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11 POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU 

☺  

 

� Popiš do svých poznámek níže vyobrazené předměty 

   

� POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU 
• Čechy - název podle slovanského kmene Čechů, centra (Levý Hradec, Praha) 

•  vládnoucím rodem byli Přemyslovci  

• v 9. st. byly Čechy součástí Velké Moravy, ale po úpadku Velké Moravy se Čechy osamostatňují 

• I. historicky známý český kníže-Bořivoj (868-894) – sídlil v Praze, přijímá se svou manželkou 

Ludmilou křesťanství  

• Bořivojovi vnuci - Václav  a Boleslav prosadili moc Přemyslovců v Čechách 

• Václav – byl vychováván křesťansky babičkou Ludmilou, vzdělaný panovník, obratný politik a 

diplomat�odvádí Němcům "tribut míru" * 

• kvůli tributu míru a šíření křesťanství se Václav dostává do sporu s bratrem �Václav je zavražděn 

Boleslavem ve Staré Boleslavi (28. září) a po své smrti prohlášen za svatého a patrona naší země  

• Boleslav I. – dokončil sjednocení Čech a neplatí ani „tribut míru“ �byl poražen něm. císařem  Otou a 

je donucen opět odvádět poplatek za mír, poté se stávají  spojenci� v bitvě na Lechu poráží Maďary  

• razí první české  mince - denáry  

• Boleslav II. zakládá kvůli náboženské nezávislosti Čech I. biskupství v Praze (973), druhým 

biskupem byl sv. Vojtěch z rodu Slavníkovců, které dal Boleslav II. kvůli sjednocení země r. 995 

vyvraždit 

• kvůli neshodám Boleslavových synů došlo k oslabení čes. státu a ztrátě Moravy (připojena k Polsku) 

• klid v zemi nastolil až kníže Břetislav I. roku 1035 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

*tribut míru 

 

 

 

 

 

 

 

�  
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12 VZNIK SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ 

☺  

 

� Vypiš z učebnice všechny současné státy, které byly součástí Svaté říše římské 

 

� VZNIK SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ 
• poč. 10. st. se východofranská říše (dnešní Německo) rozpadla na několik samostatných knížectví 

(např. Sasko, Bavorsko…) 

• Ota I. sjednotil knížectví, vytvořil z nich v pol. 10. st. silnou Svatou říši římskou a byl korunován jejím 

císařem (r. 962) �Svatá říše římská zaniká až v 19. století 

• podmanil si i českého knížete Boleslava I., který je donucen opět odvádět poplatek za mír 

• v  bitvě na řece Lechu poráží Maďary 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  
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13 VRCHOL ČESKÉHO STÁTU V 11. – 13. ST 

☺ 
Z tohoto období máme i první doklady o užívání znaku lva jako symbolu Přemyslovců. 
Zjisti  o tom více na http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/lvice-rodu-
premyslovcu--1168458 

 

� Vylušti ze zbylých písmen tajenku osmisměrky. Pomohou ti pojmy, které doplníš i do zápisu 

 

� VRCHOL ČESKÉHO STÁTU V 11. – 13. ST 
• Břetislav I. – „český Achilles“, uspořádal válečnou výpravu do Polska a v polském ______________ 

ukořistil ostatky  tzv. ________________ sv. Vojtěcha.  

• zavedl nástupnický systém, kdy se budoucím českým knížetem stal nejstarší muž z rodu____________ 

– tzv. stařešinský řád  tzv. (_________________). Po celé 11. a 12. st. však dochází k porušování 

nástupnického řádu.  

• Břetislav zakazoval i ________________, rozvody a nevěru. Kdo narušil manželství byl vyhnán ze země 

• zřídil pro další členy rodu tři menší tzv. údělná knížectví (______________, Brněnsko, Znojemsko) - 

údělná knížata podléhala vrchní vládě českého knížete. 

• Vratislav II. – za podporu císaře proti ______________ byl roku 1085 korunován I. nedědičným českým 

____________ . 

• Vladislav II –zúčastnil se také druhé křížové ______________ . 

•  za vojenskou pomoc _____________ Fridrichu Barbarossovi přijal nedědičný královský titul (1158) 

• Přemysl Otakar I. – Vladislavův syn, spolu s __________ Vladislavem Jindřichem rozdělili svoji moc - 

Přemysl Otakar I. jako český kníže v Čechách a Vladislav Jindřich vládne Moravě jako _____________ . 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

*nedědičně 

 

� 
Který z výše zmíněných činů podle tebe nejvíce posílil pozici českého státu? Napiš o tom 
krátkou úvahu 
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14 KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY 

☺  

 

� Navrhni si svůj vlastní erb, se kterým bys vyjel na křížovou výpravu ty 

 

� KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY 
• výpravy křesťanských rytířů do Palestiny v 11. – 13. st. 
• Palestina – oblast na východním pobřeží Středozemního moře, hl. město – Jeruzalém („Boží hrob“) * 

je nejposvátnějším místem pro křesťany 
• v 11. st. byla Palestina obsazena fanatickými muslimy - Turky�byzantský císař žádá papeže o 

vojenskou pomoc 
• r. 1095 byla papežem vyhlášena I. křížová výprava do Palestiny (účastníci – křižáci) �Jeruzalém byl 

křesťany zpět dobyt 
• přínos křížových výprav: z 9 křížových výprav byla úspěšná pouze I. k. v., vznikly rytířské řády na 

ochranu poutníků (např. Templáři), řada křižáků získala na výpravách majetek a pozemky, křižáci 
obohatili západní Evropu o nové zvyky, plodiny (koření, rýže) a výrobky (koberce, látky) z Orientu  

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

* Boží hrob 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  
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15 JAK SE ŽILO V RANÉM STŘEDOVĚKU 

☺ Dokážeš zjistit, co patřilo mezi rytířské ctnosti? Co se považuje za rytířské chování dnes? 

 

� Popiš rytířskou výzbroj a výstroj. Dokresli zbraň, která chybí.  (Uč D7 str. 43) 

 

� JAK SE ŽILO V RANÉM STŘEDOVĚKU 

ti, kteří bojují 
• v 9. – 12. st. stál na vrcholu společnosti kníže, spolu se svou družinou - bojovníky vládne a spravuje 

zemi�z družiny se postupně vytváří vrstva velmožů (vyšší šlechta), která slouží knížeti a za to získávají 
pozemky a vesnice s poddanými 

• mimo vrstvu velmožů vzniká také nižší šlechta 
ti, kteří se modlí 
• příslušníci církve: kněží a mniši, v čele české církve stál pražský biskup (později vzniká i biskupství v 

Olomouci) 
• mniši – vedli většinou život mimo lidskou společnost, řídí se přísnými pravidly tzv. řehole (řeholníci), 

později zakládají kláštery (centra vzdělanosti) 
ti, kteří pracují 
• zemědělci – podléhají přímo knížeti, později se stávají spolu s půdou poddanými své vrchnosti 

(velmoži nebo církvi) 
• povinnosti poddaných: pracují (robotují) na polích vrchnosti a odvádí naturální, později i peněžní 

dávky, církvi odvádí každoročně desetinu své úrody (desátek) 
• od konce 11. st. probíhá osídlování dosud neobydlených částí země s cílem získávání půdy – 

kolonizace 
• půda se získávala vypalováním porostu (žďáření) a kácením lesů a vytrháváním kořenů (klučení) 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Samostatně prostuduj kapitolku o životě v raném středověku a připrav si z ní výpisky. 
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16 ROMÁNSKÁ KULTURA 

☺ 
Zapátrej po románských památkách ve svém okolí. Přines jejich obrázky a zjisti o nich 
co nejvíce. 

 

� Popiš obrázky s ukázkami románské kultury. U staveb zkus zjistit jejich název a také kde se nalézají 

   

� ROMÁNSKÁ KULTURA 
• kulturní a výtvarný sloh raného středověku, který se od 11. st. do 13. st. šířil do českých zemí ze 

západní a jižní Evropy 
Románská architektura 
• stavěly se rotundy (kostelíky kruhového půdorysu) a baziliky (trojlodní nebo pětilodní kostely).  
• typické znaky románských staveb: 1)mohutné kamenné zdi, 2)klenby podepřené silnými sloupy  

3)půlkruhový oblouk na oknech a vchodech, 4) stěny zdobené nástěnnými malbami – freskami, 
5) bohatě zdobené vstupy do kostelů - portály, 6) zaklenutí stropu do oblouku (valená klenba) 

Románská literatura 
• nejstarší knihy na území Čech byly psané latinsky. Vytvořili je v klášterech kněží a mniši. Byly to hlavně 

knihy náboženské např. o životě svatých - legendy o sv. Václavovi, sv. Ludmile a sv. Vojtěchovi a 
záznamy o událostech - kroniky, např. první česká (latinsky psaná) Kosmova kronika (popisuje děje od 
bájného příchodu Čechů po Kosmovu současnost - do počátku 12. století) 

• knihy se opisovaly ručně (rukopisy byly bohatě zdobené a velice vzácné a drahé). Písaři psali ptačím 
brkem na listy pergamenu (z oslí, jehněčí nebo telecí kůže). Papír se u nás ještě nepoužíval 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

1+2 

3+4 

5+6 

7+8 

 

 

 

� Na stránkách http://dejiny.ceskatelevize.cz/ se blíže seznam s Kosmasem a jeho dobou 
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17 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA PŘEMYSLOVCŮ 

☺ 
Zjisti co nejvíce o osobnostech a symbolech na současných českých bankovkách. 

Sežeň také vyobrazení neplatných bankovek s Přemyslem Otakarem II. a sv. Anežkou. 

 

� Podle učebnice vyhledej a přiřaď k panovníků odpovídající informace 

Přemysl Otakar I.  Václav I.  Přemysl Otakar II.  Václav II.  

    

    

    

    

1. dcera Anežka 

2. zemřel na tuberkulózu 

3. „Jednooký“ 

4. bratr Vladislav Jindřich 

5. „sňatková politika“ 

6. na trůnu ve 12 letech 

7. založení Starého Města 

8. manželka Eliška Rejčka 

9. pohřben v katedrále Sv. 

Víta 

10. konec bojů o čes. trůn 

11. kolonizace pohraničí 

12. od 7 let v odloučení 

� ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA PŘEMYSLOVCŮ 
• na konci 12. století skončily mezi Přemyslovci boje o moc � Přemysl a Vladislav Jindřich se dohodli na 

rozdělení moci (Přemysl Otakar vládl jako český kníže, Vladislav Jindřich jako markrabě na Moravě).   
PŘEMYSL OTAKAR I. (vládl 1197–1230)  
• byl schopný politik. Za podporu německého krále a později i císaře Fridricha II. obdržel roku  

1212 listinou zvanou Zlatá bula sicilská (potvrzovala dědičný královský titul, císař už napříště neměl 
zasahovat do volby českého krále) 

• Přemysl zavedl, že králem se vždy stane prvorozený syn (zásada prvorozenectví) 
VÁCLAV I. (vládl 1230–1253)  
• syn Přemysla Otakara I., otevřel první stříbrné doly (v Jihlavě) �země vzkvétala 
• do neobydlených pohraničních území zval kolonisty ze zahraničí, aby si tam postavili vesnice a začali 

obdělávat půdu (hlavně Němce) �kolonizace 
• odrazil na českých hranicích útok Mongolů (Tatarů), kteří ohrožovali celou střední Evropu 
PŘEMYSL OTAKAR II. (vládl 1253–1278)  
• syn Václava I., vzdělaný a vážený panovník v celé Evropě, král „železný a zlatý“  
• výboji, obratnou politikou i výhodnými sňatky rozšířil území českého státu až k Jaderskému moři 
• ucházel se také o korunu Svaté říše římské� kvůli obavám papeže a evropských panovníků z moci  

P. O. II., zvolen Rudolf I. Habsburský� roku 1278 porazil v bitvě na Moravském poli vojsko Přemysla 
Otakara II., který byl v boji zabit. 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

*bula 

*král železný a zlatý 

 

 

 

 

 

� Připrav si prezentaci o vpádu Tatarů do Evropy. Popiš především jejich bojovou techniku. 
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18 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ 

☺ Sestav pro spolužáky křížovku z událostí posledních přemyslovských panovníků 

 

� Pokus se co nejpřesněji přepsat kronikářský zápis do současného jazyka 

 

� ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ 
VÁCLAV II. (vládl 1283–1305)  
• syn Přemysla Otakara II., do jeho zletilosti vládl na českém trůnu jeho poručník - Ota Braniborský (oddíly 

vojska Oty Braniborského drancovaly Čechy� v zemi vypukl hladomor  
• Václav usedl na trůn ve dvanácti letech. Hlavní slovo však měla česká šlechta (Záviš z Falkenštejna) �po 

jeho uvěznění a popravě Václav II. začal vládnout samostatně� v Českém království nastal znovu řád 
• byla odkryta nová bohatá naleziště stříbra v Kutné Hoře, kde byla zřízena i mincovna (Vlašský dvůr), zde se 

razila mince - pražský groš 
• sňatkem s dcerou polského krále (Eliška Rejčka) získal roku 1300 i titul polského krále   
•  pro svého syna přijal i korunu uherskou 
VÁCLAV III. (vládl 1305–1306)  
• ujal se vlády po smrti svého, byl vzdělaný, uměl latinsky, německy a česky 
• ztratil uherskou korunu, na cestě k obhajobě titulu polského krále byl v Olomouci roku 1306 zavražděn 
�rod Přemyslovců vymřel „po meči“. 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

� Zjisti z internetu zajímavosti o ražbě pražských grošů. Vytvoř z nich prezentaci nebo referát. 
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19 
ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA LUCEMBURKŮ 

☺ 
Zahraj si na detektiva a zjisti, co znamená motto Jana Lucemburského „Ich dien“ a jak se 
dostalo do současného znaku anglických králů. 

 

� V části zápisu řádil tiskařský šotek. Najdi chyby a oprav je. Poznamenej si poslední slova Jana Lucemburského 

• Václav III. zemřel bezdětný v sedmdesáti  letech, byl to poslední mužský potomek rodu Lucemburků- 

český trůn zůstal bez krále, (sestra Václava III. - Anežka Přemyslovna, nechtěla být zvolena samostatně 

panující královnou) 

• do Čech se Jan Lucemburský vracel, když potřeboval majetek�půjčoval si i od české církve a jako 

zástavu jim dával královské slovo�šlechta ztrácela čím dál větší moc (např. Jindřich z Lipé)  

• boje stoleté války se odehrávaly v Anglii�do obrany země se vložil i francouzský lid (v čele fr. vojska byla 

Jana z parku, která padla do anglického zajetí a vypadala jako čarodějnice) 

 

� ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA LUCEMBURKŮ 
Jan Lucemburský „Král cizinec“ (vládl 1310 - 1346)  
• Václav III. zemřel bezdětný v sedmnácti letech, byl to poslední mužský potomek rodu Přemyslovců- český 

trůn zůstal bez krále, (sestra Václava III. - Eliška Přemyslovna, nemohla být zvolena samostatně panující 
královnou)� představitelé české šlechty, církve a měst zvolili Jana Lucemburského (syna císaře Svaté říše 
římské), po svatbě s Eliškou byl Jan roku 1311  korunován za českého krále 

Neshody se šlechtou 
• Jan měl od počátku své vlády neshody s českou šlechtou a tak raději pobýval v cizině (účastnil se 

válečných výprav i rytířských turnajů, získával v Evropě pověst výborného válečníka a diplomata)  
• do Čech se vracel, když potřeboval peníze�půjčoval si i od českých šlechticů a jako zástavu jim dával 

královské hrady�šlechta získávala čím dál větší moc (např. Jindřich z Lipé)  
• Jan Lucemburský rozšířil český stát o Chebsko, Horní Lužici a velkou část Slezska 
Smrt Jana Lucemburského 
• Jan Lucemburský padl roku 1346 v bitvě u Kresčaku (u Paříže) v tzv. „stoleté válce“ proti Angličanům 
Stoletá válka (1337 - 1453)  
• válka mezi Francií a Anglií�angličtí králové v ní usilovali o získání části francouzského území, boje se 

odehrávaly ve Francii�do obrany země se vložil i francouzský lid (v čele fr. vojska byla Jana z Arku, která 
padla do anglického zajetí a byla upálena jako čarodějnice) 

• Francie v této válce nakonec zvítězila  

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

� Bitvu u Kresčaku rozhodli angličtí lučištníci. Zjisti proč a popiš, jak vypadala jejich zbroj. 
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KAREL IV. 

☺ Zjisti a vypiš si deset největších zajímavostí ke Svatováclavským korunovačním klenotům 

 

� Splň tři zajímavé úkoly, které se vztahují k osobě Karla IV. 

1. Zapátrej v dějinách a pokus se doplnit k přízvisku správného českého panovníka 

český Achilles jednooký král král železný a zlatý král cizinec husitský král selský císař 

      

2. Karel IV. věřil na magickou sílu čísel. Vypátrej, který důležitý počin souvisí s kombinací čísel: 

9 7 5 3 1 1 3 5 7  

3. Rozhodni, které informace o Karlu IV. jsou pravdivé a které smyšlené 

1. Karel plynně hovořil a psal německy, francouzsky, latinsky, italsky a česky.  

2. Jeho zbožnost jej dokonce zachránila před pokusem o otrávení.  

3. Zřejmě při turnaji Karel utrpěl velmi těžký úraz páteře a zůstal dočasně ochrnutý.  

4. Na hradě Karlštejn se král modlil a nesměly do něj ženy.   

5. Svého syna Václava nechal Karel korunovat českým králem již ve dvou letech.  

� KAREL IV. 

 Karel IV.  „Otec vlasti“ (vládl 1346 - 1378)  
• syn Jana Lucemburského Karel (původně křtěný Václav), vychován ve Francii, I. manželka - Blanka z Valois 
• otec Jan udělil Karlovi titul moravského markraběte a v době otcovy nepřítomnosti spravoval zemi 

(vykoupil většinu královských hradů) 
• povýšil pražské biskupství na arcibiskupství�církev v Čechách tak upevnila svůj vliv a postavení, prvním 

českým arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic 
• po otcově smrti byl Karel roku 1347 korunován českým králem 
Císařem Svaté říše římské 
• roku 1355 byl v Římě korunován císařem Svaté říše římské�dosáhl tak nejvyšších možných poct a 

českému království zabezpečil mimořádně významné postavení v Evropě 
Rozkvět země 
• za vlády Karla IV. začala stavba katedrály sv. Víta, založil Nové Město pražské, dal zbudovat nový kamenný 

most (Karlův) 
• Karel si velice vážil vzdělání�roku 1348 založil v Praze první univerzitu ve střední Evropě (Karlovu)  
• dal také sepsat svůj životopis nazvaný Vita* Caroli  
• pro uložení korunovačních klenotů Svaté říše římské dal postavit hrad Karlštejn 
Význam vlády Karla IV.  
• Karel IV. nastolil v zemi klid a bezpečí, vzkvétala řemesla i obchod, rozšířil České království o nová 

území�všechna území pod jeho vládou dostala nový název země Koruny české 
• Karel IV. zemřel roku 1378, byl nazván „Otcem vlasti“  

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

vita 

�  
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21 VÁCLAV IV. 

☺ Vypátrej zajímavé svědectví o moru od soudobých kronikářů 
 

� Přiřaď správná čísla a pojmy z nabídky do informací o morové epidemii 

• Epidemie moru (______________) se dostala do Evropy z Asie roku ___________ . krys 4 

• Odhadem zemřelo ve 14. století na mor asi ___ mil. obyvatel _________ (_______ 

%) Karla IV. 1894 

• V českých zemích se první známky moru objevují až po smrti________ 
roku_________ . morový bacil 25  

• Počet obyvatel Evropy se vyrovnal až po ____________ letech.  černá smrt 33 

• Mor je nemocí ________ a dalších hlodavců, šíří ho na nich parazitující 
_____________. blechy 1347 

• Příčina moru (__________________) byl lékaři objeven až roku ____________ . antibiotika 99,9 

• Mor se šířil i vzduchem. ________mor měl úmrtnost____%. Nakažený umíral za __ 

dny. Evropy 150 

• Dnes se ve světě ojedinělé případy moru léčí pomocí léků zvaných 
________________ . plicní 1380 

� VÁCLAV IV. 

 Václav IV. (vládl 1378 - 1419)  
• nejstarší syn Karla IV. a jeho nástupce (českým králem korunován ve dvou letech) 
• byl sesazen z trůnu Svaté říše římské 
Spory Václava IV. se šlechtou a církví 
• Václava IV. měl velké neshody s představiteli vysoké šlechty (snaha šlechty omezit moc krále) 
• dostal se do sporu také s pražským arcibiskupem �Václav dal zatknout Jana z Pomuku (Jan Nepomucký)  
• v zemi se začaly šířit snahy o nápravu společnosti (církev nežila podle křesťanských zásad, vlastnila velký 

majetek, kněží se starali o vlastní prospěch) 
Morová nákaza  
• ve 14. století se začíná v Evropě objevovat nová neznámá nemoc -  mor (černá smrt) 
• nositeli této nemoci byly blechy, lékaři na tuto nemoc neznali lék 
• za vlády Václava IV. postihla morová epidemie* i země Koruny české�poklesl počet obyvatel, upadly 

řemesla, obchodu i zemědělství  
• za viníka byla označována katolická církev 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

*počátkem 14. století došlo v katolické církvi k narušení jednoty a k rozštěpení�v jejím čele stáli dva 
papežové, kteří sídlili v Římě a ve francouzském městě Avignon 

* epidemie 

 

 

 

 

� Najdi sochu sv. Jana Nepomuckého ve svém okolí. Vyfoť si ji. Co o ni dokážeš zjistit?   
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JAK SE ŽILO VE VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU I. 

☺  

 

� Obkresli graf trojpolního hospodářství a středověkých měst z uč. na str . 65 a 67 

  

� JAK SE ŽILO VE VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU I. 
Život na vesnici 
• zemědělci: i ve vrcholném středověku žila většina lidí ve vesnicích a zabývala se zemědělstvím (pracovali 

na polích a obstarávali dobytek a také robotovali na půdě svého pána) 
• obdělávání půdy: používali pluh se železnou radlicí obracející půdu, do pluhu se zapřahali většinou 

voli, před setím vláčeli rolníci pole dřevěnými bránami s železnými hroty a přešli na trojpolní* způsob 
využívání půdy 

• setí a sklizeň: obilí seli zemědělci ručně, pěstovalo se žito, pšenice, oves a ječmen, také hrách a len 
(brambory a kukuřici ještě lidé neznali), obilí žali srpy a vázali do snopů, k mlácení používali dřevěné cepy 

• vymlácené obilí se mlelo na kamenných mlýncích (žernovy) – později se začínají stavět mlýny poháněné 
vodním kolem a větrné mlýny 

• kolonizace: lidé odcházeli z úrodných nížin do vyšších nadmořských výšek a zakládali si tam nové vesnice 
a pole, noví osadníci přicházeli i z Německa: po založení vesnice získávali kolonisté od krále nebo šlechty 

• výhodu tzv. lhůtu (na stanovenou dobu osvobozovala od všech dávek a poddanských povinností) 
• uspořádání vesnice a domu: domy už nebyly volně roztroušené, ale měly pravidelné uspořádání kolem 

návsi* - tzv. „okrouhlice“, ve vesnicích se vyskytoval mlýn, kovárna a krčma, ve větších také kostel 
• nejdůležitější osobou byl rychtář (dnešní starosta) 
• domy se většinou stavěly ze dřeva, stále více se však používalo kamene, později i cihel, dům měl tři 

místnosti: síň (na domácí práce), jizbu (zde rodina jedla a spala) a komoru (ukládaly se zde věci potřebné 
pro domácnost), podlahu tvořila udusaná hlína 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

 

 

 

� Připrav si své „taháky“ vypsané z této kapitoly učebnice. Můžeš je použít na test. 
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JAK SE ŽILO VE VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU II. 

☺  

 

� Vypiš si jména hradů, které si již navštívil nebo které se ti líbí a popiš hrad  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

� JAK SE ŽILO VE VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU II.  

 Život ve městech 
• zakládání měst: od 13. století byla v Čechách a na Moravě zakládána první středověká města (na křižovat- 

kách obchodních cest, na místě řemeslnických osad, i na zcela neobydleném místě)  
• podle zakladatele dělíme města na: a) královská, b) poddanská (viz PL č. 22) 
• vzhled středověkých měst: královská města byla obehnána hradbami, do města se vstupovalo městskými 

branami, ulice nebyly dlážděné, obyvatelé vyhazovali odpadky přímo z oken, kanalizace neexistovala � 
proto se často šířily epidemie, např. mor 

• domy měly domovní znamení (např. dům U Dvou lip), řemeslnické dílny byly také označeny, ulice nebyly 
osvětlené, takže v noci v nich nebylo bezpečno 

Život na hradech 
• od 13. století si začali král a šlechtici stavět kamenné hrady - z nich vládli svému panství, od poddaných  

vybírali daně, měli právo je soudit a trestat 
• šlechtici si dávali jména podle svých sídel (např. páni z Krumlova), méně majetní šlechtici (zemani a 

vladykové) žili na tvrzích* a dvorcích  
• zábava šlechty: nejoblíbenější zábavou šlechticů byl lov na divokou zvěř, oblíbené byly i hostiny (neznali 

ještě vidličky) a rytířské turnaje 
• rytíři:středověcí rytíři si získávali slávu statečností v boji, zbožností a rytířskými ctnostmi (měli věrně sloužit 

králi, bránit křesťanskou víru proti nevěřícím, být čestní, ochraňovat vdovy, sirotky, chudé a slabé), 
• rytíři museli také ovládat pravidla společenského chování, tzv. dvorské etikety (dvornost k ženám, 

úslužnost a ohleduplnost, na rytíře mohl být pasován* jen mladý muž 
• život u královského dvora: do okruhu královského dvora patřila kromě krále a jeho rodiny i vyšší šlechta a 

služebnictvo (dvořané), zpestřovali jej šašci, hudebníci, potulní herci a kejklíři a potulní pěvci tzv. trubadúři  
• středověký jídelníček: lišil se podle společenského postavení: hodně se jedly luštěniny, nejběžnější byla 

obilná kaše a pražma*,lidé urození si dopřávali více masa, hlavně zvěřiny 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

 

�  
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GOTICKÁ KULTURA 

☺  

 

� Načrtni si podle učebnice podtržené pojmy zápisu (učebnice str. 71) 

    

� GOTICKÁ KULTURA 

 • v polovině 12. století se ve Francii zrodila kultura, která ovlivnila celou západní a střední Evropu  
Gotický stavební sloh 
• gotika se nejvíc uplatnila při stavbách katedrál (velkých chrámů), klášterů a hradů 
• typické znaky gotických staveb jsou: štíhlé vysoké stavby, lomený oblouk připomínající sepjaté ruce, 

(zakončuje velká okna, dveře a vchody), vnější opěrné pilíře (drží klenbu), žebrová klenba, velké kruhové 
okno zdobené barevnými skly zvané rozeta, zdobené vchody tzv. portály 

• k největšímu rozmachu gotického slohu došlo v čes. zemích za vlády Karla IV. - pozval do Prahy stavitele 
Matyáše z Arrasu (stavba katedrály sv. Víta) 

Gotické sochařství a malířství 
• příkladem jsou gotické nástěnné a deskové obrazy, nejčastěji s vyobrazením tzv. madony*  a piety*  
• deskové obrazy byly malovány temperovými barvami na hladkou dřevěnou desku, mistrem byl dvorní malíř 

Karla IV. – Theodorik 
• nejznámějším gotickým sochařem byl Petr Parléř, který zároveň vynikal i jako stavitel (pokračoval ve 

stavbě katedrály sv. Víta, jeho dílem je také Karlštejn, Karlův most a další stavby) 
Gotická vzdělanost 
• v období raného středověku existovaly jen klášterní školy, jazykem vzdělanců byla ve středověku latina 
• žáci se museli učit nazpaměť velmi dlouhé texty 
• ve vrcholném středověku postupně vznikaly školy při farách  
• rozvoj měst umožnil i vznik městských škol  
• novým typem škol vrcholného středověku byly univerzity (neboli vysoké školy), první vznikly v Itálii, další v 

Anglii a ve Francii 
• v raném středověku se psaly knihy pouze v latině, od 14. století také v národních jazycích  
• nejstarší česky psanou knihou je veršovaná Dalimilova kronika 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

*madony 

 

*piety 

 

 

�  


