
Údajné rodiště Jana Lucemburského - 



Busta Jana Lucemburského v katedrále sv. Víta v Praze. 



Jan, jako král český na vyobrazení ze  
Zbraslavské  
kroniky. 

Jezdecký portrét krále Jana v  
Gelnhausenově kodexu. 

Lucemburský hrabě 

1308 - 1346 

Český král 

1310 - 1346 

Titulární polský král 

1310 - 1335 



Královská pečeť Jana Lucemburského. 







Jan Lucemburský. 
Král český, hrabě lucemburský, titulární král polský. 

• Doba vlády 1310–1346 
• Korunovace 7. únor 1311 
• Narození 10. srpen 1296Lucembursko[zdroj?] 

• Úmrtí 26. srpen 1346 (50 let) Kresčak 
• Pohřben Katedrála Panny Marie v Lucemburku 
• Předchůdce Jindřich Korutanský 
• Nástupce Karel IV. 
• Manželky Eliška PřemyslovnaBeatrix Bourbonská 
• Potomci Markéta Lucemburská  

                Jitka Lucemburská 
                Karel IV. 
                Přemysl Otakar 
                Jan Jindřich 
                Anna Lucemburská 
                Eliška 
                Václav Lucemburský 
                Bona 
                Mikuláš Lucemburský 

• Dynastie Lucemburkové 
• Otec Jindřich VII. Lucemburský 
• Matka Markéta Brabantská 

Svatba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny ve Špýru. 

Soud českého krále, dílo sepsané po jeho smrti jeho diplomatem. 
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   Aktivita krále Jana však byla zaměřena především na zahraniční politiku, kde také byl mnohem  
úspěšnější. Kromě toho, že byl pravidelným hostem papeže a francouzských králů, s nimiž až  
dosud dobré vztahy ještě zintenzivnil několika výhodnými sňatky, získal v roce 1322 od Ludvíka  
Bavora (za pomoc v bitvě proti Fridrichovi Sličnému) pro české království jako trvalou zástavu  
Chebsko. V letech 1319–1329 byla k Českému království připojena Horní Lužice a 1335 Vratislav,  
k níž přiléhala značná část Slezska. Ve dvacátých a třicátých letech byl Jan Lucemburský velmi  
aktivní v Itálii, v roce 1331 mu císař jako říšskou zástavu potvrdil držení severoitalských měst  
Bergama, Bobbia, Brescie, Cremony, Milána, Novary a Pavie, dědičně získal Luccu. 
   Roku 1335 došlo k setkání polského krále Kazimíra III., českého krále Jana Lucemburského a  
uherského krále Karla Roberta v Trenčíně (pokračovalo pak ve Visegrádu), kde se Jan Lucembur- 
ský vzdal nároku na polský královský titul výměnou za 20 tisíc kop českých grošů a polský král  
Kazimír III. Veliký se vzdal Slezska. Tím se prakticky skončilo období vytváření pevných hranic států  
ve střední Evropě a dále pak docházelo už jen k menším změnám. Kazimír III. uznal přímou vládu  
českého krále ve Vratislavsku a Hlohovsku i jeho lenní panství nad slezskými knížaty. Z celého  
   Slezska neuznalo lenní svrchovanost českého krále jen knížectví svídnicko-javorské, které bylo  
připojeno až za Karla IV. roku 1353. 
   S pomocí svého strýce, trevírského arcibiskupa Balduina, připravoval Jan volbu nového němec- 
kého krále. 11. července 1346 byl římskoněmeckým králem zvolen Janův syn Karel. 

Král Jan diplomat. 
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„Toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal...“. 

Bitva u Kresčaku 1346. 











Obdoba Zlaté uličky v Praze? 



Pohled z mostu od sochy  
sv. Jana Nepomuckého. 



Ráno 

Odpoledne 

P

O

D

H

R

A

D

Í

 



Cesta k hradu. 





Jiný kraj, jiný mrav. 

Kasička 



Před cestou k hradu posilnění 
tyrolským sýrem z kotlíku.   



Lanovkou na vyšší vedlejší kopec a pak 
pěšky 15 minut z kopce k hradu. 

Lanovka vyjíždí od tyrolské restaurace. 









Tady chutná kafe úplně jinak! 









Pohádkový hrad se přibližuje. 











Hrad byl kompletně 
opraven kolem r. 1980. 



Dále jen od hradu dále, neb hrozí nebezpečí nenadálé !!! 





Restaurace na hradním nádvoří 
nabízí výbornou kávu. 



Brána k paláci je snížená, asi už by neprojel rytíř na koni v plné zbroji. 



Vstup do paláce se zajímavými exponáty. 









Různé typy brnění. 









Hradní sklepení. 





Sál z původního hradu 
s vykopávkami. 



východ                    západ 
Přibližně. 



západ                  východ 
Přibližně. 









Pohled na horní stanici  
lanové sedačkové dráhy. 



Rytířský sál střeží stráž. 







Ruční vrátek na 
vytahování okovu  
z hradní studny.  



Hradní kuchyně. 





Komín. 







Jídelna pána hradu vedle 
kuchyně. 







Rodokmen 





































Na dalším obrázku je pohled z tohoto okna. 















Strážní ochoz a 
propoj z otevřeného  

sálu na terasu. 



Východ z ochozu. 







Klenba hradní kaple. 





Kněžiště 



Slavní rodáci mají na hradě a okolí spousty památníků.  







Cesta z hradu. 
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