
Dějepis 7. ročník 

A)Článek bude rozdělen do 3 částí, prostuduj postupně : 

1. Český stát za vlády Lucemburků + Jan Lucemburský (1310 – 1346) 

2. Karel IV. 

3. Václav IV. 

B) Proveď zápis a pak odpověz na otázky za jednotlivými články 

C) Zkus zjistit doplňující informace  

 

A) Str. 97 – 99 učebnice - pročti text 

B) Zápis : 

 Český stát za vlády Lucemburků 

po † Václava III. Nejdříve Rudolf Habsburská, pak Jindřich Korutanský → nespokojenost 

šlechty  1310 Eliška Přemyslovna provdána za Jana Lucemburského = Lucemburkové na 

českém trůně 

Jan Lucemburský (1310 – 1346) 

střety se šlechtou + nevydařené manželství  vál. tažení, turnaje  „král cizinec“ 

byl ale velmi obratný politik → „král diplomat“ 

rozšířil území našeho státu 

nepřítomnost v zemi = posílení moci šlechty 

1346 padl v bitvě u Kresčaku 

 

C) Doplňují informace: 

Pročti také text ve sloupečcích na okraji učebnice 

Zkus zjistit kolik let bylo Janu Lucemburskému a kolik Elišce Přemyslovně, když  

uzavřeli sňatek. ( Je to docela zajímavá informace – už jsme si o takových sňatcích 

povídali). 

Z mapy vyčti, z kolika území se skládal český stát na konci vlády J. Lucemburského, které 

území uznávalo jeho nadvládu. (str. 99) 

Do jakého konfliktu zařadíš bitvu u Kresčaku, mezi kterými zeměmi se konflikt odehrával. 

Napiš, kde je Jan Lucemburský pohřben 

…………………………………………………………………………………………… 

 

A) Str. 99 – 102 učebnice pročti text 

B) Zápis : 

Karel IV. (1346 – 1378) 

otec vlasti 

č. král, římský král, římský císař 

upevnil královskou moc, za jeho vlády však začíná vzrůstat moc církve 

4x ženatý = rozšiřování území našeho státu 

uměl číst a psát 

1344 – získal pro Prahu arcibiskupství (1. arcibiskupem  Arnošt z Pardubic) 

1346 – nastoupil na č. trůn 

1348 – v Praze založil univerzitu 

1355 – stal se římským císařem 

1357 – započata stavba Karlova mostu 

1378 – zemřel 

nechal postavit – Karlštejn, Chrám sv. Víta (katedrála), Karlův most 



založil Nové město pražské 

za jeho vlády došlo k obnově cest a hradů k jejich ochraně 

nechal zhotovit české (Svatováclavské) korunovační klenoty 

 

 

 

 

 

Pracovní list – Lucemburkové 

1. Urči, která tvrzení jsou pravdivá : 

Prvním Lucemburkem na českém trůně byl Karel IV.   ano  - ne 

Lucemburkové nastoupili na český trůn v r.1306.    ano  - ne 

Jan Lucemburský byl příbuzný Václava III.     ano  - ne 

Jan Lucemburský byl synem císaře Jindřicha VII.    ano  - ne 

Český trůn získali Lucemburkové sňatkem Jana a Elišky Rejčky. ano  - ne 

 

2. Zkus vyjmenovat stavby z doby Karla IV. 

 

3. Zkus na internetu najít jména stavitelů, kteří začínali se stavbou Chrámu sv. Víta. 

    Kolik let bylo tomu druhému, když začal stavbu řídit? V jakém uměleckém slohu je     

    stavba postavena?  Jaké nese dnes celé jméno? 

 

4. Jak se nazýval 1. kamenný most v Praze?  Proč nechal Karel IV. stavět most nový? 

     Najdi přesné datum, kdy byla jeho stavba zahájena a zkus přijít na to, čím je toto datum   

     zvláštní. 

 

5. Zjisti, kdo je autorem divadelní hry „ Noc na Karlštejně“. Jaká legenda je v této hře 

popsána? Jaké bylo ale skutečné poslání Karlštejna? Jaký název dostaly české korunovační 

klenoty? 

 

6. Seřaď události tak , jak šly časově za sebou a vytvoříš  správné dvojice: 

         1. arcibiskupství    A) 1355 

         2. založení univerzity  B) 1378 

         3. císařství             C) 1357 

         4. zahájení stavby mostu  D) 1344 

         5. úmrtí     E) 1348 

 


