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DĚJEPIS – 7. ROČNÍK – POZNÁMKY PRO TÝDEN OD 4.5. DO 7.5. 2020, v pátek 

8.5. 2020 je státní svátek 

Pokračujeme dějinami vrcholného středověku, tentokrát se přesuneme do jižní Evropy.  

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

JIŽNÍ EVROPA – učebnice str. 86-88 

PYRENEJSKÝ POLOOSTROV 

• od 8. století pronikali na Pyrenejský poloostrov Arabové 

• v severní části poloostrova se vytvořila malá křesťanská království 

• vliv Arabů postupně slábl =˃ zahájena reconquista = proces znovudobývání 

Pyrenejského poloostrova 

• vytvořily se zde 3 státy: Portugalsko, Kastilie a Aragonie 

• roku 1469 se Isabela Kastilská provdala za Ferdinanda Aragonského =˃ vznik 

Španělska (na základě sňatkové politiky) 

• roku 1492 byla připojena Granada = poslední bašta Arabů  

• roku 1492 podpořila Isabela Kastilská výpravu Kryštofa Kolumba do Ameriky 

(původně do Indie) 

• vnukem Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské byl Ferdinand I. =˃ r. 1526 nástup 

Habsburků na český trůn 

• Maurové = Arabové na Pyrenejském poloostrově 

• po znovudobytí Španělska zde byla zahájena inkvizice = církevní soud, byli 

pronásledování především odpůrci křesťanství 

 

 

 

Průběh hnutí reconquista na Pyrenejském poloostrově 

Zdroj: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reconquista_-_1.jpg 

OSMANSKÁ ŘÍŠE  

• od 10. století si Turci začali podmaňovat území obývané Araby =˃ ovládli Malou Asii 

• roku 1453 dobyli Turci Cařihrad (Konstantinopol, dnešní Istanbul), důležitý 

spojovací bod mezi Evropou a Asií 

• vpád Turků do Evropy =˃ bitva u Moháče, v čele tureckého vojska stál sultán Süleyman 

Nádherný, padl zde český král Ludvík Jagellonský 

• roku 1529 – pokus Turků o dobytí Vídně 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reconquista_-_1.jpg
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• Uhry se staly součástí Osmanské říše 

• Turci ovládli Přední východ a severní Afriku =˃ znemožnění obchodu s Orientem =˃ 

postupné hledání nových obchodních cest na východ =˃ objevné plavby, zámořské 

objevy 

 

 
Süleyman Nádherný 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sulejman_I. 

 

A NA ZÁVĚR TROCHU OPAKOVÁNÍ… 

1) Doplň následující text.  

Ve 13. století zaútočili z východu na území Kyjevské Rusi Mongolové, kterým se také 

říkalo ______________________, v jejichž čele stál __________________________. 

V ruských stepích založili obrovskou říši zvanou ____________________________. 

Mongolové dokonce podnikli výpad až do střední Evropy a v roce 1241 zpustošili 

Moravu. Teprve velkoknížeti Ivanovi III. se podařilo Mongoly _________________ a 

byl také prvním ruským vládcem, který se tituloval jako car (pochází z latinského 

slova caesar, stejně jako titul ______________.) 

 

ŘEŠENÍ TOHOTO ÚKOLU NEPOSÍLEJ!!! DOZVÍŠ SE HO PŘÍŠTÍ TÝDEN!!! 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sulejman_I.

