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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu – nebo přepisovat 

D7,  Pracovní list,  Opakování: LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU  

 

1) Napište jméno panovníka, jehož osobou vymřeli Přemyslovci roku 1306 po meči? 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

2) Která žena si vzala za muže Jana Lucemburského? 

 

E……………………………  P………………………….. 

 

3) Napiš, jméno chrámu, který vidíš na obrázku a uveď, v jakém historickém slohu je postaven? 

 

 a) název chrámu: ……………………………………. 

   

    

 …………………………………................................... 

 

 

 

 

 b) historický sloh/styl: ………………………………... 

 

 

 

 

 

4) Zakroužkuj pouze jedno správné pokračování věty a) nebo b) nebo c). 

Ve STOLETÉ VÁLCE proti sobě bojovaly státy . . . 

 

a) Braniborsko s Anglií 

b) Francie s Anglií 

c)  Polsko s Anglií 

 

5) Spoj logicky čarami jména panovníků a) b) c) s událostmi I) II) III): 

 

a) Jan Lucemburský    I) bitva na Moravském poli proti Rudolfu Habsburskému 

 

b) Přemysl II. Otakar   II) bitva u Kresčaku ve STOLETÉ VÁLCE 

 

c) Václav III.    III) zavražděn v Olomouci při cestě do Polska 

 

 

6) Napiš, kdo nastoupil na český trůn po Janu Lucemburském? 

 

………………………………………………………………………………………………………... 
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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu 

7) Napiš jména čtyř manželek Karla IV. (informace najdeš i s obrázky v učebnici s. 100 za okrajem)  

 

I) …..……………………………………………………………………………………………………… 

 

II) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

III)………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV)………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8) Podle rodokmenu Lucemburků na straně 100 v učebnici napiš: 

 

a) který panovník u nás vládl před Karlem IV. ………………………………………………………… 

 

b) kteří dva panovníci vládli postupně po Karlu IV. …………………………………………………… 

 

 

9) Prohlédni si území zemí ,,Koruny české,, za karla IV. na MAPĚ str. 101. v učebnici. Ukaž si 

tyto oblasti: České království, Moravské markrabství ( po dřívějším zániku ,,údělných knížectví,, na 

Moravě) +Slezsko,  +Horní a Dolní Lužice,  +Braniborsko, (sever) 

 

10) Zakroužkuj pouze jedno správné tvrzení o Karlu IV. 

a) r. 1344 povýšil biskupství v Praze na ARCIBISKUPSTVÍ 

b) r. 1355 odmítl korunovaci na ŘÍMSKÉHO CÍSAŘEM 

c) nechal postavit JUDITIN MOST  

 

11) Napiš co Karel IV. vybudoval, založil, nechal postavit? 

 

I) ……………………………………………………………... 

II) …………………………………………………………….. 

III) ……………………………………………………………. 

IV) ……………………………………………………………. 

 

12) Kdo vedl reformní/ opravné hnutí církve? M………… J………………… H………… 

 

13) Zakroužkuj jedno správné pokračování tvrzení: Reformnímu hnutí vadilo, … 
a) že církev hlásá nutnost žít pokorně, skromně, ale sami církevní hodnostáři žili v přepychu a bohatství. 

b) že církevní hodnostáři žijí tak, jak hlásají lidem v kostele, tedy skromně. 

 

14) Za kterého českého panovníka propukly husitské války? ……………………………………... 
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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – prostudovat - vypracovat – vlepit do sešitu 

D7, nový zápis: REFORMNÍ HNUTÍ CÍRKVE – pokračování  (UČEBNICE s.104+++) 

            MISTR JAN HUS – pokračování 

 

Opakování – co už víme o reformním hnutí církve a o Janu Husovi: 

ÚKOL 1: Napiš, ve kterém kostele v Praze Jan Hus kázal: B…………………….. K………………. 

 

ÚKOL 2: Vysvětli, co to byl DEKRET KUTNOHORSKÝ: …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

ÚKOL 3: Co znamená označení ,,MISTR?” ……………………………………………………….. 

 

Co se Husovi nelíbilo na církvi? 

- vystupoval proti přepychovému životu církevních hodnostářů 

- nelíbilo se mu, že církev hlásá vodu, ale pije víno (=příměr) 

- bojoval proti prodávání ODPUSTKŮ (= poplatek za odpuštění hříchů) 

Co na to hlava církve? 

- papež Husa potrestal – uvalil na něj KLATBU (= těžký trest, který spočívá v úplném nebo částečném 

zákazu účasti na církevním životě) 

- nad Prahou vyhlásil INTERDIKT (= zákaz vykovávání církevních obřadů včetně pohřbů v Praze, 

dokud tam bude Hus) === Hus raději odchází na venkov 

- Hus byl prohlášen za KACÍŘE (= ten, kdo má jiný nebo opačný názor, než je uznávaný názor většiny) 

Koncil v Kostnici 

- v letech 1414 – 1418 – probíhal v jihoněmecké Kostnici církevní koncil (sněm) --- měl řešit v prvé 

řadě PAPEŽSKÉ SCHIZMA (= bylo více papežů, dva a v určitém období dokonce tři) 

- Hus chtěl na koncilu obhájit své názory 

- od římského krále, ZIKMUNDA LUCEMBURSKÉHO, měl dokonce ,,glejt” (= zajištěnu ochranu) 

- na koncilu byl uvězněn 

- byl nucen své učení odvolat – to odmítl 

- 6. července 1415 byl upálen jako kacíř – popel vysypán do řeky Rýn 

 

HUSITSKÁ REVOLUCE – HUSITSKÉ VÁLKY (UČEBNICE s.105. -108.) 
- 1419 – nepokoje na Novém Městě pražském – sám král Václav IV. už si uvědomoval těžkou situaci – 

a raději na novoměstskou radnici dosadil protihusitské konšely---ti zatkli radikální husity. 

- v čele pražských husitů stál Jan Želivský – nesli požadavky na novoměstskou radnici --- došlo k  

1. PRAŽSKÉ DEFENESTRACI (= vyházení radních z oken) 

- Václav IV. – umírá, srdeční příhoda 

- českým králem se stal Zikmund Lucemburský – nenáviděn a neuznáván husity 

- 1420 – husité zakládají město Tábor (J Čechy) --- při vstupu odevzdávali lidé šperky do sudů --- 

všichni si měli být rovni 

- hejtmané = velitelé --- nejznámější vůdce husitů – Jan Žižka z Trocnova (o 2. oko přišel u hradu Rábí) 

- husitská vojenská taktika = vozová hradba = husité na strategickém místě - uvnitř vozové hradby 

-BITVA U SUDOMĚŘE --- Jan Žižka s husity vítězí 

- proti ,,kacířským čechám” byly vypraveny papežem KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY --- v čele Zikmund 

Lucemburský  

-BITVA NA VÍTKOVĚ – vítězství husitů 
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- 1421 – zemský sněm v Čáslavi:  - sesazení Zikmunda z českého trůnu 

- vyhlášen zde husitský program = 4 pražské artikuly: 

1) svoboda kázání slova božího  

2) přijímání ,,pod obojí” = tělo (hostii) i krev (víno)  Kristovu (mešní víno mohli před tím přijímat 

pouze kněží, to považovali husité za nadřazenost hodnostářů církve nad lidmi – husité chtěli rovnost) 

3) požadavek na odnětí majetku církve 

4) spravedlivé trestání smrtelných hříchů 

 

Další bitvy: 

- porážka Zikmunda POD VYŠEHRADEM 

- vítězství husitů U MALEŠOVA 

- BITVA U PŘIBYSLAVI – smrt Žižky – nástupcem Prokop Holý   

- 1426 – BITVA U ÚSTÍ N. LABEM 

- 1427 – BITVA U TACHOVA 

- 1431 – BITVA U DOMAŽLIC == husité odradili protivníka písní ,,Ktož jsú Boží bojovníci” (husitský chorál) 

- husité podnikali kořistnické jízdy do zahraničí == spaniel jízdy 

 

1431 koncil v Basileji 

- měli zde zástupci husitů obhajovat 4 pražské artikuly 

- protivníkům se podařilo husity rozdělit na:  

A/ RADIKÁLNÍ (nechtěli příjmout ústupky, chtěli dále bojovat) 

x 

B/ UMÍRNĚNÍ (chtěli příjmout ústupky a ukončit boje) 

 

1434 – BITVA U LIPAN (středočeská vesnice) 

- UMÍRNĚNÍ husité se spojili s katolíky a porazili RADIKÁLNÍ husity! 

= konec slávy husitských vojsk 

 

1436 – v Jihlavě vyhlášena JIHLAVSKÁ (BASILEJSKÁ) KOMPAKTÁTA == dohoda mezi 

katolíky a umírněnými husity 

1) církev povolila přijímání ,,pod obojí” i lidem v kostele ne jen kněžím (tělo a take krev Kristovu) 

2) husité souhlasili s nástupem Zikmunda Lucemburského na český trůn 

(Zikmund byl král český, uherský a římský) 

- 1437 – Zikmund umírá – Lucemburkové vymírají po meči 

- jediná dcera Zikmunda Lucemburského si vzala za muže rakouského vévodu, Albrechta 

Habsburského (+ 1439)  --- měli syna Ladislava --- narodil se až po otcově smrti === nazván Ladislav 

Pohrobek  

Opakování husitství 

ÚKOL 1: Na straně 106. v učebnici se podívej na husitské zbraně 

ÚKOL 2: Kdo vedl husitská vojska? ………………………………………………………………… 

ÚKOL 3: Napiš 4 pražské artikuly: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

ÚKOL 4: Vysvětli, proč byla sláva husitských vojsk ukončena bitvou u Lipan? ………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 


