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DĚJEPIS – 7. ROČNÍK – POZNÁMKY PRO TÝDEN OD 30.3. 3.4. 2020 

PROČTI SI DANOU LÁTKU V UČEBNICI A PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU 

 

VÁCLAV IV. – učebnice str. 102-103 

(1378- 1419) 

  

Václav IV., zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/lide/vaclav-iv/ 

• syn Karla IV. a Anny Svídnické (jedna ze 4 manželek Karla IV.) 

• příliš se nevěnoval svým vladařským povinnostem 

• nevyrovnal se svému otci 

• kromě toho, že byl českým králem, tak byl i králem římským (roku 1400 sesazen) 

• za jeho vlády došlo k úpadku českého království =˃ zhoršení politické, hospodářské 

situace (morová epidemie) i kulturní situace 

• Václav IV. se dostal do sporu s vysokou šlechtou a církví (pražským arcibiskupem 

Janem z Jenštejna) 

• za jeho vlády byl umučen Jan z Pomuka = sv. Jan Nepomucký  

• Evropa v té době řešila papežské schizma (církevní rozkol, katolická církev měla 2 

papeže – jeden v Římě, druhý ve francouzském Avignonu, později byli papežové 

dokonce3) 

Svatý Jan Nepomucký  

                                                  
Sv. Jan Nepomucký, zdroj:                                             Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku  

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD 

• patron (ochránce vod) 

• jeho socha bývá na mostech 

• znaky (atributy): kříž a svatozář tvořená 5 hvězdičkami 

 

https://www.ceskatelevize.cz/lide/vaclav-iv/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD
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EVROPA V OBDOBÍ VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU v učebnici od str. 

78 

ZÁPADNÍ EVROPA 

SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ (Německo) – učebnice str. 78 – 79 

• tvořilo ji velké množství států a svobodných měst 

• byla politicky a hospodářsky roztříštěna (spory císař x papež) 

• probíhaly zde boje o trůn =˃ zásadní vliv českého státu (Přemysl Otakar II. – usiloval o 

místo římského císaře, Karel IV. – římský král a císař) 

 Svatá říše římská v období vrcholného středověku  

Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk

%C3%A1 

 

FRANCIE – učebnice str. 79 

• od konce 10. století zde vládl rod Kapetovců 

• od 14. století zde vládli jejich příbuzní z rodu Valois [valoa] – tohoto rodu pocházela 

první manželka Karla IV. Blanka 

• k největšímu vzestupu Francie došlo v době vlády Ludvíka IX.  

• další fr. král se dostal do sporu s papežem =˃ od roku 1309 papežské schizma (rozkol) 

= papež byl donucen přesídlit z Říma do Avignonu 
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