
Zadání práce z dějepisu pro 7. ročník na týden od 16. 3. do 20. 3. 

Zápisy si přepište (část zápisu již máte) do sešitu a řádně vyznačte.   

Budete pracovat s učebnicí, stránky jsou uvedeny na konci zápisu. Využijte i kanálu 

youtube.com – „Dějiny udatného národa“ 

 

 

Zápisy do sešitu 

 
Období bezvládí 1306 – 1310 

- léta 1306-1310 období bezvládí 

- v Čechách nepokoje, země drancována cizími vojsky 

- docházelo k loupení, vypalování měst 

- vládl Rudolf I. Habsburský a Jindřich Korutanský 

Nástup Lucemburků  

Jan Lucemburský „král cizinec“ (1310-1346) 

- r. 1310 nastupuje na český trůn (manžel Elišky Přemyslovny) 

- připojil Lužici, část Slezska, Chebsko 

- pobýval více v zahraničí  

- v Čechách vládne šlechta – hospodářský úpadek 

- r. 1346 umírá v bitvě u Kreščaku – vojenská pomoc francouzským příbuzným – 

„stoletá válka“ 

- stoletá válka – konflikt mezi Francií a Anglií 

Vláda Karla IV. (1346 – 1378) „Otec vlasti“ 

- vychováván ve Francii 

- r. 1333 přichází do Čech jako markrabě moravský 

- r. 1346 se stává českým králem 

- pomáhali mu bohatí měšťané a církev 

- r. 1344 nechal povýšit pražské biskupství na arcibiskupství 

- prvním pražským arcibiskupem byl Arnošt z Pardubic 

Zakladatelská činnost Karla IV. 

- r. 1348 založil Nové Město pražské – centrum obchodu, tržiště 

- r. 1348 založil Univerzitu Karlovu – Praha se stává centrem vzdělanosti, přichází 

mnoho učenců a vzdělanců 



- nechal postavit Karlův most, katedrálu sv. Víta, hrad Karlštejn, obnovit Pražský hrad 

- české království rozšířil vhodným sňatkem a koupí 

- získal Slezsko, Lužici, Branibory – vznikají země Koruny české 

- r. 1355 se stává římským císařem 

- vydal zákoník Majestas Karolina 

- napsal vlastní životopis Vita Caroli 

Význam vlády Karla IV. 

a) vzrostl význam Čech v zahraničí 

b) upevnil panovnickou moc 

c) podporoval rozvoj kultury, vzdělanosti a obchodu 

 

Přečíst v uč. str. 57-63 a dozadu do sešitu vypracujte ze str. 64 úkoly 3 a 4 

 

 

 

Doba vlády Václava IV. a působení mistra Jana Husa 

- roku 1378 nastupuje Václav IV. na český trůn 

- vysoká šlechta chtěla omezit moc panovníka 

- objevují se příznaky krize – papežské schizma (2 papežové) 

- panovník vystupuje proti pražskému arcibiskupu Janovi z Jenštejna 

- r. 1400 Václav sesazen z trůnu římského krále 

- církev kritizována reformátory (mistři pražské univerzity) 

 Konrád Waldhauser 

 Matěj z Janova 

 Jakoubek ze Stříbra 

 Jan Hus 

Nejvýznamnějším českým reformátorem byl Jan Hus. 

- kázal v Betlémské kapli, zde se kázalo pouze česky 

- Jan Hus pečoval o český jazyk – zavedl diakritická znaménka (háčky a čárky) 

- vystupoval proti odpustkům, bohatství církve, proti papeži 



- r. 1409 vydán Dekret kutnohorský – tím získali Češi většinu na pražské univerzitě (3 

hlasy Čechů proti 1 cizímu) 

- r. 1412 papež vyhlásil interdikt nad Prahou - Jana Husa nazval kacířem a uvrhl ho do 

klatby 

- odchází z Prahy, káže na venkově (Rábí, Kozí hrádek) 

- Hus pozván do Kostnice na koncil, na cestě ho měl ochránit glejt (list) císaře Zikmunda 

- své učení neodvolal, a proto byl 6. 7. 1415 upálen 

- v Čechách dochází k nepokojům 

- stoupenci Jana Husa se nazývali husité – ve znaku měli kalich, což značilo přijímání pod 

obojí 

Přečíst str. 76 - 77 


