrechta, vzdal se Rakouska ve prospěch bratra Fridricha) – slíbil ústupky šlechtě a v den sv. Havla 16. října 1306 byl slavnostně zvolen za krále; druhý den se oženil s Alžbětou (Eliškou) Rejčkou (vdovou po Václavu II.). Rudolf získal přízvisko „král Kaše“ – měl vnitřní nemoc, musel jíst kaše a pít lektvary. 1307 Albrechtův říšský dvůr přesídlil do Znojma, kde odevzdal Rudolf otci českou korunu a Albrecht I. ji s plnou autoritou římského vládce znovu udělil 18. 1. 1307 slavnostním předáním lenních praporců nejen Rudolfovi, ale zároveň i všem svým synům. To byl úskok proti šlechtě a duchu Zlaté buly sicilské inscenovaný před nahodile shromážděnými šlechtici, kteří tak jako první pocítili, že se ocitají v „širší vlasti“, jejímž pravidlům se budou muset podřizovat, tak jako šlechta rakouská. Rudolf ještě vedl tažení proti odbojným šlechticům z JZ Čech, při obléhání městské pevnosti Horažďovic v době kapitulace Bavora III. však 3. 7. 1307 zemřel. Před smrtí nařídil zdvojnásobit věnné statky královny Rejčky na hodnotu 40 tisíc hřiven stříbra. Byla to první vláda Habsburků na českém trůně.
Proti Habsburkům se bouří Wettini, boj o Durynsko. Pretendentovi českého trůnu rakouskému vévodovi Fridrichovi Krásnému neotevřelo brány Znojmo (Vítkovci; požadavky ol. biskupa Jana). V Praze sněm pod vedením biskupa Jana IV. z Dražic. Předákem habsburské strany byl starý maršálek Dobeš z Bechyně. Do biskupského domu na Malé Straně, kde se jednání konalo, vtrhli mladí šlechtici a požadovali zvolení Jindřicha Korutanského, Lichtenburkové zabili Dobeše (a unikli), habsburští stoupenci z řad patricijů utíkají (malá revoluce), podobná válka mezi patriciátem i v Kutné Hoře. Vilém Zajíc z Valdeka dobyl Křivoklát (1308 obsadil klášter zbraslavský). Královský úřad dočasně pod ochranou šlechty, prudký vzestup její prestiže.
1307-1310 Jindřich Korutanský (manžel Anny, dcery Václava II.) – zvolen protihabsburskou šlechtou, podporován hlavně Kutnou Horou (městské svobody). Ve skutečnosti vládla šlechta, maršálkem Jindřich z Lipé.
Albrecht plánoval velkou invazi do Čech – mír s Wettiny i Askánci, spojenectví s falckými Wittelsbachy, pomoc nového mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu (český metropolita, styky s pražským biskupem Janem IV. z Dražic). Habsburská vojska narážela na odpor šlechty a válka dostávala nacionální rysy (němečtí bojovníci X české obyvatelstvo), zpustošeno panství Vítkovců, Fridrichovi se poddaly Budějovice a Písek, oba Habsburkové se spojili ve středních Čechách a neúspěšně obléhali Kutnou Horu a Kolín (Jindřich z Lipé, Jan z Vartenberka), získali Kouřim (podpora patricijů). Rejčka souhlasila se sňatkem s Fridrichem, uprchla z Prahy, její města otevřela brány (Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Polička a Vysoké Mýto) – vévoda Fridrich jim udělil výhody vůči šlechtě (i králi a podkomořímu). Šlechtu a velká centra však Habsburkové nezískali, proto chtěl Albrecht porazit Čechy další rok hladomorem. Habsburkové útočí na Bavory a proti panství Menhartovců v Korutanech (+ Uhři). Protihabsburský tábor má za cíl zamezit nástup Habsburků v Čechách: Ota Dolnobavorský zprostředkoval české spojenectví s markrabětem míšeňským Fridrichem a se slezskými Piastovci, vévodou lehnickým Jindřichem a vratislavským Boleslavem (manželem české princezny).
1. května 1308 byl však Albrecht I. zavražděn, zavraždil ho jeho synovec Jan (syn Anežky Přemyslovny), když strýc ignoroval jeho nároky (uprchnul). V Čechách byl Janův čin oslavován.
Český král Jindřich Korutanský byl kurfiřtem, který měl nyní ovlivnit další říšskou politiku. Fridrich Krásný ho za obvyklé odstupné uznal; při ujednání suverénní a rovnoprávné české panstvo.
Útok skupiny patriciátu proti šlechtickým předákům a rozpad vlády Jindřicha Korutanského. 
 Jindřich byl dobrý bojovník, ale špatný panovník v míru. Zahraničí si myslelo, že bude protihabsburský, on se však stal politickým klientem vévody Fridricha. Novým císařem lucemburský hrabě Jindřich VII. (dosud leník fr. krále; volba díky Petrovi z Aspeltu).
Jindřich Korutanský neměl jasnou koncepci, musel splácet veliké pohledávky (šlechtě, biskupství) – finance kontroloval podkomoří Jindřich z Lipé (+ Jenslin /Jan/ z Rosentalu, patricij Wolfram) – namísto obratných italských bankéřů Václava II. jen malá oligarchická skupina pánů a patricijů. Proti nim opozice jiné pražsko-kutnohorské patricijské elity (Ruthardovci, Peregrin Puš), převrat 1309, útok na zemské úředníky v Sedlci, Jenslin popraven. Koalice Ruthardovců chtěla zasnoubit své děti s dětmi pánů, chtěli spoluvládu měšťanů a šlechty (s loutkovým neschopným králem Jindřichem Korutanským). Největší podporu měl pan z Lipé, odbojní patricijové vyhnáni. Jindřichovi přišel zachraňovat korunu bavorský vévoda Ota.
Šlechta dospěla za rozbrojů s bohatým německým patriciátem k prvnímu uvědomění si pocitu svého „češství“ (Kronika tzv. Dalimila).
Východiskem z krize se jevilo odstranění neschopného krále – kandidáty rakouský Fridrich Krásný, míšeňský Fridrich Čacký a vratislavský Boleslav (manžel Přemyslovny Markéty). Cisterčtí opati zbraslavský Konrád a sedlecký Heidenreich navrhovali spojení s novým římskoněmeckým králem Jindřichem VII. Lucemburským. V pozadí tohoto projektu stál zřejmě mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu (někdejší kancléř Václava II. a vyšehradský probošt), nový kancléř římského krále, uvědomující si význam českého království pro dynastii. Tuto myšlenku podpořila řada pánů a asi i biskup Jan IV. z Dražic. Lucemburkové zaručovali bezkonfliktnost s Říší a neohrožovali šlechtu a města. Opat Konrád provázený kronikářem Petrem Žitavským v létě 1309 vyjeli za Petrem z Aspeltu. Církevní diplomaté i přední velmožové stáli o sňatek mladého prince Jana s Eliškou jako dědičkou trůnu, aby nový rod v Čechách zdomácněl. Mladý král se měl naučit český jazyk i právní zvyklosti. Král Jindřich chtěl nabídnout svého bratra Walrama, po problémech v Itálii však dal Jana, který měl expandovat i do Polska. Král Jindřich měl zkreslené představy o česko-říšských poměrech. Sňatek a následné udělení zemí v léno však bylo dojednáno.
Jindřich Korutanský všemi opuštěn (i Habsburky), povolal do Čech rytířskou družinu z Korutan (Němci obsadili Prahu a Kutnou Horu). Spojil se s Wettiny a postoupil těmto míšeňským markrabatům do zástavy Litoměřice, Mělník, Most a Louny (území hraničící s Míšeňskem) + věž Pražského hradu + nástupnictví Fridricha Čackého. 1310 tedy v Čechách míšeňský rytířský oddíl.
Česko-německá šlechta (nejvyšší komorník Jindřich z Rožmberka) 1310 na římském dvoře v Norimberku, stejný význam jako cisterciácká diplomacie; římský král se zavázal respektovat všechna domácí práva. Styky s Lucemburky brzo navázali i pan z Lipé a pan z Vartenberka (ten slíbil předat Janovi královská práva, která drží v Kutné Hoře). Eliška utekla z Pražského hradu do Nymburka. Korutanci útočí v Praze na pozice Jindřicha z Lipé a patricije Wolframa na Malé Straně. Korutanci prchají, Jindřich a Anna z oken Hradu pozorují triumfální návrat Elišky do města. Šlechta a spojenečtí patricijové se vyslovili pro Jana, první nárys inauguračních diplomů, jejichž zachovaný zápis je charakterizován především obavami z cizinců.
Páni chtěli, aby Jindřicha Korutanského sesadil Jindřich VII. a zbavil je tak přísahy věrnosti, nové slavnostní poselstvo do Frankfurtu, hostiny. Jindřich do Čech nemohl kvůli připravované římské jízdě (pořád chtěl do Čech poslat Walrama), prohlásil Čechy za uvolněné říšské léno, kterého se Korutanec pokoutně zmocnil a zrušil všechny „nerozvážné“ přísahy věrnosti Jindřichovi Korutanskému v českých i alpských zemích. Elišku označil za paní Čechů, která má usednout na trůn otců. Kancelář Petra z Aspeltu začala vydávat pánům listiny (podpora, odměny, milosti – ronovský hrad pánovi z Lipé).
Složitějším problémem bylo závazné vymezení základních právních vztahů mezi vládcem a šlechtou. Jeho potřebu naznačuje také skutečnost, že obdobný návrh zemských svobod nedávno po Habsburcích požadovala zemská obec markrabství moravského. Výsledkem těchto jednání bylo vyhlášení inauguračních diplomů krále Jana roku 1310 pro Čechy a 1311 pro Moravu, vytvořil je Petr z Aspeltu: integrované království, vymezena práva šlechty (a biskupa) – ovšem jako královy milosti; města nakonec vyřazena z politického vývoje. Záhy převládl koncept dualismu politické moci krále a šlechtické obce reprezentované předními pány a zemskými úředníky.
Eliška Přemyslovna, kterou v podstatě provdával zemský sněm, odjela krásně vybavena do říšského Špýru (u nás bezprecedentní), okouzlila Lucemburky. Jindřich udělil těsně před svatbou svému synovi Čechy v léno. Svatba nadvakrát: z prestižních důvodů nejdřív požehnal páru kolínský arcibiskup v paláci, a druhý den dopoledne v dómu římských císařů vykonal svatební obřad Petr z Aspeltu. Čeští rytíři se vyznamenali v turnaji.
Zatím Korutanec shromažďuje v Praze spojence (Ruthardovci, Míšňané, Korutanci…), Míšňané se zmocnili Kutné Hory (což znejistilo římského krále o domácí české podpoře jeho syna) i Hradu, drancování Prahy Míšňany. Wettini se stali faktickými pány království (nová smlouva s Jindřichem Korutanským), markrabě Fridrich Kulhavý (Korutancův synovec). Česká elita však již byla rozhodnuta pro Jana, biskup Jan IV. z Dražic shromažďoval své vojsko v Roudnici. Janovo vojsko dobylo Prahu, Jindřich Korutanský uprchnul.
Vrcholný středověk přecházel do elegantnějších a náročnějších forem „zlatého podzimu středověku“.
Společnost a kultura
Společnost, stát a ekonomika
Vzory středověké společnosti a soustava elit českého státu. Do univerzalistického schématu lze v českých zemích rámcově zařadit tyto sociální kategorie obyvatel:
A. Status duchovních:
1) Stav světského duchovenstva
a)	nejvyšší stupeň: biskup pražský a olomoucký
b)	vyšší stupeň: kapitulní děkani a probošti, arcijáhnové
c)	střední stupeň: kanovníci, děkani, faráři, rektoři škol
d)	nižší stupeň: kněží a jáhni bez úřadu
2) Stav řeholního duchovenstva
a)	nejvyšší stupeň: opati, abatyše, převorové, probošti, řádoví mistři, provinciálové, komtuři
b)	střední stupeň: mniši, jeptišky, řádoví bratři
c)	nižší stupeň: konvrši, novicové
B. Status světských osob:
1) Stav urozených
a)	nejvyšší stupeň: král, knížata, markrabata, svobodná hrabata
b)	vyšší stupeň: nižší hrabata, páni, vyšší dvorští úředníci (komorník, maršálek, číšník, stolník, sudí, lovčí), purkrabí a kasteláni, provinční komorníci
c)	nižší stupeň: vladykové, rytíři, nižší dvorští úředníci, komorníci
2) stav neurozených
a)	prestižní vyšší stupeň – svobodní: fojtové, rychtáři, měšťané, kupci, svobodníci
b)	střední stupeň – majetní poddaní: sedláci, mlynáři, řemeslníci
c)	nejnižší stupeň: tovaryši, městští dělníci, čeleď, nevolníci, „nízká“ povolání
Sociální struktura českého státu za posledních Přemyslovců obsahovala čtyři osobité právní systémy: zemi, království, církev a města. Každý z těchto okruhů měl jinou strukturu, mentalitu, stupnici hodnot, identifikační jazyk a organizaci. Vzájemná závislost. Země: česká a moravská, zemské právo, v čele král, elitou šlechta, zemské soudy. Biskupská moc nezávislá díky kombinaci světských imunit a kanonického práva; knížecí úroveň (není součástí královské komory), posiluje vliv na duchovenstvo v celé zemi. Měšťané většinou v královských službách, řídili se svými městskými právy, elita podnikatelských rodů v Praze, Brně, Jihlavě a Kutné Hoře.
O integrovaném rázu „země“ nás přesvědčuje Kniha rožmberská sepsaná v prvních desetiletích 14. stol., vychází ze staršího „předdeskového“ práva. Byla to praktická příručka pro komorníky, vychází z úřední praxe Rožmberků, kteří zastávali úřad nejvyššího komorníka od 90. let 13. stol. do pol. 14. stol. (téměř nepřetržitě). Dokládá „plošně“ fungující strukturu zemského soudnictví, jež je rozděleno do „krajů“. Dochoval se i Řád práva zemského. Zemskou elitou je šlechta (rytířstvo). Panovníkovi radí česká Alexandreida.
Pohled ze stupňů trůnu: „dominium generale“ a „dominium speciale“. Termín království:
a) teritorium Čech, „regnum vel terra“
b) přímé vlastnictví krále (pozůstatkem např, pomístní název lesa Království u Dvora Králové)
c) majetky krále jinde než v Čechách (města na Moravě, léna v Německu)
Z dominia generale vybíral panovník veřejné berně, která platila pro poddané šlechty. Jinak byl odkázán na bernu specialis z klášterů a měst.
Hospodářský kolaps na přelomu 70. a 80. let, jeho ekologické a strukturální příčiny. Kolonizátoři vykáceli lesy, ty zadržely méně vody – záplavy. Spousta nových sídel zanikla, ztráta trhu v alpských zemích.
Dostavba země (města, hrady, kláštery). Královské fundace pomalu končí, už není prostor. Václavem II. založena Nová Plzeň, postaven osobní cisterciácký klášter na Zbraslavi (hrobka), unikátní kaple P. Marie v Brně („Veselá čtvrť“, zbouráno na poč. 20. stol.). Pánové (nižší) začínají stavět tvrze (místo hradů). Benešovici (biskup Tobiáš) si zbudovali nové impozantní rodové sídlo (s klášterem) – Konopiště – typ fr. kastelu. Kol. 1300 vystavěli Rožmberkové dvojhrad Český Krumlov (sourozenci).
Rozmach podnikatelské Kutné Hory, horní a městská práva, mincovní a měnová reforma. Za Václava II. stříbrná horečka, zlatokopové a podnikavci ze vzdálených zemí, jedovaté zamoření. Ius regale montanorum (Právo královské horníků) jako jediný obecný evropský zákoník zahrnující vztah mezi státem a horním podnikáním zdůrazňuje, že základním rysem rozvoje dolování je svoboda. Panovník podílníkem na zisku, zajišťuje právní podmínky rozvoje. Zákoník nabádá úředníky k sociálním ohledům. Kverkové – bohatí horní podnikatelé. Za rok se v Kutné Hoře vytěžilo asi 4-5 tun stříbra. Hlavním příjmem krále byla urbura – poplatek z výtěžku.
Státní symboly a ústřední úřady. Nejvyššími úředníky českého království byli komorník, kancléř, maršálek, číšník, stolník, sudí, podkomoří a lovčí. Vyšvihl se nejvyšší purkrabí pražský.
Kulturní rozkvět pozdně přemyslovské doby
Kulturní proudy v českých zemích a intelektuální osobnost krále Václava II. Citlivý intelektuál (pozitivum při vládě), neurotik (bál se bouřky a koček). Václav se stal otcem Jana Volka, dalšího vyšehradského probošta. Václav skládal poezii německy, snažil se mluvit dobře latinsky, mluvil česky.
Český stát za vlády Lucemburků (1310-1437)
Jan Lucemburský (1310-1346) – král český
Domácí politika: Česká šlechta nechtěla silného krále ve vnitřní politice, ale v zahraniční. Císař Jindřich si toho byl vědom, proto poslal s Janem i zkušené rádce v čele s Petrem z Aspeltu, kteří měli zkrotit maršálka a podkomořího Jindřicha z Lipé a „hrdinu“ Viléma Zajíce z Valdeka. Jan se musel inauguračním diplomem zavázat k mnoha omezením, volební kapitulace 1310-11(ve prospěch české a moravské vyšší šlechty – panstva) se týkaly branné povinnosti, placení berní, odúmrtního práva na šlechtické statky a obsazování zemských úřadů, jež král slíbil neudílet cizincům, kdežto v úřadech dvorských zůstali němečtí rádci, stálé spory. I královna Eliška měla vyhraněné politické názory. Jan nejdřív energický a sebevědomý, Eliška po jeho boku. Jan se ale opíral víc o své cizí rádce než o domácí šlechtu, ti ale nakonec vypuzeni i z dvorských úřadů (1315) a zemi po Petrovi z Aspeltu spravuje samotný Jindřich z Lipé – chtěl co největší moc, proti němu skupina v čele s Vilémem Zajícem z Valdeka, nešťastně zasahuje i královna, král se se šlechtou dělí o moc, neustálé spory a boje. 1318 – domažlické úmluvy: Jindřich z Lipé mocensky vítězí (ovládá zemský soud a nejvyšší úřady), královští manželé se rozcházejí a Jan rezignuje na urovnání vnitřních poměrů. To vše se odráží v tzv. Dalimilově kronice (proti německým hostům, cizincům). Jan 1318 přísahá, že rádce i úředníky bude volit jen z řad Čechů. 1319 Jan odchází ze země, vrací se jen zřídka. Panovnická moc hluboce poklesla (Pražský hrad lehl popelem).
Zahraniční politika: Jan v cizině prosazoval rodovou politiku, musel se starat i o říšskou politiku a lucemburské državy (současníci mu to vytýkali, prý chtěl jen válečnou slávu). Domácí poměry ho znechucovaly, vracel se jen pro peníze, „král cizinec“, ve skutečnosti spíš král-diplomat připravující vzestup rodu za jeho syna Karla IV. 1319 byla k české koruně připojena budyšínská část Horní Lužice (ekonomicky silná), 1322 pomáhal Ludvíku Bavorovi u Mühldorfu a obdržel za to trvale Chebsko jako říšské léno. 1323 neshoda s Eliškou, sedmiletý Václav odvezen do Francie, kde Janova sestra Marie byla chotí Karla IV. Václav byl biřmován na jméno Karel. 1327-29 se Janovi podřídila hornoslezská knížata. 1329 získal Zhořelecko (obchodní cesty). 1330 domluvil u Jindřicha Korutanského sňatek syna Jana Jindřicha s jeho dcerou Markétou Maultasch (1341 ho zapudila, on se stal moravským markrabětem). 1331 získal Jan panství v západní Lombardii; tím se znepřátelil s císařem Ludvíkem, k němuž se připojili Lokýtek a Karel Robert Uherský. K válce nedošlo, ale italské panství už 1333 ztraceno. 1333 Karel markrabětem moravským, obnovil autoritu královské moci, byl skutečným vládcem Čech. 1335 smlouva s Kazimírem Polským na uherském Vyšehradě; Jan se vzdal nároků na Polsko a Kazimír uznal právo české koruny na Slezsko (ekonomicky silné Vratislavsko). 1337 Jan při výpravě do Litvy oslepl na jedno oko (1340 na druhé).
1344 Karlovým přičiněním bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství (prvním arcibiskupem byl Arnošt z Pardubic) a zbaveno ta německé závislosti; jemu bylo podřízeno biskupství olomoucké a nově založené biskupství v Litomyšli (to zaniklo za husitských válek). 1346 Karel zvolen v Německu římským králem, protikrálem Ludvíka Bavora.
Král Jan padl 1346 v bitvě u Kresčaku (Crécy, v rámci stoleté války, spojenectví s Francií /+ Avignon/), na své přání byl pohřben v Lucemburku.
Pozn. Jan dal razit zlaté florény.
Karel IV. (1346-1378) – král český a římský, císař římský
Narodil se 14. 5. 1316 v Praze a jako princ dostal jméno Václav. Pro neshody Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou ho Jan odvezl k francouzskému dvoru, kde byl vychováván, v Paříži byl rovněž roku 1323 biřmován a při biřmování dostal jméno Karel. Roku 1333 se vrátil do Čech a stal se markrabětem moravským. Rovněž zahájil výstavbu chrámu svatého Víta (Matyáš z Arrasu a Petr Parléř, katedrála byla dokončena roku 1929).
1313 nečekaně umírá Jindřich VII., nároky si dělá bavorský vévoda Ludvík z rodu Wittelsbachů i rakouský vévoda Habsburk Fridrich Krásný. Jan na straně úspěšného Ludvíka, ten ale ve sporu s papežem, i s Lucemburky (Tyrolsko), Jan přechází k císařovým protivníkům. Po smrti Jana Lucemburského roku 1346 se stal králem českým, byl zvolen králem římským (Ludvík sesazen, 1347 při lovu umírá) a téhož roku byl římským králem korunován. Českým králem byl korunován až roku 1347. Jako první český panovník získal římskou královskou a císařskou korunu a jeho korunovace v Římě se uskutečnila roku 1355.
Karel IV. byl člověk neobyčejně vzdělaný, aktivně ovládal latinu, němčinu, francouzštinu, češtinu a italštinu. Jeho nejbližšími spolupracovníky byli pražští arcibiskupové – Arnošt z Pardubic (1. pražský arcibiskup), Jan Očko z Vlašimě (pražský arcibiskup), Jan ze Středy (kancléř a olomoucký biskup). Z českého království učinil pilíř římské říše, od počátku své vlády ho považoval za centrum své moci. Říká se o něm, že Čechům byl otcem, Němcům otčímem a nepřátelé (Wittelsbachové, Habsburci) ho nazývali „popským králem“, protože se přátelil s církevními hodnostáři a měl zprvu dobré vztahy i s papežskou kurií.
1347 založil klášter na Slovanech pro slovanské mnichy.
1348 byla zřízena nová státní instituce, tzv. Koruna česká (Morava, Slezsko a Horní Lužice byly prohlášeny za léna české koruny).
7. 4. 1348 vydal zakládací listinu pražské university (1. středoevropská univerzita).
Černá smrt 1348/49. Od roku 1347 se Evropu šíří mor (z krysích blech); velká vlna už v 1. pol. 6. stol., poté 4. stol. a v generačních intervalech až do 18. stol. (1710/11). Snadné šíření díky špatné hygieně a slabé imunitě (nedostatečná výživa). Mor přišel ze střední Asie, roku 1347 ho přinesli janovští námořníci z Krymu do Konstantinopole a pak do Messiny; epidemie po celém Středomoří (izolace v Marseiile pozdě). Obrovská pandemie 1848-50. Samotné Čechy zůstaly ušetřeny hromadného mření (chladný vítr), více postižena Morava (mor z Uher). Reakcí na „Boží trest“ byla zvýšená zbožnost (flagelanti – marskači, kacíři) či nevázaný život. Zloba proti Židům (domělí původci všech strázní kiřesťanů), pogromy (většinou kvůli pověstem o otrávených studnách, znesvěcených hostiích či rituálních vraždách). Šlo však hlavně o nevyrovnané půjčky. Karel IV. Židům moc nepomohl; morové epidemie tedy přinesly hlavně zhoršené postavení Židů ve společnosti.
Setkání pražského dvora s italskými humanisty. 1350 Cola di Rienzo v Praze.
1355 předložil Karel šlechtě několik let připravovaný nový psaný zákoník Českého království, později nazývaný Maiestas Carolina, více než sto článků, úprava zemského i trestního práva, vymezení vztahu krále a šlechty. První souhrnný psaný svod práva ve středověkých Čechách. Dotkl se práv šlechty a ta jej jednoznačně odmítla schválit, 1356 malý odboj Rožmberků. Karel se chtěl vyhnout střetu a zákoník prozíravě odvolal. Proti politickým požadavkům měšťanů byl rozhodnější.
1356 byla vydána Zlatá bula Karla IV. – potvrdil v ní svobody českého státu vůči říši, platila až do roku 1806; bulou byla stanovena volba německých králů většinou kurfiřtů, první místo mezi nimi zaujímal český král a kurfiřtům bylo doporučeno, aby dali syny učit češtině. Uprázdněný český trůn obsadí volbou český sněm.
Za doby jeho vlády bylo postaveno několik gotických památek: hrad Karlštejn, Karlův most (1357, Parléř); roku 1348 založil Nové Město pražské (ale ne na zelené louce). Praha měla v době jeho vlády asi 40.000 obyvatel, byla hlavním městem římsko-německé říše.
V Týnu káže Konrád Waldhauser (zemř. 1369), evropská nová zbožnost (devotio moderna), proti mravním pokleskům církve, začátek české reformace (1363). V Praze i Jan Milíč z Kroměříže (1358).
1363 Karel získal smlouvou Dolní Lužici. 1364 dědické smlouvy s rakouskými Habsburky. 1369 získal zbytek Slezska: svidnicko-javorské vévodství; tento rozsah do 17. století. 1374 přikoupena braniborská marka. Česká koruna se stala největším státním útvarem ve střední Evropě.
Sňatková politika: Karel měl čtyři ženy – Blanku z Valois, Annu Falckou (usmíření Wittelsbachů), Annu Svidnickou a Alžbětu Pomořanskou – tj. Eliška, jediná ho přežila, dcera Karlova soupeře polského krále Kazimíra Velikého; když Kazimír 1370 zemřel a na polský trůn nastoupil uherský král Ludvík, dojednal sňatek jeho dcery Marie se svým synem Zikmundem. Karel tím chtěl získat polsko-uherské dědictví, protože Ludvík neměl mužské potomky.
Zemřel 29. 11. 1378 ve svém příbytku na Pražském hradě. 16. 12. 1378 byl pochován v Chrámu svatého Víta. Nad rakví promluvil učenec Vojtěch Raňkův z Ježova a nazval ho Otcem vlasti.
Gotické umění doby Karla IV.
Na Pražském hradě stála původně kaple sv. Václava đ kostel sv. Víta đ Svatovítská katedrála. Stavitelé: Matyáš z Arassu, Petr Parléř; stavěla se v letech 1333 – 1929. Petr Parléř se podílel i na stavbě Karlova mostu, Mostecké věže, kostela Všech svatých a Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.
V období gotiky byl vytvořen i tzv. krásný sloh, jeho počátek je datován od doby, kdy se zdobil Karlův most – socha sv. Václava od Petra Parléře.
Mistři – anonymní autoři obrazů pojmenovaní podle místa uchování jejich díla:
Mistr Vyšebrodský – je autorem devíti desek oltáře kostela ve Vyšším Brodě; jedná se o výjevy ze života Ježíše Krista.
Mistr Teodorik – je autorem 127 desek v kapli sv. Kříže na Karlštejně.
Mistr Třeboňský – je autorem obrazů ze života Ježíše Krista.
Madona roudnická – dílo, které zařazujeme ke krásnému slohu.
Mistr Rajhradského oltáře – vyšel také z krásného slohu; říká se o něm, že celým svým dílem byl rozený vypravěč, dovedl zachytit množství postav v kontrastu.
Knižní malba – Bible boskovická (po roce 1415)
Krize českého soustátí v pozdním středověku
Evropské souvislosti krizového vývoje
Morové epidemie a vyčerpání hospodářské dynamiky
*dodělat
Karlovi dědicové
synové:
Václav IV. – získal České království, Slezsko (přímo vládne jen někde), část Lužic
Zikmund – Braniborsko s Dolní Lužicí, aspiroval na Polsko, získal ale Uhry a Braniborsko s Lužicí dal Joštovi
Jan – část Dolní a Horní Lužice (Zhořelecko)
synovci (synové Jana Jindřicha):
Markrabství moravské – hlavním markrabě Jošt, mladšími jeho bratři Jan Soběslav (církevní dráha) a Prokop
Lucembursko držel třetí Karlův bratr Václav Lucemburský (zemř. 1382).
Václav IV. (1378-1419) – král český a římský
Syn Karla IV., jako dvouletý korunován římským králem, jako sedmnáctiletý nastupuje na trůn, nadaný a vzdělaný, ale nedosahoval panovnických kvalit svého otce, vládnutí jej unavovalo, improvizoval, nedržel se pevné linie, ale krize nebyla jeho vinou, měla hlubší kořeny. Vládl v době, kdy v českém království vyvstávaly obrovské problémy. Zhoršovaly se ekonomické poměry a tím i královské příjmy.
Karel si přál návrat papežů do Říma, stalo se, ale 1378 začalo tzv. velké papežské schizma, proti Urbanovi VI. fr. kardinálové i král, protipapež v Avignonu (od 1409 trojpapežství), do 1415. Sedmnáctiletý Václav IV. se po vzoru svého otce postavil na stranu římského papeže, po čase začal v tomto postoji kolísat a zmeškal vhodnou příležitost k získání císařské koruny v Římě.
V Německu byl považován za neschopného krále a doma se střetl s církví i šlechtou.
V době Václavovy vlády dochází v království ke krizovým jevům. V roce 1380 opět morová epidemie, davová psychóza, pražské židovské ghetto bylo r. 1389 přepadeno a mnozí obyvatelé povražděni. Pogrom vyvolalo bezdůvodné obvinění, že Židé otrávili studně a způsobili smrt křesťanů.
Král se rozešel s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna (Václav chtěl benediktinské opatství v Kladrubech změnit na biskupství, aby zmenšil moc arcibiskupství). Spory mezi nimi vyvrcholily roku 1393, kdy Václav IV. nechal mučit arcibiskupova generálního vikáře Jana z Pomuku, který to nepřežil (žádné zpovědní tajemství, šlo majetek).
Byla založena Kaple betlémská (1391) a od roku 1402 se stal kazatelem v Kapli betlémské Mistr Jan Hus. Roku 1409 vydal Václav IV. s Mistrem Janem Husem Dekret kutnohorský, který upravoval poměry na Karlově univerzitě: 3 hlasy Češi, 1 hlas ostatní „národy“ (Poláci, Bavorové a Sasové) đ němečtí univerzitní mistři a studenti odcházejí do Německa, v Lipsku si zakládají univerzitu. V tomto období poklesla načas úroveň Karlovy univerzity. Univerzita teď mohla vyslat své posly na pisánský koncil, Václav potvrzen za římského krále.
Václavovy boje s panstvem (1394-1403)
Jošt – markrabě moravský, králův bratranec, od 1383 kurfiřt (koupil od Zikmunda Braniborsko), od Václava získal Lucembursko. Nechtěl být Václavovi podřízen, proto se spojil s vysokou šlechtou, vytvořili panskou jednotu a 1394 krále zajali na Králově Dvoře za Berounem (1. zajetí). Chtěli začít vládnout zemi, Jošt ale mířil až na římský trůn. Na Václavově straně ale Pražané a zhořelecký vévoda Jan, říšská knížata se také nevzbouřila, Václav získal svobodu, ale ne respekt.
Revolta v říši: rýnský falckrabě Ruprecht II. + arcibiskupové z Mohuče, Kolína a Trevíru. 1400 Václav zbaven římského trůnu, novým králem Ruprecht III. Falcký z rodu Wittelsbachů.
Zikmund se nestal polským králem, trůn po Ludvíkovi z Anjou nezdědila Zikmundova žena Marie, ale její sestra (žena Vladislava Jagiella). Zikmund vybojoval Uhry, korunován 1387 po ústupcích uherské šlechtě, navíc turecké nebezpečí. Zikmund se pokusil získat českou i říšskou královskou korunu, 1402 zajal Václava a uvěznil ho ve Vídni (2. zajetí). Šlechta, měšťané i Jošt ale tentokrát na Václavově straně, Václav 1403 prchá a uzavírá s panskou skupinou kompromis (1405) – řada ústupků; řeší i církevní problémy.
1409 koncil v Pise, měl odstranit papežské schizma, Václav to podpořil, koncil ho uznal za římského krále. Jenže poté trojpapežství i tři římští králové: Václav, Jošt a Zikmund. Jošt brzy zemřel, Václav si nechal titul a Zikmund měl být skutečný vládce. 1412 rozchod Husova reformního proudu a krále.
1414 Zikmund přinutil papeže Jana XXIII., aby svolal do Kostnice koncil (1414-18), který odstranil schizma (Martin V.) a měl napravit církev. Šlo i o kacířství: Wyclif, Hus, Jeroným Pražský. Hus i Jeroným upáleni, křížové výpravy proti husitským Čechám.
Společenské předpoklady husitství
Jednou z příčin krize v českých zemích byly hospodářské změny (přechod od naturálního hospodářství k peněžnímu, který v Čechách proběhl velmi intenzívně a rychle). Postavení poddaných se napřed zlepšilo, ale na počátku 15. století se začala zvyšovat renta formou mimořádných dávek i renta v úkonech.
V předhusitském období byla nejbohatším vlastníkem církev – vlastnila téměř třetinu půdy v Čechách. Církvi se odevzdávaly poplatky „na zbožné účely“ a zádušní platy. Proticírkevní hnutí se stalo hnutím sociálním. Dalším negativem církve této doby bylo papežské schizma.
Husovi předchůdci:
Mistr Jan Hus vycházel při svém působení z myšlenek anglického reformátora, oxfordského profesora Johna Wyclifa – o právu poddaných na odpor proti nespravedlivé vrchnosti, kritizoval církev a její honbu za majetkem. Mistr Jan Hus aplikoval jeho názory na české poměry. Zastánci nové zbožnosti, kazatelé:
Konrád Waldhauser – byl to rakouský augustiniánský mnich, kterého pozval do Prahy Karel IV. Kázal německy a latinsky, okruh královského dvora; proti svatokupectví i mnohoobročnictví (jeden farář – více far, za peníze je pronajímal jiným kněžím); hromadění kostelních důchodů.
Jan Milíč z Kroměříže – byl úředníkem královské kanceláře, zapůsobil na něj Waldhauser, vzdal se funkce, majetek rozdal chudým a vybudoval novou pražskou kapli, při níž žilo společenství obrácených nevěstek a působila škola pro kazatele. Nazval ji biblicky Jeruzalém – vzorné křesťanské společenství. Knížka o Antikristovi. Kázal česky, široký ohlas u pražských měšťanů, popudil si pražské faráře, ti ho obžalovali z kacířství u papeže, Milíč se odjel k papežské kurii osobně hájit, za pobytu v Avignonu však zemřel (1374). Jeho žáci vytvořili nové středisko kazatelství v Betlémské kapli (1391).
Mistr Matěj z Janova (1350-1394) – Milíčův učený přítel a následovník, studoval teologii v Paříží i Praze, mistr svobodných umění v Paříži, kanovník pražského kostela sv. Víta, farář; psal latinsky, jeho hlavním dílem jsou rozsáhlá Pravidla Starého i Nového zákona (Regule Veteris et Novi testamenti) – výklad Bible podle raných husitských názorů, svoboda kázání (hlásání slova Božího), od laiků požadoval, aby přijímali často oltářní svátost, návrat k pravidlům života prvotní církve; vliv na husitství.
Mistr Jan Hus (1370/71 – 6. července 1415)
Pojmy:Hereze- kacířství
Ortodoxie- pravověrné učení
Exkomunikace- vyloučení z církve
Inkvizice- úřad pro boj s kacířstvím
Konkláve- místnost, v níž se konala volba papeže
Utrakvismus- přijímaní svátosti oltářní pod obojí způsobou
Mistr Jan Hus se narodil pravděpodobně roku 1370 nebo 1371 v Husinci u Prachatic v chudé rodině. Studoval na pražské univerzitě a po vysvěcení na kněze se stal univerzitním mistrem. Od roku 1402 se stává oblíbeným kazatelem v Kapli betlémské na Starém Městě pražském – kázalo se zde pouze česky. Hus se velmi brzy přiklonil k učení anglického myslitele Johna Wyclifa, který tvrdil, že se církev dobrovolně nevzdá pozemkového bohatství ani politického vlivu a že k apoštolskému životu ji může donutit pouze stát a jeho představitelé.
Kritika vedená univerzitními mistry brzy dosáhla odezvy i na královském dvoře v řadách šlechty i mezi širokými vrstvami obyvatel. Naopak proti Husovým názorům se postavili církevní hodnostáři a měšťané německé národnosti. Nad Prahou byl vyřčen interdikt (tj. v Praze se nesměly konat žádné církevní obřady – pohřby, svatby, křty, nesměly se sloužit mše, a proto Mistr Jan Hus Prahu 1412 opouští a začíná kázat pod širým nebem na Kozím Hrádku a Krakovci.
Na jaře roku 1414 vyzval císař Zikmund Mistra Jana Husa, aby se očistil od nařčení z kacířství před církevním sněmem v Kostnici. Od Zikmunda dostal zvláštní glejt, že se mu ani jeho doprovodu nic nestane a vrátí se nazpět do Prahy. Zástupci církve žádali, aby Hus odvolal své učení a podřídil se autoritě církve. Protože Hus neodvolal a trval na svých zásadách, byl 6. 7. 1415 na hranici upálen.
Dílo Mistra Jana Husa: De Eclesia (O církvi); Dcerka; Výklad Viery, Desatera a Páteře; Postila; O šesti bludiech; De ortographia Bohemica (O českém pravopisu); Listy (např. Věrným Čechům, Pražanům).
K Husovu odkazu se přihlásila široká fronta kalicha, roku 1415 byl ustaven Svaz husitské šlechty a v létě roku 1419 se začaly konat poutě na hory.
Jeroným Pražský – proslulý evropský učenec, učitel na Sorbonně. Král Václav IV. dal souhlas s prodejem odpustků na podporu válečných podniků papeže Jana XXIII. Jeroným Pražský s tím nesouhlasil, proto zorganizoval roku 1412 maškarní protiodpustkové demonstrace – ty byly potlačeny a tři tovaryši byli při nich zabiti. Jeroným Pražský byl upálen 1416 v Kostnici, kam přijel hájit svého přítele Jana Husa.
Husitská revoluce (1417-1437)
Brzy po Husově smrti se vytvořila široká fronta jeho přívrženců, kteří si začali říkat husité. Svůj program shrnuli v tzv. čtyřech artikulech pražských. 
Artikuly požadovaly:
v	příjímání pod obojí způsobou (tělo i krev Ježíše Krista – chléb a víno)
v	trestání smrtelných hříchů již na tomto světě (kritika prodeje odpustků, soudit církev mohou světští vládci)
v	svobodné kázání slova božího (úloha kněze – morální + výklad bible, kritika církevní hierarchie)
v	církvi nepřísluší světské panování (církev by měla být zbavena politické moci i svého majetku – nejdůležitější, ale neproveditelné).
Symbolem všech husitů se stal kalich jako symbol přijímání podobojí. Zahraniční prameny té doby většinou posměšně připisovaly husitům symbol husy a sám pojem husitství byl původně potupným posměškem.
Husité se dělili na několik skupin. První skupinou byli umírnění a konzervativní husité. K těm patřila většina vyššího kališnického panstva, část nižší šlechty, bohatí pražští měšťané ze Starého města a univerzitní vzdělanci, vesměs z okruhu spolupracovníků a žáků Jana Husa. Snažili se o prosazení církevní reformy v podobě, kterou by katolická církev tolerovala. Jejich cílem bylo také dostat se do zemských úřadů či alespoň omezit moc staré vysoké rodové šlechty a získat tím výhody pro svoji zájmovou skupina bez ohledu na starší tradice. V zásadě se během revoluce soustředili na obranu získaných výsad a netoužili tak po zásadní změně společenských poměrů, jak tomu chtěli radikálové. To je často přibližovalo k pozicím tolerantní části katolické strany (někteří často přecházeli) a později vedlo ke vzniku panské jednoty. Mezi umírněné až konzervativní husity patřili osobnosti jako Kříšťan z Prachatic, Jan Příbrama. Pražský nejvyšší purkrabí Čeněk z Vartenberka (český zemský „premiér“), moravský hejtman Lacek z Kravař: už na podzim 1415 zorganizovali velkou protestní akci proti Husovu upálení (protestní listy s pečetěmi 452 šlechticů).
Praha a Pražané stáli mezi umírněnými a radikálními proudy husitství. Na počátku revoluce jako hlavní město království sehrála důležitou roli odporem proti Zikmundovi, později ale byli Pražené oslabeni spory mezi Starým Městem (spíše umírnění – Jakoubek ze Stříbra, Jan Rokycana) a Novým Městem (radikálové, chudina – Jan Želivský). Novoměstští také vybudovali polní vojsko, které spolupracovalo s radikály z Tábora a sirotky. Umírnění Pražané se spojili s katolíky a umírněnými husity ve Svatohavelskou koalici (panskou jednotu).
Poslední skupinou byly tři proudy radikálů – Orebité ve východních Čechách s centrem v Hradci Králové (kněz Ambrož, později Hynek Krušina z Lichtenburka); po smrti Jana Žižky se začali nazývat sirotci. Boží zákon chtěli prosadit zejména vojensky. Další radikální směr byli táborité, působící především v jižních a západních Čechách. Jejich centrem se stalo Hradiště hory Tábor, který měl být předsíní do Kristovy říše věčné blaženosti. Nové příchozí obyvatelé tohoto města museli odevzdat cennější předměty a peníze do kádí. Původní idea rovnostářské společnosti vzala za své z důvodu ekonomické nefunkčnosti a Táboři byli nuceni začít od okolních vesnic vybírat dávky. V čele Tábora stáli čtyři hejtmani: Mikuláš z Husi, Jan Žižka z Trocnova, Chval z Machovic a Zbyněk z Buchova. Po vypuzení a vyvraždění (upálení) chiliastických a kacířských sekt (chiliasta/pikart Martin Húska – Kristus není ani ve víně ani v chlebě; adamité, valdenští, pikarti) r. 1421 postupně Táboři vytvořili jakousi svébytnou církevní organizaci v čele se seniorem Mikulášem Biskupcem z Pelhřimova a knězem Václavem Korandou (udržela se až do r. 1452, kdy se poddala Jiřímu z Poděbrad). Táborité byli sice ochotni částečně vyjednávat (od r. 1426 styky se Zikmundem), ale v otázkách víry byli neústupní. Nakonec jim Zikmund udělil v lednu roku 1437 zvláštní městská privilegia, která si Tábor udržel až do r. 1452. Pak se Tábor stal normálním královským městem. S tábory spolupracovala poslední radikální část husitů – severočeští husité. Jejich centry byly města Žatec a Louny a v jejich čele se pohyboval Jakoubek z Vřesovic. Postupem doby se tyto směry přeměnily ve vojenské svazy a vydržovaly stálá polní vojska.
Husitská revoluce I (1419-1427)
Od roku 1417 probíhaly po celém území Čech poutě na hory, kde prostí lidé pod vedením venkovských kněží a kazatelů dávali najevo odpor vůči zvykům „hříšné katolické církve“. Je to výraz lidové zbožnosti, snahy o čistý život, spojení s Kristem díky přijímání podobojí. Objevovaly se chiliastické myšlenky, hlásající, že druhý příchod Krista se blíží a spaseni budou jen čistě žijící lidé scházející se na horách označených biblickými jmény (Oreb, Tábor, Beránek…) a v pěti „vyvolených“ městech – Plzeň (později přestoupila ke katolíkům), Klatovy, Žatec, Slaný, Louny. Postupně narůstaly nepokoje a ozbrojené davy chudiny dokonce táhly na Prahu.
V Praze se stal mluvčím radikálních husitů a chudiny Jan Želivský, žák Mistra Jana Husa. 30. 7. 1419 procházelo Prahou procesí vedené Janem Želivským. Před Novoměstskou radnicí žádali na konzervativních radních propuštění vězněných stoupenců husitství. Po odmítnutí požadavků a zneuctění demonstrace novoměstskými konšely vnikli husité na radnici a přítomné hodnostáře vyhodili z oken („první pražská defenestrace“). Dala bezprostřední podnět k vypuknutí husitské revoluce v Praze. Král Václav IV. sice převrat dodatečně schválil, ale již 16. 8. 1419 umírá v Hrádku u Kunratic (ranila ho mrtvice). Na uprázdněný český trůn (pod regentskou vládou královny Žofie + Čeněk z Vartenberka) začíná uplatňovat nárok jeho bratr, uherský král a římský císař Zikmund Lucemburský. Husitská šlechta však jeho nárok odmítla. Zikmund vyhlásil křížovou výpravu proti Praze. Na pomoc Praze se začali scházet kališníci z celých Čech. 
V březnu 1420 se Břeněk ze Švihova a Jan Žižka z Trocnova se 400 pěšáky, 9 jezdci a 12 vozy přesunovali z Plzně do Tábora. Pronásledovali je strakoničtí johanité a cestu jim odřízl další oddíl katolického panstva od Písku. U Sudoměře byli 25. 4. 1420 obklíčeni v terénu, který byl vhodný pro útok jízdy. Jedinou šanci skýtá pozice mezi dvěma rybníky, z nichž jeden byl vypuštěný. Napadení bylo možné pouze po hrázi , kterou husité přehradili vozy. Vyrovnali tak nevýhodu svého malého počtu. První útok těžké jízdy byl odražen, druhý útok vedli rytíři přes bahnité dno vypuštěného rybníka. Tam jejich koně uvázali, takže jezdci museli sesednout a útok byl dále veden pěšky. Mlha a večerní šero rozhodly bitvu ve prospěch husitů, kteří se omezili na odrážení protivníka. Nepřátele nepronásledovali, bez jízdy se o to ani nemohli pokusit. Dosáhli ostatně svého cíle, cestu na Tábor měli otevřenou. Husité v této bitvě využili nejen terénu, ale poprvé použili polní opevnění (vozovou hradbu). Padl Břeněk ze Švihova.
První bitva mezi husity a křížovou výpravou proběhla na vrcholku Vítkově nedaleko Prahy. Pod vedením císaře Zikmunda se shromáždilo asi 30.000 křižáků. Praha měla okolo 9.000 obránců. Útočníci opanovali dvě strategická místa, Pražský hrad a Vyšehrad, a Prahu téměř zcela obklíčili s cílem ji vyhladovět. Zbýval Vítkov, který znemožňoval dokončit obklíčení města. Na něm nechal Jan Žižka vybudovat provizorní srubové opevnění s příkopy a zídkou. Výhodou bylo, že své postavení musel hájit pouze z jednoho směru, jinudy terén útok nedovoloval. Proto nebyl počet obránců nijak velký (26 mužů a 2 ženy). Zde se také Žižkovi lidé 14. 7. 1420 ubránili spojenému útoku míšenské a rakouské jízdy. Na bojišti zůstalo 144 mrtvých křižáků a neznámo kolik husitů, které v kritické chvíli zachránil zásah pěší zálohy. Křižácká vojska se postupně začala rozcházet, nicméně Zikmund se ještě 28. 7. 1420 nechal korunovat králem. Po nespěšném pokusu o osvobození husity obleženého Vyšehradu 1. 11. 1420 (kdy velitel Vyšehradu nepodpořil Zikmundovu snahu, protože měl s husity uzavřenou dohodu, ve které slíbil, že se poslední den v říjnu vzdá) musel odtáhnout, aby se do Prahy vrátil až za šestnáct let.
Husité Zikmundovo korunování neuznali. V červnu 1421 byl svolán zemský sněm do Čáslavi. Zikmund byl sesazen z trůnu a byla zvolena vláda dvaceti správců, ve které zasedlo 5 pánů, 7 zemanů a 8 zástupců měst. Tuto radu podpořil i pražský arcibiskup Konrád z Vechty, když předtím uznal čtyři artikuly pražské a přistoupil ke kalichu. Začalo se také uvažovat, kdo by měl být novým českým králem. Jakoubek ze Stříbra vystoupil s požadavkem, aby se jím stal nějaký umírněný český husita (došlo naplnění až roku 1452 – Jiří z Poděbrad a Kunštátu), některé radikálnější skupiny požadovaly člena polské dynastie Jagellovců či litevského Zikmunda Korybutoviče. Jednání s těmito kandidáty také prakticky probíhala po celou dobu válek. Praha se také vypořádala s radikály, když staroměstští konšelé 9. 3. 1422 zajali a popravili Jana Želivského. Konzervativci pak Prahu ovládali až do roku 1427, kdy byli svrženi převratem vyšlým z Nového města. 
V roce 1422 byla proti Čechám vyslána 2. křížová výprava. Již v létě 1421 ji připravili Zikmund s papežem Martinem V. Měla vpadnout do Čech současně ze dvou stran, křižácká vojska od západu Německa a Zikmundovy oddíly Uhrů, Slezanů a Rakušanů přes Moravu. Tyto údery však nebyli koordinovány, a tak se výprava daleko nedostala. Po překročení hranic v Krušných horách se Němci zdrželi obléháním Bíliny a Žatce, kde se doslechli o blížícím se husitském vojsku, a rozutekli se. Zikmund se pokusil o pokračování v boji vlastními silami. Uherské oddíly, páchající po cestě neslýchaná zvěrstva, pronikly až ke Kutné Hoře. Zde se měly spojit se slezskými oddíly. Proti nim vytáhli husité pod vedením Jana Žižky a po prvním neúspěchu je v několika bitvách v prostoru mezi Kutnou Horou a Německým (Havlíčkovým) Brodem porazili. Ke hlavnímu střetu zřejmě došlo 8. 1. 1422 u Habrů. Německý Brod, který pomáhal Zikmundovi, byl zničen. Zikmund se nato stáhl na Moravu a definitivně se vzdal dalších aktivity. 1422 tedy poražena 2. křížová výprava u Německého Brodu.
Na podzim roku 1423 vznikla panská jednota. Bylo to hnutí, ve kterém se sešli většinou představitelé vyšší katolické šlechty a konzervativní představitelé umírněných husitů, obávajících se radikálů. Avšak ani oni (zatím) neuspěli. V roce 1424 se odehrává bitva u Malešova, jedna z nejkrvavějších bitev, které byly za husitských válek svedeny. Střetla se panská jednota s vojsky Jana Žižky. Žižkovy rozpory s Táborem během roku 1423 totiž zapříčinili odchod vojevůdce a jeho polních vojsk na území východních Čech, kde byl vytvořen tzv. „Menší Tábor“. Současně však tyto rozpory umožnily obnovení činnosti panské jednoty, jejíž členové se dosud Žižky obávali, ale nyní doufali, že jej, zbaveného podpory táboritů, mohou porazit. 
Spojeným panským a pražským vojskům se po několika neúspěšných srážkách povedlo na jaře 1424 vystihnout správný okamžik. Žižka ustupoval ze západní hranice Čech směrem na Žatec, Louny a dále proti toku Labe. U Kostelce n. L. se panské jednotě podařilo Žižkova vojska sevřít. Díky pomoci Hynka z Poděbrad Žižka unikl a opevnil se na kopci u Malešova poblíž Kutné Hory. Dne 7. 6. 1424 zde došlo k mohutné bitvě. Žižkova výhoda spočívala jednak v tom, že si sám zvolil bojiště, jednak ve skutečnosti, že pronásledující nepřítel přicházel po částech a nemohl se v úzkém údolí rozvinout. Tak se podařilo nejprve porazit jízdní předvoj a poté i protivníkův šik. Zda Žižka skutečně spustil z kopce své vozy naložené kamením a rozrazil tak nepřátelské řady, dnes nemůžeme dokázat, pravdou však je, že v soudobých knihách o válečném umění se tento „manévr“ objevuje často právě ve spojení s husity. 
Vojsko Svatohavelské koalice bylo katastrofálně rozbito. Prameny uvádějí 1.200 až 1.400 padlých, z toho 330 pražských měšťanů. Proto není divu, že se z porážky Praha dlouho nemohla vzpamatovat. Navíc se pod vlivem válečného neúspěchu zcela rozpadl městský svaz, když Žižka hned druhého dne dobyl Kutnou Horu a poté se v rychlém sledu za sebou zmocnil i Nymburka, Českého Brodu a Kouřimi, když táhl na Prahu, aby ji potrestal za zradu. Rokycana jej však přesvědčil, že by tím jen zvýšil napětí, a proto po uzavření dohod ve Zdicích a na Špitálním poli se Žižka vydává na Moravu. Během cesty však Žižka umírá u Přibyslavi (24. 10. 1424).
Velení nad husitskými vojsky se po Žižkově smrti ujal Prokop Holý (zvaný Veliký). Právě on zavedl novou husitskou taktiku. Přenesl válečné operace do vedlejších zemí Koruny české. Začali se podnikat rejsy (označované jako spanilé jízdy), které měly propagovat husitské hnutí i v zahraničí (zejména Polsko, Uhry (Slovensko), Německo). V roce 1426 byla konečně sestavena dlouho oddalovaná třetí křížová výprava, vyhlášená kardinálem Brandou už na říšském sněmu v Norimberku 4. 9. 1422. Tehdy se ale nikdo nepřihlásil. Až roku 1426 Zikmund přiměl saského kurfiřta Friedricha Bojovného k novému tažení. Saské vojsko překročilo Krušné hory obvyklou cestou. Proti husitům pod vedením Prokopa Holého mělo vojsko saských křižáků několikanásobnou převahu. Přesto utrpělo prážku v jediné rozhodující bitvě u Ústí nad Labem 16. 6. 1426., ve které bylo rozhodnuto o osudu celého tažení. 
Husité oblehli Ústí n. L., které bylo základnou Sasů ke vpádům do Čech. Akce se zúčastnily všechny husitské vojenské síly – polní vojska táboritů, sirotčího svazu i Pražanů, neboť existovalo podezření, že se nepřítel pokusí o vpád do země. Další vojska se totiž už shromažďovala u Freibergu. Jádro křižáků tvořili Sasové, Míšeňané a bojovníci z Durynska, Lužice a zřejmě i dalších německých území. Dne 14. 6. nepřítel překročil hranice a třemi proudy vkročil do země. Utábořil se u Chabařovic a připravoval se k boji. Husité zrušili obléhání Ústí n. L. a přehradili křižákům cestu. Rozbili tábor na mírném návrší v místě zvaném Na Běhání, asi 5 km severozápadně od Ústí n. L. Jejich síly odhadují něm. prameny na tisíc bojových vozů a asi 20.000-24.000 mužů spolu se silným dělostřelectvem, podle českých údajů mohlo být husitů přes 11.000. Díky přítomnosti šlechty se dá předpokládat i silná jízda. Nepřítel měl silnou početní převahu (minimálně 10.000 bojovníků). Dne 16. 6. 1426 Němci zahájili útok a podařilo se jim navzdory silné střelbě protrhnout první řadu vozů. Druhý řád však nepřítele zastavil. Pěchota podnikla protiútok čelně i z obou stran a nepřítel byl odražen. Zatímco jedna skupina křižáků byla zcela zničena, druhou husitská jízda pronásledovala až k hranicím. Počet padlých se na německé straně odhaduje 4.000, zatímco nepotvrzené údaje na husitské straně hovoří o pouhých 30 zabitých. Toto střetnutí bylo poslední bitvou husitské revoluce, v níž těžká jízda klasicky napadla vozovou hradbu.
Husitská revoluce II. (1427-1437)
Po tomto neúspěchu se i v Německu začaly objevovat pokusy o napodobení husitské taktiky a boje. Ztráty německého vojska byly tak veliké, že se po říši roznesla pověst o neporazitelnosti husitů. To sehrálo značnou roli při pozdějších spanilých jízdách. Čtvrtá křížová výprava byla poražena v roce 1427 u Tachova. Byla vyhlášena na říšském sněmu ve Frankfurtu a vedl ji anglický kardinál Jindřich z Winchesteru ve funkci papežského legáta. Připravovala se velmi pečlivě, byl přijat strategicky plán i kázeňské ustanovení. Křižácká výprava se od předešlých lišila i tím, že napodobila husitskou taktiku s použitím bojových vozů. Snažili si zajistit si palebnou převahu v dělech. 80.000 křižáků překročilo hranice ve třech proudech a soustředilo se v prostoru města Stříbra, které začali obléhat. Husitské oddíly pod vedením Prokopa Holého jim vytáhly vstříc a v noci ze 3. na 4. 8. 1427 se jim podařilo obrátit nepřítele bez boje na útěk přes hranice. Ani sešikované zbytky křižáků husitům neodolaly a zanechaly vítězi celé ležení i se zbraněmi a zásobami. Deset dnů pak husité dobývali tachovský hrad, kde se zavřelo asi 1.000 nepřátel. Dne 14. 8. padl i Tachov a ihned se stal husitskou pevností proti dalším případným vpádům. Po této výpravě husité místo obrany zvolili opačnou taktiku. 
Největší ostudou skončila pro křižáky pátá křížová výprava. V létě 1431 se vydala křižácká výprava pod velením Friedricha Braniborského. Postupovala, a to velmi pomalu. Nezamířila ani k Praze, místo toho čekala mezi Tachovem a Domažlicemi na posílení oddíly Albrechta II. Habsburského. Tam také nepřátelská vojska zastihla husity pod velením Prokopa Holého připravená čelit nepřátelskému vpádu na Plzeňsku již v červnu 1431. Jejich čtyřicetitisícové vojsko se však rozešlo po zprávě o pomalém postupu křižáků, kteří se na útok připravovali již od jara. Válečný plán totiž počítal s vytvořením sedmi vojsk, ze kterých měla totiž utvořit pět útočných skupin. Termín mobilizace však nebyl dodržen, a proto museli být původní plány změněny. Na hlavním směru ze západu bylo utvořeno jen jedno útočné uskupení v Bavorsku u Weidenu. To překročilo pozemní hvozdy u Tachova až v srpnu a postupovalo jen velmi pomalu. Křižáci v síle asi 100.000 mužů poplenili krajinu a po 14 dnech postoupili jen k Domažlicím. Pokusili se je dobýt a město bylo již v kritické situaci. Husitská armáda složená z polních vojsk táboritů, sirotků, Pražanů, šlechtických oddílů i vojsk Zikmunda Korybutoviče nastoupilo urychleně k protiútoku. Křižáci nepředpokládali a nečekali tak rychlé spojení nepřátelských sil a vrchní velitelé, Fridrich Braniborský a papežský legát kardinál Julian Cesarini, byli až na drobné vzájemné spory zcela klidní. O to větší bylo překvapení křižáků, když se 14. 8. 1431 náhle přiblížili husité, oznamující svůj příchod zpěvem chorálu „Kdož jsú boží bojovníci“. Friedrich Braniborský jako zkušený voják stáhl svoje oddíly trochu vzad, aby nebyly předčasně zpozorovány, a vyslal zvědy. Katastrofu však nešlo odvrátit. Převážná část křižáckých jednotek pochopila tyto pohyby jako ústup a vojko zachvátila panika. Většina se dala okamžitě na ústup a jen druhá část se pokusila o obranu. Soldateska loupila vlastní trén, bránili se jen pěšáci, zanechaní napospas ve vozové hradbě, a Cesariniho osobní stráž. Sám kardinál se zachránil útěkem, aby podle pověsti zanechal na místě svůj plášť a kardinálský klobouk. Zbytky vojsk opustily bojiště tak rychle, že na něm zůstala bohatá kořist. Sjednotit nepřátele kalicha ke křížové výpravě se již znovu nepodařilo. Ohlasem této porážky je báseň Vavřince z Březové Píseň slavné koruny české.
Politickým výsledkem bitvy bylo však pozvání husitů na jednání basilejského koncilu. V roce 1431 se sešel v Basileji koncil, na němž se mělo jednat o situaci v Čechách. Husité na setkání s legáty koncilu v Chebu v létě 1432 dohodli předběžný obsah jednání, pravidla pro jeho vedení (rozhodčí autoritou při sporu bude Bible a zvyky prvotní církve – „Soudce chebský“). Při jednáních v Basileji na počátku roku 1433 se ale začal projevovat vnitřní rozdíl mezi radikálními husity, kteří nechtěli nic slevit ze svých požadavků a umírněnými, kteří byli ochotni vyjednat kompromisní řešení a ukončit tak vleklé války. Navenek však delegace vystupovala jako jednotná. Také se ukázalo, že očekávání a požadavky husitů, týkající se nápravy církve, budou splněna jen stěží (prakticky husité získali jen povolení přijímání z kalicha) a tak celkově jednání končí bez jasného vítěze. Radikálové chtěli, aby se čtyři artikuly vztahovaly na všechny obyvatele země (tj. na kališníky i katolíky), kdežto umírněným byli ochotni katolíky tolerovat.
Rozpory mezi radikály a umírněnými, projevující se na koncilu jen nepatrně, začaly v Čechách nabývat na velikosti. Rozklad a spory v polních vojscích vedl k oslabení pozice Prokopa Holého. Z toho chtěla těžit šlechtická opozice, které se opět podařilo spojit s pražskými městy. Po zlomení odporu radikálů z Nového Města se začalo rýsovat zásadní střetnutí mezi oběma křídly husitů. Umírnění husité vytvořili koalici s českými katolíky, aby vrátili zemi klid a mohli uzavřít mírové dohody s koncilem v Basileji i s císařem Zikmundem Lucemburským. Tato jednání však vojenská aktivita radikálů (obléhání katolické Plzně a drancování jejího okolí) zásadně ohrožovala. Polní obce, ve kterých původní, pro víru bojující sedláky nahradili profesionální vojáci, by také po uzavření míru ztratily zdroj obživy.
K rozhodující bitvě polních vojsk táboritů a sirotků pod vedením Prokopa Holého s oddíly panské jednoty v čele s Divišem Bořkem z Miletníka, která se odehrála 31. 5. 1434 u Lipan. Vojska táborská a sirotčího svazu se zformovala u Sedlčan a vyrazila ku Praze. Když se jim protivníka nepodařilo vylákat k boji, ustoupila ke Kolínu. Tam se u Lipan nedaleko Českého Brodu připravilo jejich 10.000 bojovníků na střetnutí se spojeným vojskem umírněných husitů a katolíků, které čítalo 12.000 mužů. Obě strany se opevnily vozovou hradbou. Ležení byla od sebe vzdálena asi kilometr, tedy více než na dostřel tehdejších palných zbraní. Radikálové měli ve svém vojsku asi jen 700 jezdců oproti dvojnásobku jezdců u nepřítele, který je i v pěších mírně početně převyšoval. Tuto slabinu vyvažovala takřka nedobytná pozice radikálů. Panské jednotě se však předstíraným útokem podařilo vylákat polní vojska z jejich vozové hradby a následně do ní vpadnout. Řež uvnitř vozové hradby, která se pro obránce stala pastí, byla velmi zuřivá. Rozhořčený boj trval od odpoledne až do nočních hodin, příslušníci polních vojsk kladli houževnatých odpor a snažili se zachránit alespoň holý život. Podařilo se to jen nemnohým, např. sirotčímu hejtmanovi Čapkovy ze Sám. Toho zhodnocení situace vedlo k názoru, že bitva je ztracena, a proto opustil bojiště. Pozdější kronikáři však hodnotili jeho útěk za zradu. Další z poražených však neměli takové štěstí (ani koně) – 700 až 1.000 zajatých sirotků bylo upáleno v okolních stodolách. 
Bitva u Lipan byla jednou z nejkrvavějších bitev v průběhu celé husitské revoluce. Vítězové ztratili přes 200 mužů, počet zabitých na straně poražených byl mnohem vyšší. Přesto jsou údaje o 10.000 padlých přehnanou propagandou. Věrohodné zprávy hovoří asi o 1.300 mrtvých (i to však bylo dost, počty padlých při typických střetnutí té doby dosahovaly maximálně několika stovek, husitské bitvy tak byly opravdovou „krvavou lázní“). Vyslovená katastrofa postihla sirotčí polní vojsko, jež je prakticky úplně zničeno. Naproti tomu většina táborského polního vojska Lipany přežila. Konec revoluční fáze husitského hnutí.
Osudové střetnutí sice neznamenalo přímé zlomení bojové moci radikálu, zasadilo jí tak těžký úder, že se z něj politicky ani mocensky již nevzpamatovali. K tomu přispěl i fakt, že padli rovněž Prokop Holý, Prokop Malý a další hejtmani. Porážka radikálů znamenala ukončení bojů trvajících téměř 15 let. Snahy o pokračování v boji se omezili na jednotlivce (Jan Roháč z Dubé). Ale i po Lipanech se jednání vlekla ještě dva roky, zejména pro až obstrukční působení legátů koncilu i pro spory mezi husity. Teprve 7. 7. 1436 byla v Jihlavě vyhlášena basilejská kompaktáta, úmluva mezi husity, císařem a koncilem, která povolovala přijímání podobojí. Podmínkou vyhlášení kompaktát bylo přijetí Zikmunda na český trůn, proto byla potvrzena korunovace z roku 1420. Papežský úřad kompaktáta neuznával, což byl zdroj problémů do budoucna.
Ještě více než rok po vyhlášení kompaktát odolával náporům husitský hejtman Jan Roháč z Dubé, jehož hrad Sion byl dobyt až v září roku 1437 po dlouhém obléhání, k němuž Zikmund jen těžko přemlouval své vojevůdce, často bývalé husity (pro zákrok se Zikmund rozhodnul až poté, co mu Roháč ukořistil zásilku uherského vína). Exemplární poprava Roháče a jeho spolubojovníků v Praze vyvolala zděšení, protože přestože byl zemským škůdcem, přece jen byl aristokrat a jiní zemští škůdci vyššího původu (jako třeba Bedřich ze Strážnice) nejenže vyvázli bez trestů, ale i získali od Zikmunda potvrzení na majetky získané v revoluci.
Důsledky husitství
Husitství byl největší protifeudální a proticírkevní odboj v Evropě 15.století. Jeho důsledky však byly rozporuplné. Ke pozitivněji hodnoceným výsledkům patřilo, že v českých městech získal převahu český patriciát nad německým (poněkud jiná situace byla na Moravě, kde právě města zůstala baštou německého katolicismu), silně byla oslabena moc katolické církve a její vliv na politickou situaci (neúčast na sněmech, ztráta majetku), povolením přijímání pod obojí byla legalizována husitská církev. České království se sice stalo prvním státem „dvojího lidu“ v Evropě, nicméně pověst kacířů zemi zůstala. Poddaní byli zbaveni většiny zátěží, které ve formě desátků a jiných poplatků platili církvi, došlo také k posílení národního sebevědomí. České země nastoupily cestu ke změně ve stavovskou monarchií. Došlo k rozšíření české literární produkce. Vliv husitů se také projevil ve vývoji zbraní a válečné taktiky (lehké palné zbraně, vozová hradba).
Jako největší negativní důsledek husitství je chápáno přerušení obchodu i dalších důležitých kontaktů se zahraničím. České země se tak dostaly na pokraj hospodářského zhroucení, protože západní kupci většinou odmítali s kacíři spolupracovat. Ekonomika se proto musela obnovovat převážně z domácích zdrojů a jednotliví západní odvážlivci si mohli diktovat monopolní ceny. Navíc byl obchod kritizován husitskými kazateli jako hřích. Celková úroveň inflace na konci revoluce (1437) byla asi desetinásobná (tj. 1.000%) a prakticky znamenala dočasný konec vnitřního trhu. Navíc to bylo podpořeno ražbou drobné měděné mince místo kvalitního stříbrného groše (ten ale stejně za vlády Václava IV. devalvoval). Zemi postihla neúrodná léta a vlna následujících hladomorů, decimujících obyvatelstvo postižené a oslabené následky válek znamenala snížení počtu obyvatel asi o 40%! Pro toto ekonomické a populační oslabení, se kterým se země vyrovnávala velmi dlouho, se Český stát nezařadil mezi národní evropské velmocí, které začaly udávat tón v období „podzimu středověku“. Díky snaze husitů o očistu církve a jejich obrazoborectví, bylo zničeno mnoho kostelů a klášterů (např.i Zbraslavský klášter), kde za své vzaly různé vzácné a staré knihy, kroniky, obrazy, stejně jako sochy a budovy /i když toto stanovisko bylo přeháněno katolíky v boji proti kališníkům/. Mnoho let shromažďované klášterní poklady byly ztraceny či rozchváceny. Opuštěná (a tedy neprodukující) klášterní území, přestože byla zabrána šlechtou, přispívala k celkové ekonomické depresi. 
Morava a husitství
Na Moravě se HRH výrazně neprojevovalo, pouze drobné epizody. Morava byla výrazně katolická (olomoucký biskup Jan Železný – ortodoxní katolík). Kněžstvo nechtělo žít v celibátu, vládly zde volnější poměry. Neměli jsme univerzitu, více německá města.
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Konec vlády lucemburské dynastie
Zikmund Lucemburský (1436-1437)
- po Václavově smrti neuznán (kvůli Husovi); 1436 kompaktáta; Zikmund českým králem.
Volební kapitulace Zikmunda Lucemburského. 1436, význam: dopad na vytváření stavovské společnosti přelomu 15.-16. století – kodifikace stavovské společnosti (města), uznání kališníků, ztráta pozic katolické církve (silnější na Moravě – olomoucké biskupství), Karlově univerzitě navrácen majetek, tlustá čára za revolucí (získané majetky zůstaly novým nabyvatelům), nikdo nic nemusel dávat panovníkovi (města zpětně neplatila daň).
Zikmund stranil katolíkům, poslal do Uher zbytky táborů (Jan Jiskra z Brandýsa), v Praze dal popravit Jana Roháče z Dubé (1437, konec HRH); nespokojenost, musel utéct z Prahy, na útěku umírá 9. 12. 1437 ve Znojmě (chtěl do Uher). To je konec vlády Lucemburků u nás.
Habsburkové
Albrecht II. (1437-1439)
- rakouský vévoda (syn rak. vévody Albrechta IV.), zeť Zikmunda Lucemburského, vládnoucí už v Uhrách i na Moravě. Byl zvolen 27. 12. 1437 katolickou panskou jednotou a částí kališnické zemské vlády (strana Oldřicha z Rožmberka a Menharta z Hradce + 4 další Albrechtovi stoupenci, 30. 12. vytvořili vládu) na zemském volebním sněmu v Praze za českého krále. Volby se neúčastnila nižší šlechta, měšťané a část husitského panstva na protest opustila sněm. Nový panovník nenáviděl husitské Čechy, lidé nenáviděli jeho. 
1438 proti Albrechtovi neúspěšné spiknutí. Poté se sjela opoziční šlechta v Mělníce (východočeský kališnický svaz šlechty a měst podporovaný táborským svazem – strana Hynka Ptáčka z Pirkštejna a pod obojí) + Jan Rokycana a usnesli se přijmou za českého krále prince Kazimíra Jagellonského, desetiletého bratra polského krále Vladislava III. Jagellonského. Albrecht je korunován, neúspěšně obléhá Tábor.
Jan Rokycana (před 1397-1471) – univerzitní mistr a husitský kazatel; od 1429 představitel umírněného pražského utrakvismu. 1433 hájil v Basileji artikul o kalichu. 1435 zvolen arcibiskupem, papežem však nebyl nikdy uznán. Od 40. let úzce spjat s politikou Jiřího z Poděbrad. Proslulý kazatel, obhájce kompaktát, autor řady spisů (Postila, Výklady na evangeia sv. Lukáše a sv. Jana).
27. 10. 1439 král Albrecht Habsburský zemřel na úplavici u Ostřihomi při návratu z neúspěšného tažení proti Turkům. V Čechách nastává bezvládí, protože Kazimír Jagellonský ztratil o trůn zájem, když se stal litevským velkoknížetem. Navíc postihl zemi mor.
Interregnum (1439-1452)
V červnu 1440 zvolilo 47 volitelů českým králem bavorského vévodu Albrechta, ten však korunu nepřijal. Stoupenci polské kandidatury se pokusili neúspěšně dobýt Prahu.
Země 14 let bez panovníka, držela ji šlechta. 1440 – shoda obou stran, mírný list: zavření zemských desk až do nástupu legitimního panovníka, uznání arcibiskupa Rokycany, snaha postupovat proti zemským škůdcům.
K moci se 1440 dostávají lantfrýdy (něm. Landfriede – zemský či obecný mír), svazy šlechticů a měst v každém politicko-správním kraji; nahradily ústřední zemskou vládu. Jižní Čechy – hejtmanem katolík Oldřich z Rožmberka, kališník Hynek Ptáček z Pirkštejna zvolen hejtmanem hned čtyř lantfrýdů středních a východních Čech (zemř. 1444), jeho nástupcem 24letý Jiří z Poděbrad (nejmocnější spojený východočeský lantfrýd), se spojenci postupně vytvořil celozemský politický svazek (tzv. jednota poděbradská, 1448). Prahu ovládal nejvyšší purkrabí Menhart z Hradce.
1444 uznal zemský sněm nároky čtyřletého Ladislava Pohrobka (narodil se až po smrti svého otce Albrechta II.) na český trůn.
1447 sněm marně jednal o správě země s císařem Fridrichem III., poručníkem Ladislava Pohrobka, i s papežem o potvrzení Rokycany za arcibiskupa (legát Karvajal v Praze).
1448 Jiří z Poděbrad vymanil Prahu z katolické moci a zajal Menharta z Hradce; po obsazení Prahy začal používat titul správce Království českého. Opožděná katolická reakce: 1449 strana rožmberská vytvořila Strakonickou jednotu (jihočeští katolíci) namířenou proti Jiřímu.
1451 jednal sněm v Benešově o správě země (císařským legátem byl Aeneáš Sylvius). Téhož roku byl na Slovensku u Lučence Jiskrou z Brandýsa poražen Jan Hunyady.
1452 zemský sněm ustanovil Jiřího z Poděbrad na dva roky zemským správcem; Jiří přinutil k poslušnosti Rožmberky a 1452 donutil Tábor ke kapitulaci (đ jedno z královských měst). Jiřímu pomáhá rada zástupců (5 kališníků, 4 katolíci, 2 měšťané). Jiřík dostal Ladislava Pohrobka z vlivu císaře Fridricha III. (říšsky neschopný).
Ladislav Pohrobek (1453-1457)
*1440, král český a uherský, syn Albrechta II.; vládne však stále zemský správce Jiří z Poděbrad.
1454 obnoven zemský soud v Čechách a řádný chod zemských desek.
1456 – odboj uherských stavů proti Ladislavu Pohrobkovi, v čele syn Jánoše Huňádyho Ladislav Huňády (starší bratr Matyáše Korvína), Pohrobek nechal Ladislava Huňádyho popravit, Matyáše Korvína dal uvěznit na Pražském hradě, měl být souzen (smrt nebo velká pokuta).
1457 – Pohrobek si měl vzít francouzskou princeznu, náhlá smrt na leukémii (prof. Vlček: rychlá rakovina krve), (Josef Macek: relace benátských vyslanců o posledních dnech Ladislava Pohrobka – žádné násilí, progresivní mor). /Jiří z Poděbrad by jeho smrtí nezískal žádnou velkou výhodu, byl by správcem ještě minimálně dva roky (1453-9)/.
Roku 1457 je založena v Kunvaldě v Čechách Jednota bratrská. Jejím zakladatelem byl bratr Řehoř, příbuzný Jana Rokycany, který spojil několik skupin přívrženců učeni Jana Chelčického a táborských kazatelů a získal pro ně královské povolení a ochranu na litickém panství pod Orlickými horami. Od roku se čeští bratři ustavili v samostatnou 1467 církev Jednotu bratrskou.
Katolické Moravě vládne zemský hejtman kališník Jan Tovačovský z Cimburka. Jiří udržuje mocenskou rovnováhu a politickou stabilitu.
Kandidáti na trůn:
Fridrich III. Habsburský (římský císař), Albrecht Habsburský (císařův bratr) – Habsburci byli nejednotní, oslabeni spory o majetek po Oldřichu Celském (Barbora Celská – žena Zikmunda Lucemburského).
Polský král Kazimír IV.: dvě starší sestry Ladislava Pohrobka: Alžběta, žena Kazimíra, Anna, žena Viléma Saského. Nárok žen na trůn zde právně byl zakotven (Karel IV.), ale proti tomu se postavily české stavy, prý nárok platí pouze tehdy, jsou-li neprovdány (stavy ani nevyužily faktu, že se neúčastnily vyjednání sňatků). 
Fridrich Braniborský – správce Dolní Lužice
- okrajově kandidatura francouzského krále (budoucí Pohrobkova žena...)
Postupně Jiří z Poděbrad: zemský správce – měl informace, podpora mocné kališnické církve, národní volba z vlastních řad – agitace, podplatil katolíky – Zdeněk ze Šternberka, Rožmberkové. 2. 3. 1458 – byl už tchánem uherského krále Matyáše Korvína (leden 1458, i když rovněž šlechtic), zvolen na Staroměstské radnici (Pražský hrad renovován až Vladislavem Jagellonským), zvolen hlasy zástupců všech stavů.
Vláda Jiřího z Poděbrad (1458-1471)
*1420, otec Viktorin, děda Boček (husité), 1448-1458 zemský správce, první skutečně volený český král, volba 2. března 1458. První ženou Kunhuta ze Šternberka, druhou Johana z Rožmitálu. Dcerou Kateřina (1449-1464), od 1461 první žena Matyáše Korvína.
Volební sněm jednal bez účasti zástupců vedlejších zemí. Moravská šlechta se přiklonila k volbě ještě téhož roku (pouze německá Jihlava musela být donucena mocí), ve Slezsku uznán až 1460. Korunovace před uherskými biskupy (tajný slib, že bude poslušen papeži). Zavázal se zachovávat všechny zemské svobody včetně kompaktát.
Když nastoupil na český trůn, vytkl si za svůj cíl shromáždit kolem sebe a prozíravě vládnout kališníkům i katolíkům (bohatým i chudým, urozeným i neurozeným, Čechům i Němcům) v Českém království i v zemích vedlejších. Říká se o něm, že to byl král dvojího lidu. Nepocházel z dynastického rodu, měl přezdívku „husitský král“. pozn. Jiří z Poděbrad brzy osiřel, vychováván byl svými příbuznými – kališníky – v Kunštátu. Byli to stoupenci Jana Husa, proto je nazýván „husitským králem“ a má přívlastek „z Kunštátu“.
V době jeho vlády náš stát prosperoval i po stránce hospodářské, šlechta začíná úspěšnou hospodářskou činnost v oblasti rybníkářství, pivovarnictví, ve velkém se těží dřevo a hodně se začínají chovat ovce. Zvyšuje se počet robotních dnů v roce, šlechta si vymohla zákaz stěhování poddaných bez svolení vrchnosti, a proto se poddaní stávají nevolníky.
Tažením na Moravu (1458/9) získal poslušnost německých moravských měst i lužických a slezských stavů, opět sjednotil země Koruny české. 1459 smlouvou se saským vévodou Vilémem dosáhl přivtělení saských lén na českém území, Vilém se vzdal nároků na český trůn.
Přispěním císaři Fridrichu III., obleženému ve Vídni bratrem Albrechtem, získal potvrzení volby od císaře. Byl korunován uherskými biskupy. 1459 sjezd německých knížat v Chebu, Jiří zprostředkovatelem ve sporu Hohenzollernů a Wittelsbachů. Bylo jednáno o tom, aby byl jmenován pomocníkem císařovým (římským králem). Vratislavští se podrobili.
1457 vzniká jednota bratrská, Kunvald, stoupenci Petra Chelčického (zemř. kol. 1460, O trojím lidu, Postila, Síť víry pravé), zakladatel bratr Řehoř, odtržení od kališníků, pronásledováni Jiřím, chudí lidé, ne revoluce. 1467 se čeští bratři ustavili ve zvláštní církev (světí své kněze). /viz dále/
1458-1464 humanista Aeneas Sylvius Piccolomini papežem = Pius II., papež silnější než koncily. Jiří se odmítl vzdát kališnictví a podřízení země papeži, 1462 k němu vyslal poselstvo, žádal uznání basilejských kompaktát a arcibiskupa Jana Rokycany, papež odmítl a kompaktáta zrušil /Fantin de Valle/ (dosud je žádný papež nepotvrdil). Pius také odmítl Jiřího mírový plán.
Jiřík musel využívat místo kurie okolní země. Dobré kontakty s uherským králem Matyášem Korvínem, který si 1461 vzal Jiřího dceru Kateřinu z Poděbrad (1449-1464), po její smrti zhoršení vztahů, vzal si Beatrix Neapolskou (Aragonskou, 1457-1508), dceru neapolského krále Ferdinanda I.; jejím druhým manželem byl Vladislav II. Jagellonský.
Přátelská smlouva krále Jiřího s Francií o mírovém soužití evropských národů
Řešení situace roku 1462 – návrh mírové smlouvy pro evropské panovníky, proti tureckému nebezpečí. Smlouva byla především orientována na francouzského krále Ludvíka XI. (bilaterálně mezi českým a francouzským králem, 1464). Po dobytí Konstantinopole 1453 Turci nebezpeční.
Za návrhem stojí Jiří z Poděbrad a jeho poradce Antoine Marini (hl. redaktor; z Grenoblu, Savojsko; od Napoleona III. Francie, předtím Piemont – 18. stol., předtím samostatné, propojené se severní Itálií). Projekt 1462-4, mírový plán, mezinárodní právo, na hraně mezi pozdním středověkem a novou dobou, proti posledním pokusům papežského universalismu, ale i moderní rysy. Spojenecká smlouva s fr. králem, poselstvo 1464. Marini tam vnesl logiku dokumentů, ne taková užvaněnost (originál latinsky). Pokus přitáhnout třetí velmoc – Benátky.
Jádrem měla být Galie a Germánie, iberský poloostrov. Chtěl založit fungující parlament – pravidelně zasedající spolkové shromáždění, ne trvalé sídlo, stěhování po pěti letech; stálá funkce kancléře spolku, instituce spolkového soudu (dávno před Montesquiem); stabilní finance spolku, mechanismus arbitrážního zřízení, společná zahraniční politika spolku, obrana proti Turkům; garance funkčnosti spolku, donucovací mechanismy. Spolkové orgány nejen strážcem míru v Evropě, mechanismy pro řešení veškerých třecích ploch a zájmových střetů. Středověký charakter má hlasovací procedura sněmu – váha země podle zásluh a cti.
W. Eberhard: Konfessionbildung und Stände in Böhmen 1478-1530
1464-1471 papežem Pavel II., Jiří předvolán do Říma, papež ho dal do klatby.
1465 čeští páni vytvořili proti Jiřímu tzv. Zelenohorskou jednotu (v čele Zdeněk ze Šternberka).
1466 papež sesadil Jiřího jako kacíře z trůnu a vyhlásil papež křížovou výpravu proti Čechám.
S polským králem Kazimírem IV. Jagellonským jednal Jiří o spolku a nástupnictví (s pominutím vlastních synů Viktorina a Jindřicha).
1468 vypověděl uherský král Matyáš Korvín Jiřímu válku (jako vykonavatel papežské klatby) a postavil se do čela křížové výpravy, zmocnil se Moravy. Jiří ale Matyáše obklíčil 1469 u Vilémova (na Vysočině) a přinutil ho ke smíru: Korvín měl zprostředkovat mír s papežem, Jiří zprostředkuje Korvínovi říšský trůn; Korvín propuštěn, dohodu však nedodržel.
Matyáš Korvín (1469-1490)
*1443, od 1458 uherský král, 1469 český král, ženy: Kateřina z Poděbrad, Beatrix Neapolská.
Matyáš Korvín přijal nabídku katolické Zelenohorské jednoty a dal se r. 1469 v Olomouci zvolit českým králem, vládl na Moravě a ve vedlejších zemích Koruny. Český sněm tuto volbu odmítl a uznal nástupce Vladislava Jagellonského (syn Kazimíra).
Mincovní řád 2 míšeňské groše = 1 český.
1470 Matyáš pronikl znovu do Čech, ale byl odražen. 1471 Matyáš vyjednával, čeští katoličtí páni se obraceli k Jiřímu, ten však v kritické chvíli náhle 22. března 1471 umírá – získal polské i německé spojence (krátce po něm umírá i Jan Rokycana). Bezprostředně po Jiříkově smrti se ujala vlády královna Johana, její syn Jindřich byl jmenován správcem země.
Jagellonci v zemích Koruny české (1471-1526)
František Palacký, „zajatec“ státoprávního boje 19. století, dobu hodnotil téměř jako anarchii bez silného energického panovníka; obdivoval všemohoucí centrální moc, odsuzoval šlechtu, města a další, kteří na ní dobývali širší práva. Podle Josefa Macka šlo spíše o pokus demokratizovat středověkou státní formu, stavovské hnutí. 2 tendence: a) odkaz HRH, b) snaha o návrat před revoluci. Jagellonci slabí, kališnické i katolické panstvo ovládlo zemi.
Vladislav II. Jagellonský (1471-1516)
*1456, patnáctiletý syn Kazimíra IV., „král Dobře“; ženy: (Barbora Hlohovská), Beatrix Neapolská (Aragonská, vdova po Korvínovi), Anna z Kandale (z Foix)
Katolík. Je vychován odlišně, než by vyžadovala situace v Čechách, byl připravován na krakovském dvoře katolickým klérem a šlechtou (polská města většinou nedůležitá, až na přístavy /Gdaňsk/). Situace v Čechách odlišná – šlechta i města, úloha církve potlačena.
Volba. Jiří z Poděbrad měl mužské potomky, ale před svou smrtí se vzdal nástupnictví svého syna ve prospěch polské kandidatury. Vladislav zvolen na sněmu v Kutné Hoře proti vůli římské kurie (uznán až koncem 80. let). 1474 ho uznal císař Fridrich III., kterému vojensky pomohl z Polska proti Korvínovi. Jeho korunovace se tedy sice uskutečnila, ale panská jednota uznávala nadále za českého krále Matyáše Korvína.
Korvín ovládal část Čech, polovinu Moravy, Slezsko a obě Lužice. 1471, den po Vladislavově volbě, se nechal v Jihlavě korunovat papežským legátem (vyslancem) ze českého krále a zahájil boj proti Vladislavovi II. Jagellonskému.
Poté Vladislavova korunovace. V prvních letech vlády byla Vladislavovi oporou vdova po Jiřím z Poděbrad Johana z Rožmitálu. Stále trval spor s Matyášem Korvínem (Morava, polské Slezsko). Roste moc šlechty a její odpor k městům.
První Vladislavovou ženou se měla stát Barbora Hlohovská, jako čtrnáctiletá měla první svatbu, ovdověla; Vladislav by získal Hlohovsko, což se nelíbilo Korvínovi, 1476 porazil česká vojska, ke svatbě fakticky nedošlo, Vladislav ztratil zájem o pozice i o ženu (sňatek církevně rozvázán 1500).
V prosinci 1476 vyhlášena v Olomouci smlouva o příměří mezi Matyášem a Vladislavem (olomoucké smlouvy): oba panovníci měli užívat titul český král, Matyáš doživotním pánem Moravy, Slezska a Lužice, tím uskutečněno rozdvojení české koruny. Dohoda o nástupnickém řádu: kdyby zemřel jako první Vladislav, Korvín by byl českým králem, v opačném případě Vladislav získá Moravu, Slezsko a Lužice, ale zaplatí odstupné 400 000 uh. zl. uherským stavům (oba měli titul českého krále).
1479 osobní setkání králů, roztržení České koruny. Vladislav uznán i panskou jednotou. Královská moc však byla omezena královskou radou (páni a rytíři).
1483 lidové bouře v Praze, defenestrace katolických zastupitelů.
13.-20. 3. 1485 Kutnohorský sněm – poslední dozvuk HRH, dojednán náboženský smír mezi katolickou a kališnickou šlechtou, katolíci uznali kališníkům kompaktáta, rovnoprávnost obou církví v zemi.
1490 zemřel uherský a český král Matyáš Korvín bez legitimních mužských potomků, Vladislav zvolen uherským králem (od těch dob středoevropské soustátí až do 1918). Pretendenti uherského trůnu: mladší bratr Jan Albrecht Jagello, Matyášův levoboček Jánoš.
Uherská šlechta si vynutila na králi příslib, že vedlejší české země zůstanou až do výplaty 400 000 zl. součástí uherského státu (nikdy nezaplaceno). Spor o příslušnost vedlejších zemí byl likvidován až nastoupením Habsburků 1526. Moravští pánové počátkem 16. stol. vedli spor, zda Morava patří ke království českému či uherskému (následek dvanáctiletého oddělení) – zda na listiny pečeť česká (Vilém z Pernštejna) či uherská (olomoucký biskup Stanislav Turro).
Vladislav přesídlil do Budína, v Čechách oligarchicky vládnou králem jmenovaní hejtmani. Král málokdy v Čechách, posílení šlechty ve snaze o větší vliv. Vzal si za ženu vdovu po M. Korvínovi Beatrix Neapolskou.
1490 bratrská synoda v Brandýse nad Orlicí upustila od zásady dobrovolné chudoby příslušníků jednoty bratrské. Tím byly otevřeny dveře ke vstupu do jednoty měšťanům i šlechtě. Toto ustanovení bylo potvrzeno roku 1494 na synodě v Chlumci nad Cidlinou.
Selské bouře (Dalibor z Kozojed, 1496).
Stavy na konci 15. století. Za HRH hrála vedoucí úlohu města, nabyla zákonodárnou moc (účast na zemských sněmech). Za pár desítek let se však města dostala na okraj dění do vleku pánů a rytířů, což vrcholí roku 1500 zemským sněmem, na kterém je vyhlášen přehled zemského práva –
Vladislavské zřízení zemské
¨	ve prospěch panstva proti zájmům měst; vznikl stavovský stát
¨	šlechta dosáhla rozhodující moci, městům odpírali právo podílet se na zemské vlád a účast na sněm jim přiznali pouze při projednávání záležitostí týkajících se měst
¨	konečnou redakci pořídil královský prokurátor, rytíř Albrecht Rendl z Oušavy
¨	selský lid znevolněn – zákaz stěhovat se bez svolení pánů, zákaz dovolávání se práva proti vrchnosti
Města to nikdy neuznala, reagují pasivní rezistencí – neúčast na zemském sněmu. To mohlo vést k vyloučení, proto se tvoří městské svazy (vojenská moc, pro krále, proti panstvu, neshody), politika jako za HRH. Vyostření, poprava Jana Kopidlanského (mohl být souzen jen šlechtou, proto bratr Jiří škůdcem) đ problém č. 2: kdo bude koho soudit. Ne jeden typ práva, ale každý měl své: města městské, univerzity univerzitní, šlechta zemské, církev kanonické ...).
1508 svatojakubský sněm (i města) přijal nový mandát proti jednotě bratrské, měla být zrušena; chyběla však výkonná moc. Účast městům na sněmech vrácena (váha hlasu od počátku: každý šlechtic /rytíř i pán/ 1 hlas, městský stav také 1 hlas). Vladislav to potvrzuje, je však v Uhrách. regentem ustaven nejvyšší pražský purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu + členové zemského soudu (podobně na Morav); král sněme omezen.
1509 korunován králův syn Ludvík na českého krále; ujištění o jednotnosti zemí Koruny české.
1513 svaz královských měst zvolil stálý výbor sídlící v Praze a do čela svých vojsk postavil vnuka krále Jiřího, knížete Bartoloměje Minstrbrského. Problémy se soudnictvím, spory gradují 1514/15, téměř válka. Neustálý boj šlechty s městy o usazování řemeslníků na vesnicích, o privilegia městských trhů.
Vladislav II. – druhá žena neplodná, třetí ženou Anna de Foix [foa] – neteř francouzské královny, domlouváno přes prokurátory, sňatek se povedl, dobrý vliv ženy na krále, jenž ho chtěla více prosadit v politických záležitostech (měl její podporu, protože se mohla stát královnou). Král měl 50 let, když se narodil Ludvík, porod byl předčasný, žena zemřela. Po její smrti byl Vladislav už pouze stárnoucím panovníkem ve vleku politiky.
1515 vídeňské smlouvy s Maxmiliánem – smlouva o nástupnictví, geniální habsburská sňatková politika: Vladislavův syn Ludvík si měl vzít habsburskou Marii, dcera Anna buď Karla V. či (nakonec) Ferdinanda I.
V březnu 1516 Vladislav umírá, vrchní poručnictví má císař Maxmilián a polský král Zikmud.
Ludvík Jagellonský (1516-1526)
*1506, syn Vladislava II. a Anny (babička Alžběta), český a uherský král. Ženou Marie, dcera Johany Šílené a Filipa Sličného (vnučka císaře Maxmiliána).
Na trůn nastoupil jako jedenáctiletý, jeho poručníky Karel Minstrberský, Zdeněk Lev z Rožmitálu a Břetislav Švihovský z Risenberku. Mladý král si zvolil za své sídlo Budín (dnes Budapešť) a do vývoje v českých zemích téměř nezasahoval.
Lehkomyslný, ale rytířský – jako starý císař Maxmilián, který ho podporoval, adoptoval, jmenoval říšským vikářem.
1517 svatováclavská smlouva (sněm zahájen 28. 9., Vilém z Pernštejna) – dohoda mezi městy a šlechtou: měšťané souzeni soudy městskými, šlechtici soudem zemským. Městům zůstalo právo třetího hlasu na sněmu (dojednáno již 1508), byla však nucena přistoupit na zásadu, že trhy jsou svobodné a že nemá být bráněno vaření piva mimo královská města (tedy šlechtici).
Na toto dojednání mělo vliv Dóžovo povstání (aby nebyly nepokoje i u nás), vliv Viléma z Pernštejna (podnikání), snaha měst obnovit klid v zemi pro obchod. Soubor těchto vlivů vedl k tomuto kompromisu mezi šlechtou a městy – vyjasnění právních poměrů, platnost několik staletí. Stavy panský, rytířský a městský; vloženo do zemských desk, ani zmínka o královské moci. Nejen spor o pivo (až od poloviny 16. stol. velmi závažné), ale hlavně soudy + ekonomické záležitosti. Ekonomika: svobodné městské trhy (konec nepřiměřených požadavků ze strany měst na šlechtické zboží). Zákonodárná moc řešena Svatojakubským mandátem, soudní moc Svatováclavskou smlouvou: každý stav soudí svým právem. Zákaz nošení ručnic, proti zemskému škůdci (nepříteli smlouvy).
1518 – tzv. Klaudyánova mapa Čech: mladoboleslavský lékař Mikuláš Klaudyán vydal první samostatnou mapu Čech, 268 sídel (skoro polovina z nich hrady), poprvé plastický obraz. 85% obyvatel tedy na venkově; celkem Čechy milión, Morava asi půl miliónu obyvatel (průměrný věk 35 let). Hranice Čech, Moravy, Slezska a obou Lužic navenek nepevné, časté pohraniční půtky. Nejasná i hranice Čech a Moravy – česká léna podléhala markraběti (páni z Hradce) či naopak. Hrabství Kladské netvořilo součást Slezska, ale bylo přímo spjato s Čechami; Chebsko stále říšským lénem.
Do Čech proniklo luterství (1519), kališníci se rozpadají (konzervativní staroutrakvisté, ochota dohodnout se s katolíky X progresivní novoutrakvisté, nezávislost na Římu). 1521 Tomáš Müntzer v Čechách, neúspěch.
1523 král Ludvík zbavil Zdeňka Lva z Rožmitálu i ostatní nejvyšší zemské úředníky funkcí a dosadil novou vládu v čele s knížetem Karlem Minstrberským, vnukem Jiřího z Poděbrad. Noví úředníci měli provést nápravu všech opatření, která byla učiněna na újmu krále a země, revizi mělo být podrobenoi zemské zřízení z roku 1500.
1524 převrat v Praze. Vlády ve městě se zmocnil za pomoci Zdeňka Lva z Rožmitálu horlivý staroutrakvista Jan Pašek z Vratu (kališnická strana). Přívrženci luterství (Hlavsa) byli z města vypovězeni, všichni měšťané museli přísahat na staroutrakvistické články.
1525 Ludvík vrátil úřad Rožmitálovi.
1526 bitva u Moháče, dvacetiletý Ludvík, poražený od Turků, zahynul na útěku (utopil se v bažinách). Jím vymřela větev „českých“ Jagellonců. Vdova Marie, sestra císaře Karla a krále Ferdinanda, se stala 1530 po tetě Markétě místodržitelkou v Burgundsku.
Vladislavská gotika
- období pozdní gotiky v Čechách a na Moravě za vlády Vladislava Jagellonského a jeho syna Ludvíka (konec 15. a poč. 16. stol.); někdy hovoříme o jagellonském umění. Pro architekturu jsou charakteristické znaky: složité klenby síťové, hvězdové nebo kroužené a bohatá sochařská dekorace průčelí a interiérů. Největšího významu dosáhl stavitel Benedikt Rejt (Vladislavský sál Pražského hradu), Matěj Rejsek; dokončen chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.
V období pozdní gotiky u nás dochází k rozvoji školství, rozšiřuje se síť nižších škol, na univerzitách studují synové z bohatých měšťanských rodin. Po vynalezení knihtisku Janem Gutenbergem je v Čechách do roku 1500 vydáno 39 inkunábulí (prvotisků, z toho 34 česky); nejstarší tištěnou knihou u nás je Kronika trojánská z roku 1468.
Husitská a pohusitská doba je obdobím rozkvětu českého jazyka. V této době byly přestavovány hrady a novým typem šlechtického sídla se stává zámek nebo palác. V sochařství a malířství se objevují náměty ze všedního života.


