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Definuje situaci v českých zemích po vymření
Přemyslovců, jejich další vývoj a postavení za
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Lucemburkové - pracovní list

………………………….........................

1. Vysvětli pojmy:
BOHEMOCENTRISMUS__________________________________________________________
PATRICIÁT____________________________________________________________________
SŇATKOVÁ POLITIKA __________________________________________________________
2. Seřaď správně české panovníky (např. ABCD):___________________________________
A) Jan Lucemburský

B) Jindřich Korutanský

C) Zikmund Lucemburský

D) Václav IV.

3. Kdy vzniká v Praze arcibiskupství? Kdo byl prvním pražským arcibiskupem?

4. Změnu panovníka na českém trůnu přinesla bitva u Kresčaku, ke které došlo v …………….. (zemi) v rámci
………………….. války v roce …………… O život zde přišel český král ………………. …………………,
nazývaný též …………………………. Před odchodem do bitvy údajně pronesl slova:
……………………………………. ……………………………………………
Na trůn poté usedá jeho syn ………………………, který toto jméno přijal při …………………….. (jaké
příležitosti), původně se kralevic jmenoval ………………………………..
5. Vyjmenuj alespoň 4 pražské stavby, u jejichž vzniku stál Karel IV. (za špatná místa budou body
strhávány!)

6. Vysvětli, které hlavní faktory negativně ovlivnily vládu Václava IV. a měly přispění na vznik krize
českého království:

7. Čím se do českých dějin zapsaly následující osoby?
Eliška Rejčka_________________________________________________________________
Jindřich z Lipé ________________________________________________________________
Jan z Pomuku ________________________________________________________________
Jan Jindřich __________________________________________________________________
Kliment VI. ___________________________________________________________________
8. Zikmund Lucemburský byl synem ………………….... Roku 1387 usedá na ………………….. trůn, této zemi
vládne dalších padesát let. Za přispění svého bratra ……………………… se roku 1414 stává králem a roku
…………..císařem ……………………………….. (kterého státního útvaru). Na český trůn usedá po sedmnácti
letech husitských válek v roce …………… poté, co byla v Jihlavě vyhlášena ……………………….

Lucemburkové - pracovní list (ŘEŠENÍ)
1. Vysvětli pojmy:
BOHEMOCENTRISMUS – země Koruny české centrem Sv. říše římské
PATRICIÁT – nejbohatší měšťané, značný podíl na samosprávě měst
SŇATKOVÁ POLITIKA – spojováno u nás s Karlem IV., rozšiřování území a vlivu dynastickými sňatky
2. Seřaď správně české panovníky (např. ABCD):
A) Jan Lucemburský

B) Jindřich Korutanský

BADC
C) Zikmund Lucemburský

D) Václav IV.

3. Kdy vzniká v Praze arcibiskupství? Kdo byl prvním pražským arcibiskupem?
1344, Arnošt z Pardubic
4. Změnu panovníka na českém trůnu přinesla bitva u Kresčaku, ke které došlo ve Francii (zemi) v rámci
stoleté války v roce 1346. O život zde přišel český král Jan Lucemburský, nazývaný též Král cizinec. Před
odchodem do bitvy údajně pronesl slova: Toho bohdá nebude, aby král český z boje utíkal!
Na trůn poté usedá jeho syn Karel, který toto jméno přijal při biřmování (jaké příležitosti), původně se kralevic
jmenoval Václav.
5. Vyjmenuj alespoň 4 pražské stavby, u jejichž vzniku stál Karel IV. (za špatná místa budou body
strhávány!)
Karlův most, chrám sv. Víta…, Nové Město pražské, Emauzský klášter, Mostecká věž …
6. Vysvětli, které hlavní faktory negativně ovlivnily vládu Václava IV. a měly přispění na vznik krize
českého království:
Hospodářský úpadek – zaostávání za západoevropskými trendy, vývoz surovin (Ag), pokles počtu
obyvatel (mor), upadající panovnická moc…
7. Čím se do českých dějin zapsaly následující osoby?
ELIŠKA REJČKA – královna, manželka Václava II. a poté Rudolfa Habsburského
JINDŘICH Z LIPÉ – významný český šlechtic, vůdce opozice proti Janu Lucemburskému, partner E. Rejčky
JAN Z POMUKU – či Nepomuku, světec, jeden z patronů země, umučen na popud Václava IV.
JAN JINDŘICH – bratr Karla IV., markrabě moravský
KLIMENT VI. – papež, učitel Karla IV., povýšil pražské biskupství na arcibiskupství
8. Zikmund Lucemburský byl synem Karla IV. Roku 1387 usedá na uherský trůn, této zemi vládne dalších
padesát let. Za přispění svého bratra Václava IV. se roku 1414 (možno i 1411) stává králem a roku 1433
císařem Svaté říše římské (kterého státního útvaru). Na český trůn usedá po sedmnácti letech husitských
válek v roce 1436 poté, co byla v Jihlavě vyhlášena basilejská kompaktáta.
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