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Hravý dějepis 7Hravý dějepis 7
Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 6. ročníku a základní pojmy, 
s nimiž se při výuce dějepisu pracuje. 

 1) V první části zachycuje učebnice dějiny raného středověku. Nejprve jsou popsány 
  dějiny evropských států od doby zániku západořímské říše. Poté je pozornost 
  věnována dějinám našich zemí od dob Sámovy říše po první české krále. 

 2) Další část učebnice je věnována dějinám vrcholného a pozdního středověku 
  až po dobu objevných plaveb. Žáci se opět seznámí nejprve s dějinami významných 
  evropských států a poté s dějinami našich zemí.

 3) Posledním oddílem učebnice jsou dějiny raného novověku do konce třicetileté 
  války, znovu jsou odděleně probírány dějiny evropských a českých zemí. 

Na začátku jednotlivých oddílů raného středověku, vrcholného a pozdního středověku 
a novověku je vždy nejprve charakterizována společnost a způsob života lidí. Na konci 
každého ze tří celků pak najdete přehled vývoje kultury a vzdělanosti v jednotlivých obdobích. 

Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, které pomáhají žákům lépe se v probírané látce 
orientovat. Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky a názornými mapami. 
Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky k učivu týkající se mezipředmětových vztahů, 
jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby probíraných témat. 

Na konci velkých celků (např. evropských dějin raného 
středověku, českých dějin raného středověku atd.) 
je zařazeno souhrnné opakování, které upevní 
získané znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.   

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých 
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných 
osobností.  

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.
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Milí žáci,

abyste mohli tuto učebnici co nejlépe využít, je třeba se nejdříve seznámit s tím, co 
všechno obsahuje a jak s ní pracovat. Na začátku většiny kapitol najdete úvodní 
otázky, které vám pomohou zopakovat si to, co již víte, a odpovědi na tyto otázky 
využijete při seznamování se s novým učivem. Základní text kapitol je na bílém 
podkladě a tučně jsou v něm vyznačeny ty nejdůležitější informace. Pro lepší  
orientaci je tento základní text dále rozdělen do podkapitol a jednotlivých 
odstavců, které mají svůj název. Kromě základního textu najdete v každé ka-
pitole obrázky, mapy a další rozšiřující informace či ukázky z dobových textů  
a dokumentů, které jsou někdy doplněny dalšími rozšiřujícími otázkami a úkoly. 
Jsou určeny pro ty, kdo se o dějepis nebo třeba jen o určité období dějin zajímají 
více, pro rychlejší žáky a podobně. Setkáte se také s novými cizími slovy a odbor- 
nými výrazy, které jsou vysvětleny ve slovníčku. Každá kapitola končí krátkým 
shrnutím, v němž je obsaženo to nejdůležitější z celého textu, a za ním následují 
otázky. Pomocí těchto otázek si zopakujete, co jste se dozvěděli, ověříte si, zda 
jste probírané učivo pochopili, co jste si z něj zapamatovali a jak dokážete získané 
poznatky dále použít. Probírané učivo často souvisí s jinými vědními obory, a tak  
na konci většiny kapitol najdete také otázky, které se vztahují k jiným vyučovacím 
předmětům nebo k vašim zkušenostem z běžného života. Pokud si s některými  
z nich nebudete vědět rady, jistě vám vaši vyučující pomohou. Pokud vás probírané 
učivo zaujalo, najdete na konci kapitoly také seznam knih, ve kterých se o daném 

– český jazyk a literatura

– anglický jazyk

– občanská výchova

– zeměpis

– matematika

– přírodopis

– fyzika

– výtvarná výchova

– hudební výchova

– informatika

– najdi na internetu

– využij své zkušenosti

* Mezipředmětové vztahy :

@

tématu dozvíte více. Učebnice je členěna na tři části – raný středověk, vrcholný a pozdní středověk a raný novověk. 
Na závěr těchto tematických celků je zařazeno souhrnné opakování s otázkami a úlohami, které se vztahují  
k danému období. Na konci učebnice najdete rejstřík, do kterého jsou vybrány nejvýznamnější osoby, o nichž  
se v učebnici píše, a také slovníček pojmů, který obsahuje abecedně řazený rejstřík cizích slov nebo odbor- 
ných pojmů, které se v učebnici používají a jsou pro vás nové.         

doplňující 
text

slovníček

obrázek

název kapitoly

název 
podkapitoly 

závěrečné shrnutí opakovací otázky

základní text

název
odstavce

další knihy
k tématu

otázky k dalším 
předmětům *

ukázka 
z dobového
textu nebo
zajímavost

mapa
s popisem

úvodní 
otázky

Ab
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RANÝ STŘEDOVĚK

Duchovenstvo

Jak již víte, křesťanství se zrodilo ve starověku, šířilo se v římské říši, 
překonalo zánik západořímské říše a postupně získalo převahu mezi 
Germány. Stalo se součástí života lidí a s křesťanskými obřady byly 
spojovány všechny důležité události v životě lidí. Druhou významnou 
společenskou skupinou tak byli ti, kteří se modlí – duchovenstvo.
Do této společenské skupiny se řadili všichni, pro něž bylo nábožen-
ství náplní života. Člověk se příslušníkem této skupiny nerodil, ale 
stával. Jak se křesťanství šířilo, vytvořila se církev, neboli organizo-
vané společenství věřících.Organizace církve

Na vrcholu církevní organizace stál papež, 
hlava církve, zástupce Boha na zemi. Ten 
jmenoval kardinály, arcibiskupy a biskupy. 
Nejvýše postavení duchovní hodnostáři 
byli kardinálové, kteří volili ze svého středu  
papeže. Potom byli arcibiskupové a jim 
podřízení biskupové. Ti spravovali své die-
céze a jmenovali faráře, kteří se starali o jed-
notlivé farnosti. Tyto funkce mohli zastávat 
pouze muži.

V čele západní (římskokatolické) církve stál papež sídlící  
v Římě. (  Obr. 9) Toto město bylo centrem křesťanství ještě 

v dobách západořímské říše, a tak byli římští biskupové považováni 
za představené celé církve. Své postavení zdůvodňovali také tím,  
že prvním římským biskupem byl apoštol Petr, kterého ustanovil do 
čela církve sám Kristus. Papež byl volen sborem kardinálů a vykonával 
svůj úřad doživotně. V čele východní církve stál patriarcha. 

Dohromady se jednotlivé obce (farnosti, diecéze, arci-
diecéze) spojovaly ve všeobecnou, katolickou církev. 
Nejmenšími jednotkami byly farnosti, v jejichž čele stál 

farář. Ten byl v každodenním styku s věřícími a jeho úkolem bylo o své 
farníky (jak se nazývali) pečovat. Křtil je, oddával, zpovídal, dával 
poslední pomazání. Kněží pocházeli většinou z podobných poměrů 
jako lidé, mezi nimiž působili. Naopak vyšší duchovní jako biskupové, 
pocházeli spíše z řad šlechty či byli dokonce příbuznými panovníka.  
Biskupský úřad, o jehož obsazení většinou rozhodoval panovník,  
se v raném středověku mnohdy uděloval také jako odměna za 
prokázané služby. Jednou za čas se významní církevní hodnostáři 
scházeli na takzvaných koncilech, kde se řešily nejzávažnější otázky 
víry a církevního života. 

Papež

Řeholníci

Biskupství, 
farnosti

Obr. 9 – Papežský znak
Znak papežů tvoří 
zkřížené klíče 
a papežská tiára 
(pokrývka hlavy papeže).

•  Zjisti, který světec 
má jako atribut klíč.
•  Jak souvisí s papežstvím?

Obr. 10 – Svatý Benedikt z Nursie a jeho sestra 
Scholastika
První mužský klášter založil sv. Benedikt, první 
ženský klášter jeho sestra sv. Scholastika.

Další skupinu duchovenstva představovali mniši a jeptišky. Ti žili v uzavřených společenstvech, 
která se řídila souborem přísných pravidel zvaným řehole, proto jsou také označováni jako řeholníci.  

K těmto pravidlům patřila především služba Bohu, střídmost, povinnost věnovat se modlitbám a práci nebo napří- 
klad celibát, tedy naprostá pohlavní zdrženlivost. Podle toho, kterou řeholí se společenstvo řídilo, se řeholníci dělili 
do různých církevních řádů. Řeholní řády zakládaly kláštery. (  Obr. 10, 11) V čele mužského kláštera stál opat,  
představenou ženského kláštera byla abatyše. Před vstupem do kláštera procházeli uchazeči o řeholní život  
zkušebním obdobím. Teprve, když se osvědčili, složili slib, přijali nové jméno a stali se mnichem nebo jeptiškou.

Arcidiecéze

Diecéze

Farnost

Arcibiskup

Biskup Biskup Biskup

Farář Farář

Arcibiskup

Kardinál

jmenování

volba

Papež

RANÝ STŘEDOVĚK
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Obr. 11 – Opatství Grey [grej] v severním Irsku
Kláštery byly hospodářsky soběstačné – mniši si pěstovali zeleninu a chovali 
zvířata, sami si zhotovovali většinu potřebných věcí. Kláštery také 
pomáhaly nemocným a rozdávaly jídlo chudým.

Součásti kláštera:
(1) Kostel, kde se mniši modlili. (2) Kapitulní síň, kde se mniši  
scházeli, aby vyslechli předčítání z řehole, a kde opat rozděloval 
úkoly. (3) Dormitář neboli společná ložnice, kde mniši spali. 
V některých řeholích měl každý mnich svou místnost, takzvanou 
celu. (4) Kalefaktorium neboli ohřívárna bylo jediné místo v klášteře, 

Kláštery byly v raném středověku hlavními centry vzdělanosti. Nacházely se zde písařské dílny,  
kde mniši opisovali knihy. Sami ale také byli autory knih – kupříkladu většina středověkých  
kronik byla napsána právě mnichy. Při klášterech vznikaly školy, kde získávali vzdělání budoucí 

mniši a kněží. Ti byli ve středověku skoro jedinými vzdělanými lidmi, málokdo další uměl číst a psát. Panovníci si 
proto často vybírali své spolupracovníky z řad duchovních a představitelé církve měli tím pádem také vliv na poli-
tiku. Základním posláním kněží a řeholníků bylo modlit se za lid, a tím mu získávat vykoupení, na kterém každému  
záleželo. Panovníci i šlechta proto církev podporovali. Obdarovávali kláštery penězi i cennostmi, odkazovali 
jim půdu. Církevní hodnostáři a představení klášterů byli často zároveň lenními pány a měli své poddané. Prostí 
věřící odváděli církvi desetinu výtěžku svého hospodářství (takzvaný desátek). Církev tak měla dostatek prostředků  
na to, aby mohla budovat nákladné kamenné stavby a najímat umělce na jejich výzdobu. Kromě rozvoje vzdělanosti 
se tak významně podílela i na rozvoji umění a architektury. (  Obr. 12, 13, 14)

Církev 
a společnost

Popiš, jak byla organizována církev.
Vysvětli, jaký je rozdíl mezi knězem a řeholníkem.
Popiš, jak vypadal život v klášteře.
Vysvětli, proč získala církev ve středověku takový 
význam.
Jak se církev podílela na rozvoji vzdělanosti?

1.
2.
3.
4.

5.

Křesťané tvořili společenství věřících – církev. Její hlavou byl  
papež. Duchovenstvo tvořili kardinálové, arcibiskupové, bi- 
skupové, kněží a řeholníci. Řeholníci žili v klášterech a řídili  
se pravidly zvanými řehole. V raném středověku byly kláštery 
středisky vzdělanosti.

1

25
4

6

3
7

Obr. 12 – Opatství Mont-Saint-Michel [sén mišel] Obr. 13 – Opatství Fontenay [fontene] Obr. 14 – Klášter Milevsko

Benediktini (vznik v 6. století)
Za zakladatele mnišství v Evropě je považován Be- 
nedikt z Nursie, (  Obr. 10) který je autorem řehole 
tohoto nejstaršího mnišského řádu. Ta ukládala 
mnichům pravidelné rozdělení času na modlitbu, 
práci a odpočinek („ora et labora“ – „modli se a pra- 
cuj“). S narůstajícím počtem mnichů a významem 
tohoto řádu (po dlouhou dobu to byl jediný exis-
tující řeholní řád) mniši postupně přenechávali 
fyzickou práci jiným a sami se věnovali hlavně mod-
litbám. Benediktini nosili černý řeholní oděv.

Cisterciáci (vznik 1098)
Cisterciáci se řídili také řeholí sv.  
Benedikta z Nursie. Dbali především na 
prostotu a odříkání, odmítali přepych. 
Také jejich kláštery jsou stavěny jako 
velmi prosté, téměř bez výzdoby. Ří-
dili se také heslem „modli se a pracuj“, 
které benediktini postupně opustili.  
Cisterciáci nosili bílý řeholní oděv  
s pruhem černé látky.

Premonstráti (vznik 1120)
Premonstráti se řídili řeholí  
sv. Augustina. K jejich hlavním 
úkolům patřila činnost mezi 
věřícími (kázání, zpovědi), 
péče o chudé a vzdělávání. 
Premonstráti nosili bílý řehol-
ní oděv.

kde se topilo. Zde se mohli mniši ohřát za chladných a deštivých dnů. (5) Kuchyně a refektář neboli jídelna, kde  
mniši společně jedli. (6) Křížová chodba s rajským dvorem byla spojovací chodbou mezi jednotlivými budovami kláštera  
a sloužila také k meditaci a odpočinku. (7) Bylinková zahrádka, kde mniši pěstovali především léčivé rostliny.

RANÝ STŘEDOVĚK
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Křižákům se sice podařilo Jeruzalém dobýt, ale nově  
založené křižácké státy byly příliš slabé na to, aby 
odolaly dalším útokům Turků. (  Obr. 5) Papež tak 

vyhlásil druhou křížovou výpravu, jíž se zúčastnil i francouzský  
a římský král a také český kníže Vladislav II. Tato výprava se pokusila 
dobýt Damašek, ale žádného velkého úspěchu nedosáhla. (  Křížové 
výpravy a panovnice)

Turecký sultán Saladin roku 1187 dobyl Jeruzalém 
a to vedlo k vyhlášení třetí křížové výpravy. Té se 
zúčastnili i císař Fridrich Barbarossa, francouzský 

král Filip II. August a anglický král Richard Lví Srdce. Císař však 
zemřel ještě než se dostal do Svaté země, francouzský král se zúčast-
nil jen části výpravy. Skutečným vůdcem výpravy tak byl Richard 
Lví srdce, který nakonec se sultánem Saladinem uzavřel mír, jehož 
součástí byla dohoda, že Jeruzalém bude přístupný všem poutníkům.

Čtvrtá křížová výprava směřovala do Svaté země, 
ovšem díky vlivu Benátčanů, od nichž si křižáci již 
tradičně najímali lodě na přepravu, se její cíl změnil. 

Křižáci nejprve společně s Benátčany dobyli přístav Zadar, který patřil 
uherskému panovníkovi, a potom dokonce v roce 1204 dobyli Kon-
stantinopol. Poté následovaly ještě další čtyři křížové výpravy do 
Svaté země. (  Dětská křížová výprava) Žádná z nich však nepřinesla 
křižákům významnější vojenský úspěch. V roce 1291 padla poslední 
křižácká pevnost Akkon a tím skončila éra křižáků ve Svaté zemi.  
(  Obr. 9)

Druhá křížová 
výprava

Další křížové
výpravy

Třetí křížová
výpravaKřížové výpravy a panovnice

Do bojů křížových výprav se zapojily na  
obou stranách i mocné ženy. Například 
druhé křížové výpravy se zúčastnila i man- 
želka francouzského krále Ludvíka VII. 
Eleonora Akvitánská, která shromáždila  
k tažení své vlastní vazaly a stála v čele 
jednoho z největších oddílů francouzské 
výpravy. Stejně tak na druhé straně mus-
limská spoluvládkyně Damašku Zumurrud  
vedla ve 30. letech 12. století úspěšná 
tažení proti křižákům. V téže době vládla 
v Jeruzalémském království za svého ne-
zletilého syna královna Melisenda.

Dětská křížová výprava

V severní Francii a Porýní se zrodila počát- 
kem 13. století myšlenka, že co se nepo- 
vedlo dospělým, mohlo by se povést ne- 
vinným dětem. Skupiny zfanatizovaných 
dětí se vydaly na cestu pod vedením chlap- 
ce Mikuláše z Kolína nad Rýnem. Mnohé 
z nich ale zahynuly cestou, část se vrátila 
porůznu domů, zbytek se dostal do přísta- 
vu Marseille [marsej]. Obchodníci, kteří jim 
slíbili zajistit plavbu do Svaté země, je ale 
odvezli do Afriky, kde je prodali do otroctví.

Obr. 4 – Holubí pošta
Již v době první a druhé křížové 
výpravy mělo muslimské 
vojsko propracovaný systém 
předávání informací. 
Vycvičení poštovní holubi 
dokázali se zprávou letět 
rychlostí až 100 km/h a oriento-
vat se na vzdálenost až 1500 km.

Obr. 5 – Seldžukové
Turečtí jezdci byli vybaveni luky, s ni- 
miž dokázali zasáhnout nepřítele i na 
velkou vzdálenost. Taktiku jezdeckých 
výpadů kombinovali s bojem muže 
proti muži.

Obr. 6 – Arabští válečníci
Kromě Turků bojovali křižáci také 
s vojsky egyptského chalífy.

Křížové výpravy nebyly organizovány jen 
do Svaté země, ale také proti pohanům  
a kacířům v Evropě. 

Obr. 7 – Křížové výpravy v Pobaltí. Křížové 
výpravy byly organizovány také proti poha- 
nům v Evropě – například u Baltského moře  
v Prusku založil svůj stát Řád německých rytířů.

Obr. 8 – Carcassone [karkason]
Další křížové výpravy byly pořádány 
proti kacířům – těm, kdo se odchylovali 
od oficiálního církevního učení. Tak byla 
například z francouzského Carcassone 
vyhnána sekta albigenských, kterou 
považovala katolická církev za kacíře.

Řád 
německých 

rytířů

Svatá říše 
římská

Velkovévodství 
litevské

Prusko

Polsko
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Obr. 9 – Křížové výpravy
Během dvou staletí proběhlo celkem osm 
křížových výprav do Svaté země.

• Vytvoř vlastní časovou osu, na kterou vyzna-
číš kromě křížových výprav další významné 
události evropských dějin 11.–13. století.
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výprava
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2. křížová 
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1270
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Křížové výpravy přispěly ke vzniku rytířských řádů. 
Jejich úkolem bylo ochraňovat poutníky do Svaté 

země a pečovat o nemocné. Jejich členové skládali slib čistoty, 
poslušnosti a chudoby jako mniši, na rozdíl od nich ale k jejich povin-
nostem patřil i boj na ochranu křesťanské víry. (  Obr. 10, 11)

V důsledku křížových výprav zbohatla především  
italská obchodní města Janov a Benátky, jejichž lodi 
dopravovaly křižáky i poutníky do Svaté země. V důsled-
ku křížových výprav poklesla moc Byzantské říše.  

K přínosům křížových výprav můžeme počítat i to, že jejich účastníci 
se setkali s odlišnými kulturami, seznámili se s novými plodinami  
a výrobky. Ovšem tento přínos nemůžeme přeceňovat – hlavní zdroj, 
prostřednictvím kterého se Evropa seznamovala s arabským světem, 
bychom našli v arabských chalífátech na Pyrenejském poloostrově.

Rytířské řády

Důsledky 
křížových 
výprav

Vyjmenuj příčiny, které vedly k vyhlášení první křížové výpravy.
Popiš, jak probíhala první křížová výprava. Zhodnoť, zda byla 
z pohledu křižáků úspěšná.
Kteří panovníci se zúčastnili křížových výprav? Ze kterých zemí 
pocházeli?
Co víš o rytířských řádech: co bylo jejich úkolem, jak žili jejich 
příslušníci, které řády byly nejvýznamnější?
Vyjmenuj důsledky křížových výprav.

1.
2.

3.

4.

5.

Křížové výpravy byly války, které vyhlašovali papežové a jejich 
cílem bylo osvobození Svaté země a Jeruzaléma z rukou nevěřících. 
V průběhu dvou staletí proběhlo celkem osm výprav, v nichž se 
střetla evropská vojska s armádami Arabů a Turků. Křižáci na Před-
ním východě vytvořili několik křesťanských států, koncem 13. sto-
letí ale museli území opustit. Křížové výpravy nebyly podnikány jen 
do Svaté země, ale také proti pohanům a kacířům v Evropě.

Obr. 10 – Krak de Chevaliers [d ševaljé]
Křižáci zakládali ve Svaté zemi jako oporu své 
moci hrady. Nejvýznamnějším z nich byl Krak 
de Chevaliers nacházející se v dnešní Sýrii.

Obr. 11 – Rytířské řády
V průběhu křížových výprav vzniklo mnoho rytířských řádů. První byli jo-
hanité (2; rytíři sv. Jana v Jeruzalémě). K ochraně míst a poutníků ve Svaté 
zemi vznikl například řád templářů (3; Chudí rytíři Krista a Šalamounova 
chrámu) či Řád Božího hrobu (1). Rytířské řády ale nepůsobily jen ve Svaté 
zemi. Například Řád německých rytířů (5) po skončení křížových výprav do 
Svaté země působil v Pobaltí, Řád svatojakubských rytířů (4) ochraňoval proti 
muslimům poutníky do španělského Santiago de Compostela [kompostela].

Které významné památky bychom našli 
v dnešním Jeruzalémě?

Jak souvisí označení rytířského řádu 
templáři s anglickým slovem temple 
[templ]?

Johanitům se dnes říká maltézští rytíři 
podle ostrova Malta. Kde se tento ostrov 
nachází?

V. a M. Hrochovi – Křižáci v Levantě
M. Vasold – Křížové výpravy

1 53 42
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Velká Morava je prvním 
státním útvarem na  
našem území (neboť 

Sámova říše ještě nebyla státem v pravém  
slova smyslu). Už samotným názvem udává 
svou polohu – rozkládala se kolem řek 
Moravy a Dyje, na území dnešní Moravy  
a Slovenska, ve svém největším rozkvětu 
zahrnovala i české země. Na východě 
hraničila s Avary (o jejich výbojnosti jste se 
dozvěděli v předchozí kapitole), na západě 
s Franckou (od r. 843 Východofranckou) říší.  
(  Obr. 2)

O vzniku Velké Moravy se nedochovaly žádné písemné 
zprávy, bezpečně víme až o vládě panovníka Mojmíra I. 

(  Obr. 3), vyznávajícího již křesťanskou víru. Podle jeho jména nese 
celý rod známých čtyř velkomoravských knížat název Mojmírovci.  
Tento první doložený panovník dobyl roku 833 Nitransko (území 
dnešního Slovenska), vyhnal odtud knížete Pribinu a území připojil 
ke svému státu, který stále sílil. Mimo jiné ale platil Francké říši tribut, 
poplatek míru, za nějž se silnější soused zříkal výbojů a ponechával 
velkomoravského knížete v míru.

Rozloha 
Velké Moravy

Mojmír I.

Obr. 2 – Rozloha Velké Moravy

Obr. 3 
–Mojmír I., zakladatel 
dynastie Mojmírovců
Dozvídáme se o něm
opět z Fredegarovy 
kroniky. Se sousední 
Franckou říší měl 
dobré vztahy, 
o čemž svědčí 
i příchod kněží 
z franckého města 
Pasov na Velkou Moravu. Jejich cílem bylo 
šířit na Velké Moravě křesťanskou víru.

• Najděte Pasov v atlase. Ve kterém dn. státě  
se nachází? Jak daleko leží od českých hranic?

Obr. 4 – Druhý známý 
velkomoravský kníže
Rastislav
Jeho cílem bylo zalo-
žení vlastní církevní 
správy a osamostat-
nění velkomoravské 
říše. Díky vstřícnosti
byzantského 
císaře 
Michaela III. 
se mu to povedlo.

Obr. 1 – Rekonstrukce velkomoravského opevněného sídliště z 9. století 
ve skanzenu Modrá u Velehradu

Knížecím nástupcem se po Mojmírově smrti stal jeho  synovec Rastislav. (  Obr. 4) Přestože byl na 
knížecí stolec dosazen Franky, snažil se o naprostou samostatnost svého státu. Odmítl pla-

tit tribut, naopak podnikl proti Frankům několik úspěšných výbojů. Svou touhu po vymanění se ze závislosti pak 
zpečetil snahou o vznik vlastního biskupství – či ještě lépe – arcibiskupství. Tím by byli kněží podřízeni pří-
mo papeži a nikoli biskupství ve Francké říši, jak tomu bylo doposud. Papež však Rastislavovo přání nepodpořil.  
Proto se Rastislav obrátil o pomoc k byzantskému císaři. Ten v naději na posílení svého vlivu v zahraničí vyslal na 
Velkou Moravu dva učené bratry, Konstantina a Metoděje, kteří na její území dorazili roku 863. Přinesli  
s sebou nový bohoslužebný jazyk, který během cesty sestavili – staroslověnštinu. Ta vznikla úpravou slo- 
vanského jazyka a jeho rozšířením například o některé nové náboženské výrazy.

Rastislav

Jádro velkomoravské říše
Rozsah říše za Svatopluka
Pravděpodobně připojená území
Hranice východofrancké říše
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Moravský lid si tento jazyk oblíbil, jelikož oproti latině, 
kterou používali frančtí kněží, rozuměl  významu jeho 
slov. Staroslověnština se zapisovala nově vzniklým 

písmem, které sestavil Konstantin. Nazývá se hlaholice a vznikla  
z řecké abecedy. Vytvoření nového písma umožnilo Slovanům zapi- 
sovat vlastní jazyk a byly tak položeny základy staroslověnského  
písemnictví. (  Obr. 6, 7)

Netradiční postup vedení bohoslužeb se však neza- 
mlouval ani Francké říši, ani papeži. Bratři si staro- 

slověnštinu jako nový bohoslužebný jazyk museli teprve obhájit před 
papežem. Díky jejich argumentům i daru (ostatkům sv. Klimenta)  
byla staroslověnština uznána jako bohoslužebný jazyk a bylo 
zřízeno arcibiskupství pro Moravu. Konstantin však onemocněl, 
vstoupil v Římě do kláštera, kde přijal jméno Cyril, a roku 869  
zde zemřel. (  Obr. 5)

Metoděj se vrátil na Velkou Moravu jako čerstvě  
jmenovaný arcibiskup. Tím dokázal, že si Velká 
Morava obhájila politickou i náboženskou samostat- 

nost. Jedním z důležitých počinů bylo pokřtění přemyslovského 
knížete Bořivoje a jeho ženy Ludmily těsně před Metodějovou smrtí 
(více v následující kapitole). Sídlem arcibiskupství se stal Veligrad,  
jehož přesné umístění však dnes neznáme.

Konstantin
a Metoděj

Moravské 
arcibiskupství

Cesta k papeži

Obr. 6 – Hlaholice
Písmo vytvořené Konstantinem. Vznikla ze soluňského nářečí a později  
se z ní vyvinula cyrilice (používaná některými národy na Balkánském  
poloostrově) a azbuka (jíž se zaznamenává především ruština).

Obr. 7 – Současná azbuka
Písmo pro záznam ruského jazyka. Některé znaky jsou sice podobné naší 
češtině, ovšem mnoho z nich se vyslovuje zcela jinak.

•  Porovnej obě písma. V čem jsou si podobná?

Obr. 5 –Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj
Oba bratři pocházeli ze Soluně a žili na 
dvoře byzantského císaře. Velkomoravská 
misie byla důležitá mimo jiné pro vznik slo-
vanského spisovného jazyka, který se navíc 
stal jazykem bohoslužebným. Bratři přeložili 
do staroslověnštiny část bible (Nový zákon) 
a vytvořili jí i veršovanou předmluvu – tzv. 
Proglas. Konstantin zemřel v Římě, těsně 
před smrtí přijal jméno Cyril. Metoděj se stal 
arcibiskupem a stihl ještě pokřtít českého 
knížete Bořivoje.
Sousoší se nachází před kostelem sv. Cyrila  
a Metoděje na hoře Radhošť v Beskydech.

Konstantin a Metoděj byli kanonizováni 
(uznáni za svaté) v roce 1880. Jsou pova- 
žováni za patrony všech slovanských ná- 
rodů. V České republice je jim zasvěcen  
5. červenec – tento den se slaví státní svátek.
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V 11. a 12. století docházelo mezi Přemyslovci v českých zemích  
k častým bojům o moc. Podle Břetislavova stařešinského zákona měl  
vládnout nejstarší Přemyslovec, což ovšem nebylo vždy důsledně  
dodržováno. České knížectví navíc uděloval v léno schválenému 
českému knížeti římsko-německy král nebo císař. Měl tak možnost 
zasahovat do vnitřní politiky českého státu. Vedle knížecí moci, která 
vleklými spory oslabovala svou pozici, se prosazovala vznikající 
domácí šlechta.

Jeden ze synů knížete Břetislava – Vratislav II. – vládl ve složitém a poli- 
ticky nejednotném období. Evropou právě zmítal spor o moc a nad- 
řazenost mezi dvěma nejdůležitějšími muži – římským císařem  
a papežem (tzv. boj o investituru). (  s. 20) Vratislav zůstal věrný 
císaři Jindřichu IV., za což mu byl r. 1085 udělen královský titul. 
Vratislav se tak stal prvním českým králem, titul se ovšem týkal jen 
jeho osoby (tedy jeho synové měli být opět knížaty). U příležitosti 
Vratislavovy korunovace byl vydán zdobný rukopis – Kodex vyše- 
hradský. (  Obr. 1)

Vratislavův vnuk, kníže Vladislav II., se stal druhým českým králem. 
Účastnil se s německým králem Fridrichem Barbarossou (Rudo- 
vousem) tažení do severní Itálie. Barbarossa totiž podnikal koruno- 
vační cestu do Říma, kde měl být korunován na císaře. Severoitalská 
města v čele s Milánem ho však odmítala jako svého vládce, a proto  
se panovník rozhodl pro tuto trestnou výpravu. Vladislav prokázal 
Barbarossovi spolu se svou družinou nejen věrnost, ale také se 
vyznamenal při obléhání odbojného Milána. Za tuto službu byl 
r. 1158 korunován českým králem jako Vladislav I. Královská  
koruna mu byla udělena sice dědičně, Vladislavovi se však nepodařilo  
toto privilegium udržet i pro své syny – jeden z nich, Přemysl Otakar,  
si musel titul pro sebe a své potomky opět těžce vybojovat.

Vratislav II.

Vladislav II.

Časová osa

Vysvětli, jaký je rozdíl mezi knížetem 
a králem.
Jak se z knížete mohl stát král?
Vyjmenuj české krále, které znáš. 
Víš, jak se první čeští králové o svůj nový 
titul zasloužili?

Obr. 1 – Kodex vyšehradský
Bohatě ilustrovaná kniha s částmi evange-
lií (nazývaná evangelistář) vznikla v době 
korunovace Vratislava II. na českého krále, 
v poslední třetině 11. století. Psána je lati- 
nou, jazykem vzdělanců. Kodex je bo-
hatě zdoben iniciálami (zdobnými velkými 
počátečními písmeny). Na obrázku se na-
chází iniciála se sv. Václavem.

Obr. 2 – Český kníže Vladislav II. se svou 
družinou před branami města Milána
Vladislav byl statečný bojovník, o čemž 
svědčí i fakt, že se účastnil 2. křížové výpra-
vy proti muslimům do Svaté země. Cíle 
nedosáhl, ovšem své zkušenosti dokázal 
zúročit v severní Itálii.  (  s. 30)

J. Žemlička – Čechy v době knížecí
A. Ježková – Příběhy českých knížat a králů
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Mladší Vladislavův syn se projevoval jako velmi schopný bojovník  
i politik. Během několika let dokázal díky svým schopnostem navázat 
kontakty s několika římskými panovníky, kterým průběžně sliboval 
svou věrnost. Vybojoval si prvenství mezi ostatními Přemyslovci, kteří 
měli podle dosud platného stařešinského zákona větší právo na zisk 
českého trůnu než Přemysl. Ve svůj prospěch využil spory mezi 
třemi uchazeči o trůn Svaté říše římské. Od dvou z nich (Filipa  
Švábského a Oty Brunšvického) získal potvrzení královské koruny. 
Nejprestižnější listinou se však stala roku 1212 Zlatá bula sicilská, 
vydaná sicilským králem Fridrichem II. Dokument Přemyslu Otakarovi 
zajišťoval dědičnou držbu královského titulu, ale také upravoval 
vztah českých zemí k říši. Čeští panovníci se na ní stali zcela nezávislý- 
mi, římský panovník měl od této doby pouze formálně potvrzovat 
českého krále do funkce a více už do jeho záležitostí neměl zasa-
hovat. Českému království také definitivně patřila Morava. Přemysl  
zavedl princip primogenitury (na trůn nastupuje vždy prvorozený 
syn panovníka), čímž chtěl zamezit dalším bojům o český trůn. Český 
panovník si tímto aktem vybojoval své místo v Evropě a získal mezi- 
národní prestiž. Díky budování nových hradů, měst, pokračujícímu 
osidlování dosud nevyužívaného území a zakládání nových vesnic 
české země vzkvétaly.

Přemysl Otakar I.

Jmenuj všechny tři první české krále. Jakým způsobem se o svůj 
titul zasloužili a kteří panovníci jim jej vydali?
Který panovník získal dědičný královský titul? Jmenuj listinu, která 
privilegium zajišťovala. Co všechno o ní víš?
Proč má Přemysl Otakar dvě jména? Vysvětli, k čemu mu sloužila.
Objasni význam všech slov v názvu listiny – Zlatá bula sicilská.

1.

2.

3.
4.

Prvním českým králem se stal v roce 1085 Vratislav II. Královský titul 
obdržel od císaře Jindřicha IV. za svou věrnost v jeho v boji s pape- 
žem. Jeho vnuk Vladislav II. získal roku 1158 druhou českou králov- 
skou korunu od císaře Fridricha Barbarossy za pomoc při válečném 
tažení do Milána. Až Přemysl Otakar I. uhájil dědičný královský  
titul. Od budoucího císaře Fridricha II. obdržel v roce 1212 listinu 
zvanou Zlatá bula sicilská.

1

bula = kovová pečeť, kterou se 
opatřovaly významné listiny; přene-
seně se tak označovala i samotná listina
primogenitura = nástupnictví pro prvoroze-
ného syna

Najdi v historickém atlase cestu, kterou se 
vypravil Vladislav II. do Konstantinopole 
během 2. křížové výpravy. 
Jmenuj místa, kterými projížděl.

Spočítej, kolik kilometrů mohl během 
této cesty ujet. Existovala i kratší varianta?

Znáš z moderních dějin pojem operace 
Barbarossa? Co označovala?

Obr. 3, 4 – Zlatá bula sicilská z roku 1212 (1)
Listina potvrzovala českému panovníkovi 
dědičný královský titul, nedělitelnost 
českého království, vlastní dosazování bis- 
kupů a české šlechtě pak svobodnou vol-
bu českého krále. Vydána byla budoucím 
císařem Fridrichem II., který však v této 
době používal pouze titul sicilského krále  
(s vlastním pečetidlem). Listina tak nese  
název podle přivěšené pečeti.
Bula je označení pro listinu s kovovou pečetí 
(2 – zlatá pečeť Fridricha II.)

2

Velká MoravaSámova říše 

600 800 1000700 900 1100 1200

863
– příchod Konstantina 

a Metoděje na Velkou Moravu

921
– smrt kněžny 

Ludmily

1085
– kníže Vratislav II. 

prvním českým králem

1212
– Zlatá bula sicilská

995
– vyvraždění 
Slavníkovců

950
– denáry

935
– smrt knížete 

Václava

pokřtění Bořivoje 
a Ludmily Metodějem 
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– založení pražského 
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– kníže Vladislav II. 
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Města

V období raného středověku bylo v Evropě jen 
málo měst. S postupným rozvojem kolonizace 
se rozvíjela také řemesla a obchod. Zemědělci 

totiž vytvářeli přebytek, který prodávali, a tak se část lidí nemusela 
přímo podílet na zemědělské výrobě. Rostl počet řemeslníků a rozvoj 
řemeslné výroby vedl k oživení obchodu.

Některá města existovala nepřetržitě ještě z dob řím-
ské říše, ale ta bychom našli většinou v jižní Evropě 

(Itálie) a v oblasti Byzance. V těchto oblastech došlo k rozvoji měst již 
v 11. a 12. století. Obyvatelé měst se označovali jako měšťané a byli 
svobodní. Řídli se vlastním (městským) právem a podíleli se na správě 
města. V jiných oblastech, jako například v našich zemích, taková  
města nebyla, a tak vznik měst začal později a probíhal jinak.

Města vznikala tam, kde byly řemeslnické osady  
a kupecká tržiště – u křižovatek obchodních tras, 
u brodů, v podhradí šlechtických sídel či u klášterů. 

Tyto osady řemeslníků a obchodníků se lišily od vesnic – většina 
obyvatel se neživila zemědělstvím, ale řemeslem. Těmto řemeslnic- 
kotržním osadám mohl panovník nebo vrchnost, na jehož území se 
osada nacházela, udělit městská práva. Tak vzniklo město.

Druhým způsobem, jak město vznikalo, bylo tak- 
zvané založení „na zeleném drnu“. Jednalo se  
o města, která byla založena tam, kde předtím žád-

ná osada nebyla. Stejně jako v případě vesnic, dokud nebylo takové 
město postaveno a obehnáno hradbami, byly jejich obyvatelům 
odpuštěny všechny dávky. (  Města vzniklá povýšením osad,  
Města nově založená) I v případě měst hovoříme o kolonizaci a také 
do nich přicházeli často obyvatelé německých zemí, kteří dokonce  
v některých bohatých městech tvořili podstatnou část obyvatelstva.

Rozvoj řemesel 
a obchodu

Města vzniklá 
povýšením

Města nově 
založená

Rozvoj měst

Města vzniklá povýšením osad

Města nově založená

•  Urči, která česká a moravská města jsou na 
obrázcích.

cech = organizace řemeslníků ve středověkém městě
clo = poplatek vybíraný při přepravě zboží přes hranice
epidemie = hromadný výskyt infekčního onemocnění v určité oblasti
ghetto = uzavřená městská čtvrť obývaná Židy
hanza = spolek severoněmeckých a pobaltských měst
konšel = člen městské rady

mistr = řemeslník provozující vlastní dílnu
píď = délková jednotka
pranýř = místo ve městě, kde byli po jistou dobu 
vystavováni ti, kdo se nějak provinili
purkmistr = představený městské samosprávy
tovaryš = vyučený řemeslník bez vlastní dílny

Města

Královská

Horní

Věnná

Zakládal je panovník, jejich obyvatelé byli 
svobodní a podléhali pouze panovníkovi, 
kterému také odváděli daně (např. Praha).

Zakládala je šlechta a církev, jejich 
obyvatelé byli poddáni zakladateli jako 

své vrchnosti (např. Český Krumlov).

Města, kde se těžily a zpracovávaly drahé 
kovy (např. Kutná Hora).

Poplatky z města odváděny královně 
(např. Mělník, Hradec Králové).

Poddanská
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Obr. 12 – Radnice v polské Vratislavi
Radnice byly jedny z nejvýstavnějších budov 
města, měly symbolizovat jeho bohatství.

Obr. 11 – Podle řemesel, jimž se obyvatelé 
věnovali, vznikaly někdy i názvy ulic.
•  Urči, kterým řemeslům se věnovali obyva- 
telé těchto ulic.
•  S pomocí internetu zjisti, které město je na 
mapě.
•  Co označují modré šipky na této mapě?

Obr. 13 – Brána a pozůstatky hradby 
v německém Rostocku [rostoku]

Délkové jednotky ve středověku

Délkové jednotky nebyly  ve středověku 
všude stejné. Například český loket měl 
přibližně 0,592 m, slezský loket 0,579 m. 
Proto byly na veřejném místě (na tržišti,  
u radnice) vystaveny jejich vzory.

Jeden loket se dále dělil na 3 pídě, což bylo 
30 prstů.

Ústředním místem města bylo náměstí, kde se  
konaly trhy. Větší města mohla mít náměstí i ně- 

kolik. Na náměstí se nacházela radnice (sídlo městské samosprávy,  
 Obr. 12), kostel, často i kašna, která sloužila jako zdroj vody.  

Nejbohatší měšťané si stavěli své domy kolem náměstí nebo v jeho 
nejbližším okolí. Město bylo obehnáno hradbami a vstup zajišťovaly 
brány, které se na noc uzavíraly. (  Obr. 13) Pouze náměstí a hlavní 
ulice byly dlážděné, ostatní uličky byly těsné a křivolaké. Domy byly 
většinou zděné nebo kamenné a měly alespoň jedno patro. V přízemí 
se nacházela řemeslnická dílna majitele nebo obchod, v patře se  
bydlelo. Nejbohatší měšťané si stavěli rozlehlé domy – paláce.

Hygienické podmínky ve městech nebyly příliš dobré.  
Většina cest mezi domy nebyla vydlážděná, takže  
v létě byly tyto cesty prašné a v zimě blátivé. Vodovody 

ani kanalizace neexistovaly, odpadky a hnůj od domácích zvířat se 
vyhazovaly přímo na ulici. Proto se někdy stávalo, že se ve městech  
rozšířila epidemie, jako například mor. Velké riziko představovaly  
také požáry, jelikož domy byly natěsnané na sobě a jejich části 
byly dřevěné. Nebylo tedy výjimkou, že v případě požáru najednou  
vyhořela celá městská čtvrť.

Města vzniklá povýšením osad i nově založená měla určitá 
práva, jimiž se odlišovala od vesnic či osad. Tato práva 
uděloval panovník či vrchnost a týkala se bezpečnosti  

a ochrany obchodních zájmů daného města:

•  právo hradební – právo postavit si hradby
•  právo mít městský znak
•  právo soudní a hrdelní – právo soudit a trestat měšťany, mít kata, 
popravovat
• právo trhové – právo pořádat trhy; trhy se konaly každý týden,  
jednou ročně se konal větší trh (takzvaný jarmark), na nějž přijížděli  
i kupci z daleka
•  právo mílové – v okruhu jedné míle v okolí města se nesměl usadit 
cizí řemeslník, obyvatelé vesnic v tomto okruhu často nemohli chodit 
na trhy do jiných měst
•  právo várečné – právo vařit pivo a prodávat ho

K dalším právům města patřila možnost vybírat od obchodníků  
a kupců při vstupu do města clo, které bylo významnou složkou  
příjmů města.

Obyvatelstvo měst tvořili plnoprávní měšťané, kteří 
ve městě vlastnili dům a živili se řemeslem nebo byli  

obchodníky. Mohli také zastávat úřady. Kromě nich tvořili velkou  
skupinu obyvatel lidé, kteří nevlastnili domy. Ti si museli pronajímat 
prostory k bydlení  a živili se jako pomocná pracovní síla (sluhové, 
stavební dělníci, nádeníci). Ve městech také žili duchovní a přísluš- 
níci svobodných povolání (učitelé, lékaři). Další skupinou obyvatel 
byla městská chudina a žebráci.

Městské stavby

Měšťané

Epidemie, 
požáry

Městská 
práva

Soukenická

Truhlářská

Gymnázium Jiřího 

Gutha-Jarkovského

Petrské 
náměstí

Zlatnická
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Anglie a Francie

Stoletá válka

Od dob Viléma Dobyvatele byli angličtí králové 
zároveň normandskými vévody, a tedy současně 
leníky francouzského krále. Angličané tedy 

vlastnili ve Francii část území. Po vymření normandské dynastie usedl 
na anglický trůn rod Plantagenetů [plantaženetů]. Když se navíc 
Jindřich II. Plantagenet oženil s dědičkou jihofrancouzské Akvitánie 
(  Obr. 1), vlastnil ve Francii více území než samotný francouzský král  
(  Obr. 2). Proto francouzský král Filip II. August podněcoval proti 
Jindřichovi jeho syny Richarda a Jana. Po Jindřichově smrti nastoupil 
na anglický trůn Richard, také zvaný Lví srdce. Pobýval hodně času 
mimo Anglii a účastnil se také třetí křížové výpravy do Svaté země  
(  s. 30). Za jeho nepřítomnosti (  Obr. 3) vládl v Anglii jeho bratr  
Jan, zvaný Bezzemek. Byl to slabý král a přišel o většinu území 
ve Francii. Anglickou šlechtou byl donucen v roce 1215 podepsat  

V roce 1328 vymírá ve Francii vládnoucí rod Kapetovců  
a na trůn přichází nová dynastie Valois [valoa]. Na  
francouzský trůn však vznesl nárok i anglický král 

Eduard III., jehož matka byla francouzská princezna. Angličané tak 
chtěli posílit svůj vliv ve Francii, především v bohatých Flandrech, 
kde se zpracovávala anglická vlna. Obě země roku 1337 vstoupily  
do války bojem o Flandry. Celý válečný konflikt trval přes sto let,  
a to až do roku 1453, proto je tato válka nazývána jako stoletá.  
Nebojovalo se však po celou dobu, obě země mezi sebou několikrát  
uzavřely příměří.

V první fázi války byla úspěšnější Anglie, jejíž lučištníci 
se vyznamenali v několika velkých bitvách, například 
roku 1346 v bitvě u Kresčaku (  Obr. 4), kde zemřel  

i český král Jan Lucemburský,  který bojoval na straně Francie  
(  s. 75). 

Spory mezi 
Anglií a Francií

Vypuknutí 
války

Průběh 
války

Které královské dynastie vládly 
v raném středověku v Anglii a Francii?
Kdo založil Normandii? Kde se tato oblast 
nachází?
Který normandský vévoda se stal anglickým 
králem?

Obr. 2 – Území Jindřicha II.
Jindřich II. ovládal nejen území 
Akvitánie a Normandie, ale díky 
výhodným sňatkům svých předků  
měl pod svou správou i Bretaň  
a Anjou [anžů]. Šlo tedy o více  
než polovinu území Francie.

Obr. 1 – Eleonora Akvitánská
Dědičkou Akvitánie byla Eleonora Akvi-
tánská, která se stala nejprve francouzskou 
královnou jako manželka Ludvíka VII. a po 
rozvodu (záminkou bylo úzké příbuzenství) 
anglickou královnou sňatkem s Jidřichem II. 
Plantagenetem. Eleonora byla považována 
za velice krásnou a vzdělanou ženu. Se svým 
prvním manželem se dokonce vydala na 
druhou křížovou výpravu. (  s. 30)

Obr. 3 – Robin Hood
Do doby vlády Richarda Lvího srdce je zasa-
zena i legenda o Robinu Hoodovi [hůdovi]. 
Podle tohoto lidového příběhu doprovázel 
Robin krále Richarda na křížové výpravě do 
Svaté země, po svém návratu ale zjistil, že 
mu Richardův bratr Jan Bezzemek zabavil 
veškerý majetek. Stal se z něho obávaný 
zbojník a se skupinou bojovníků žil v Sher-
woodském [šervůdském] lese, kde okrádal 
bohaté a lup rozdával chudým.

•  Znáš pověsti o podobných lidových 
hrdinech z jiných zemí?

Velkou listinu svobod, která 
omezovala moc krále. Na vlá-
du panovníka dohlížela rada 
dvaceti pěti šlechticů a cír- 
kevních hodnostářů, která se 
stala základem anglického 
parlamentu.

Území patřící 
Anglické koruně
Území patřící 
Francouzské koruně
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Obr. 4 – Bitva u Kresčaku
Předností anglické armády byli lučištníci, 
zatímco Francouzi častěji využívali pěchotu 
či jízdu.

Obr. 6 – Válka růží
Rod Lancasterů měl ve znaku červenou růži, 
rod Yorků zase bílou. Rod Tudorovců byl 
vedlejší větví rodu Lancasterů a sňatkem 
Jindřicha VII. s Alžbětou z Yorku došlo ke 
spojení obou rodů.

Obr. 5 – Jana z Arku
Jana, nebo také Johanka z Arku či 
Panna Orleánská, pocházela z chudší 
rodiny. Odmala prý slýchala hlasy  
a zjevovali se jí světci. Francouzského 
prince přesvědčila, aby jí svěřil armá-
du, a postavila se do jejího čela. Po 
svém zajetí byla Angličany souzena 
a v devatenácti letech upálena za 
čarodějnictví. Svatořečena byla roku 
1920.

Výhodou Anglie bylo také to, že se nebojovalo na jejím území. Anglická armáda tak vytrvale plenila francouzský 
venkov, čímž oslabovala hospodářství Francie. Obě země také oslabovaly časté morové epidemie, které výrazně 
snížily počet obyvatel. 
Na počátku 14. století Angličané zvítězili v další velké bitvě u Azincourtu [ezenkůru] a podařilo se jim dobýt ce-
lou severní Francii včetně Paříže. V následné mírově smlouvě museli Francouzi souhlasit s nástupnictvím Angličanů 
ve Francii. Po smrti francouzského krále se však Francouzi pod vedením Jany z Arku (  Obr. 5) znovu postavili An-
gličanům a podařilo se jim opět získat ztracená města. Nejprve zpět dobyli město Orléans a poté i město Remeš, 

Jakým způsobem získali angličtí panovníci území ve Francii?
Který panovník získal nejvíce území a která to byla?
Co bylo příčinou stoleté války a jak probíhala?
Kdo byla Jana z Arku a jak pomohla Francii?
Co označujeme jako válku růží? Který panovnický rod usedl nako- 
nec na anglický trůn?

1.

2.
3.
4.

Spor mezi Anglií a Francií o anglická území ve Francii vyústil až ve 
stoletou válku. Obě země bojovaly o převahu ve Francii, zejmé-
na o bohaté Flandry. Nejprve byla úspěšnější Anglie, ale Francie  
nakonec zvítězila, mimo jiné díky pomoci Jany z Arku. Francie tak 
nakonec sjednotila celé území, zatímco v Anglii proběhla občanská 
válka, která na anglický trůn vyzvedla nový rod Tudorovců.

Znáš píseň Válka růží? Víš, která 
hudební skupina ji nazpívala?

Na území kterého současného státu
se nacházejí Flandry?

Také v českém království existoval 
šlechtický rod, který měl v svém znaku 
růži. Z těchto pánů z Růže nakonec vzešlo 
pět šlechtických rodů. Zjisti, o které rody 
šlo.

M. Druon – Lilie a lev
A. Dumas – Robin Hood
J. Kovařík – Čas stoleté války – Rytířské bitvy 
a osudy III. (1356–1456)
L. G. Linder – Johanka z Arku

Francie tak ze stoleté války vyšla jako vítěz a posílila tím 
svou pozici v Evropě. Do konce 15. století se Francii 
podařilo sjednotit celé území – jako poslední byla  

v roce 1491 sňatkem francouzského krále s Annou Bretaňskou připo-
jena Bretaň. 

V Anglii po stoleté válce vyvrcholily spory mezi dvěma  
nejvýznamnějšími anglickými rody, které nakonec pře- 

rostly v občanskou válku. Jelikož oba rody – Lancasterové i Yorkové 
[lenkestrové, jorkové], měly ve znaku růži (  Obr. 6), je tato válka 
nazývána jako válka růží. Nakonec však na anglický trůn usedla nová 
dynastie Tudorovců, když Jindřich VII. Tudor svrhl nepopulárního 
krále Richarda III. z rodu Yorků.

Výsledky 
války

Válka růží

@

kde se nechal francouzský princ korunovat jako král Karel VII. Jana 
z Arku byla však v roce 1431 zajata a ve stejném roce Angličany 
upálena. Po její smrti pokračovali Francouzi v bojích s Angličany a na-
konec nad nimi zvítězili. Angličanům zůstal na pevnině pouze přístav 
Calais [kalé].
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Konec 14. století přinesl 
mnoho náboženských 
problémů. Jedním z nich 
byla volba dvou papežů, 

kteří sídlili v Itálii a ve Francii, dalším 
přepychový život vyšších duchovních, 
které příliš nezajímalo jejich poslání 
a starost o věřící. Proto se stále častěji  
začaly objevovat názory, které sou- 
časný stav církve kritizovaly a volaly  
po jeho nápravě. Mezi prvními tako- 
vými byl v českém prostředí německý 

Mistr Jan Hus (  Obr. 2) působil na pražské univerzitě od konce 14.  
století, od roku 1402 pak kázal v Betlémské kapli (  Obr. 3), kde jako 
kazatel předával své názory veřejnosti v češtině. Ve svých kázáních  
kritizoval současnou církev a volal po její nápravě (životu v chudo- 
bě, zájmu o věřící). Zprvu byl Janu Husovi nakloněn i král Václav IV., 
ovšem jen do té doby, než Hus začal kritizovat prodej odpustků  
(koupí odpustků měly být lidem odpuštěny jejich hříchy), ze kterého 
králi plynuly příjmy. Do sporů se dostal i s pražským arcibiskupem,  
který nařídil spálit všechny spisy Jana Viklefa a zakázal kázat v Bet- 
lémské kapli. Jelikož Jan Hus tohoto nařízení neuposlechl, byl dán 
do klatby a nad Prahou byl vyhlášen interdikt – v Praze se v době 
přítomnosti Jana Husa nesměly vykonávat žádné církevní obřady  
(křty, pohřby, svatby atd.). Jan Hus tedy raději z Prahy odešel  
a pobýval na venkově u svých příznivců, např. na Kozím hrádku či na 
hradě Krakovci. Zde ho zastihlo pozvání od císaře Zikmunda Lucem-
burského na církevní koncil v Kostnici, který měl řešit jak probíhající 
papežské schizma, tak i jiné problémy církve. (  s. 65)

Jan Hus byl pozván ke slyšení před koncilem, kde se 
měl vyjádřit k těm částem svého učení, které byly církví 
označovány jako kacířské. Na cestu do Kostnice dostal 

Hus od Zikmunda glejt, který zaručoval bezpečnou cestu do Kostnice. 
Církevní koncil nedal Janu Husovi možnost obhájit své učení, ale trval  
na odvolání jeho názorů. Jelikož to Jan Hus odmítl, byl 6. července 
1415 v Kostnici upálen a jeho popel byl vhozen do řeky Rýna.

Jan Hus

Počátky 
reformního 
hnutí

Kostnický 
koncil

Obr. 3 – Betlémská kaple v Praze
Betlémská kaple byla založena měšťany v ro-
ce 1391 za účelem kázání v českém jazyce. 
Působil zde Jan Hus i jiní husitští kněží. V 18.  
století byla pro svůj špatný stav zbořena  
a obnovena až ve 20. století.

Obr. 2 – Jan Hus
O mládí Jana Husa toho příliš nevíme. Na- 
rodil se okolo roku 1371 v Husinci u Pracha- 
tic v nezámožné rodině. V Praze studoval svo-
bodná umění na Artistické fakultě pražské 
univerzity. Od roku 1400 působil také jako 
kazatel, nadále však vyučoval na univerzitě  
a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem.

Obr. 1 – Jan Viklef

Co je to papežské schizma? 
Ve kterých městech papežové sídlili?
Které problémy se objevily za vlády 
Václava IV.?
Kdo to byl Jan Hus?
Ve kterých zemích vládli synové Karla IV. 
Václav a Zikmund? Jaké byly jejich vzájemné 
vztahy?

kazatel Konrád Waldhauser, který kázal v Praze v době vlády Karla IV. 
Po něm kázali také čeští kněží Jan Milíč z Kroměříže a Matěj z Janova. 
Na české reformátory měl velký vliv také anglický kazatel Jan Viklef 
(  Obr. 1), jehož spisy začaly kolovat na české univerzitě a ovlivnily 
názory českého reformátora Jana Husa.
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Zprávy o upálení Mistra Jana Husa vzbudily v Čechách velkou  
nevoli. Proti rozhodnutí koncilu se postavila jak česká a moravská 
šlechta, tak i pražská univerzita. Počet přívrženců Jana Husa – husitů 
– stále narůstal. Situace se vyhrotila v roce 1419, kdy ozbrojený dav 
vedený husitským kazatelem Janem Želivským vtrhl na Novoměst- 
skou radnici a z oken vyházel protihusitsky smýšlející konšely. 
Zpráva o této události, známé jako první pražská defenestrace  
(  Obr. 5), otřásla téměř šedesátiletým králem Václavem IV. natolik, 
že nedlouho po ní zemřel. Novým králem se měl stát Zikmund  
Lucemburský, který se však po vyhlášení křížové výpravy proti  
husitům stal pro většinu husitské šlechty a představitele Prahy  
nepřijatelným. Zikmund tak přitáhl s vojskem do Čech, ale byl husity  
poražen roku 1420 v bitvě na Vítkově. (  Obr. 6) Z Čech sice odtáhl,  
ale svého nároku na trůn se nevzdal a před odjezdem se nechal  
v katedrále sv. Víta korunovat českým králem. Trvalo však dalších  
šestnáct let, než ho husité českým králem uznali.

Po odmítnutí krále Zikmunda byla v Čechách ustavena dvaceti- 
členná stavovská vláda, která byla složená ze zástupců královských 
měst, vyšší a nižší šlechty. Společně vytvořili husitský program, 
za který chtěli bojovat – tzv. 4 pražské artikuly, které na sněmu  
v Čáslavi r. 1421 přijali za zemský zákon. První bodem programu bylo 
přijímání podobojí, tedy přijímání chleba i vína při bohoslužbě 
(chléb a víno symbolizoval tělo a krev Ježíše Krista). Před husitskou 
revolucí přijímali běžní lidé jen tělo Krista (chléb) a víno bylo výsa-
dou kněží. Husité však v přijímání podobojí viděli rovnost lidí před  
Bohem, a proto i oni začali přijímat z kalicha víno. Kalich se tak stal 
symbolem husitů, proto se jim také říkalo kališníci. (  Obr. 7) Mezi 
zbylé pražské artikuly patřila svoboda kázání, trestání smrtelných 
hříchů stejně u všech lidí bez rozdílu postavení a konec světského 
panování kněží – církvi tak měl být zabaven veškerý majetek a měla 
být zbavena světské moci.

Počátky husitského hnutí

Husitský program

Obr. 4 – Pomník Jana Husa 
Nejznámější pomník Mistra Jana Husa se na-
chází na Staroměstském náměstí v Praze. Byl 
postaven v roce 1915 k 500. výročí Husova upá-
lení. Jeho autorem je sochař Ladislav Šaloun.

Obr. 5 – První pražská defenestrace proběh- 
la 30. července 1419 po plamenném kázání 
Jana Želivského v kostele Panny Marie Sněžné. 
Odtud dav došel k Novoměstské radnici,  
purkmistr a šest dalších konšelů byli vyho- 
zeni z okna a na místě ubiti.

Obr. 6 – Jezdecká socha Jana Žižky 
na Vítkově 
Na vrchu Vítkov v Praze, kde husité 
pod vedením svého hejtmana 
Jana Žižky porazili křižácké vojsko, 
byl na počátku 20. století postaven 
Národní památník, kterým měla 
být uctěna památka obětem  
1. světové války. V roce 1950 přibyla 

Obr. 7 – Kalich – znak husitů

artikul = článek, odstavec
defenestrace = vyhození z okna (z francouzského de fenêtre – z okna)
interdikt = církevní trest, který zakazoval církevní obřady na určitém území
kompaktáta = výsledky jednání s Basilejským koncilem
podobojí = přijímání chleba (hostie) i vína při bohoslužbě
rektor = nejvyšší představitel univerzity

k památníku 9 m vysoká a téměř 10 m dlouhá bronzová jezdecká socha 
Jana Žižky, která patří k vůbec největším jezdeckým sochám na světě.   
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Obr. 6, 7 – Kryštof Kolumbus
Italský mořeplavec Kryštof Kolumbus se vy- 
dal na plavbu do Indie v srpnu 1492 se třemi 
karavelami – Santa Marií, Pintou a Niňou 
[nyňou] (  Obr. 7) a asi stovkou mužů.  
K americkým břehům dopluli v říjnu téhož 
roku a první ostrov, na kterém se vylodili, 
pojmenoval Kolumbus San Salvador (Svatý 
Spasitel). Do Nového světa (jak byl tento 
kontinent označován) se Kolumbus vypravil 
ještě třikrát.

Obr. 8 – Fernão Magalhães
Fernão Magalhães se na cestu kolem světa  
vydal v roce 1520 s pěti loďmi a s více než 
dvěma sty muži. Do Španělska se však vrá-
tila jen jediná loď s osmnácti muži. Cesta 
trvala přes tři roky a námořníci i několik 
měsíců nenarazili na pevninu. Většina z nich 
tak onemocněla kurdějemi, způsobenými 
dlouhodobým nedostatkem vitamínu C. 

Obr. 9 – Mapa zachycuje zámořské plavby Evropanů v 15. a 16. století.
•  Zjisti, kterými jazyky se v Americe dnes mluví a zda to má souvislost  
se zámořskými objevy.

Po dobytí Granady a ovládnutí zbytku Pyrenejského 
poloostrova se do zámořských plaveb zapojili také 

Španělé. Královna Isabela Kastilská (  s. 90) podpořila plavbu 
Kryštofa Kolumba (  Obr. 6, 7), který se rozhodl plout do Indie 
západním směrem. Netušil však, že mu v cestě stojí jiný světadíl – 
Amerika, k jejímž ostrovům v Karibském moři doplul v roce 1492. 
Zde se setkal s místními domorodci, které nazval Indiány. Až do své 
smrti Kolumbus věřil, že skutečně doplul do Indie. Jméno Amerika 
získal tento kontinent až po italském cestovateli Amerigu Vespuccim 
[vespučim], který jej zmapoval. Španělé a Portugalci si následně mezi 
sebou rozdělili sféry vlivu – Španělé ovládali západní směr, zatímco 
Portugalci východní.  Španělé se však nevzdali myšlenky na doplutí  
k indickým břehům, a proto se portugalský mořeplavec ve španěl- 
ských službách Fernão Magalhães [fernau magaljenš] (  Obr. 8)  
vydal západním směrem kolem Jižní Ameriky a skutečně v roce 1521 
doplul k asijským ostrovům, kde však na Filipínách zemřel. Jediná loď  
Viktoria se nakonec vrátila do Španělska a stala se tak první lodí, která  
obeplula zeměkouli (  Obr. 9).

Postupně se do objevování nového kontinentu zapo-
jovaly další evropské země. Severní Ameriku začali 

dobývat Angličané, Francouzi a Holanďané, kteří zkoumali kon-
tinent a zakládali zde své obchodní osady. V roce 1513 přešel první 
Evropan americkou pevninu a dostal se na břeh Tichého oceánu.  
Evropané se v Novém světě setkali s původními obyvateli (  Obr. 10,  
11 a 13), ve Střední Americe s Aztéky a v Jižní Americe s říší Inků  
(  Obr. 12). Evropané s nimi obchodovali, ale ne vždy byly vztahy  
mírumilovné. Španělští dobyvatelé, zvaní conqusitadoři [konkista- 
doři], s Indiány válčili s cílem získat co nejvíce bohatství. Hernán 
Cortés [ernan kortéz] zničil říši Aztéků a Francisco Pizarro [francisko 
pisaro] říši Inků. (  s. 107)

akademie = škola (název pochází 
z řečtiny)
conquistador = dobyvatel
galeona = velká válečná či obchodní plachet-
nice, vyvinula se z karaky
karaka = obchodní či válečná plachetnice
karavela = menší rychlá obchodní či válečná
plachetnice
kolonie = obchodní osada či větší správní 
celek patřící jinému státu
kurděje = nemoc (námořníků) způsobená 
nedostatkem vitamínu C

Španělsko

Další výpravy

 K. Kolumbus
 B. Diaz
 V. De Gama

 F. De Magalhães 
 plavby k Sev. Americe
 plavby k Sev. Americe

Španělsko
Portugalsko

Anglie
Francie
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Díky zámořským plavbám a novým objevům došlo 
k rozvoji vzdělanosti, především na poli zeměpisu 
– vznikly nové a přesnější mapy či globy a potvrzen 
byl i předpoklad o kulatosti Země. Evropské státy bo-

hatly na zámořském obchodu a zakládaly své kolonie na nově 
objevených místech v Americe, Africe a Asii. Z některých států tak 
vznikly koloniální mocnosti. Nejprve bylo takovou mocností Španěl- 
sko, ale později vůdčí roli převzala Anglie. Do Evropy byly z Ameriky  
dováženy nové plodiny, jako byly brambory, rajčata, kukuřice, 
tabák, kakao či bavlna, a zvířata – krocan či morče. Dobyvatelé 
také dováželi mnoho zlata a dalších drahých kovů. Na příchod Ev-
ropanů většinou doplácelo původní obyvatelstvo, které bylo často 
zabíjeno, nebo pomocí misií převáděno na křesťanství. Původní 
obyvatelé přicházeli také do styku s novými nemocemi (chřip- 
kou, neštovicemi či spalničkami), vůči kterým neměli protilátky, a tak  
pro ně často byly smrtelné. Mnoho z nich muselo pracovat jako  
otroci na plantážích či v dolech. Evropané však zjistili, že na těžkou 
práci se lépe hodí afričtí domorodci, a tak z Afriky dováželi černé 
otroky, se kterými zacházeli velmi neohleduplně.

Co bylo příčinou zámořských plaveb?
Které pomůcky používali námořníci k orientaci na moři?
Kteří evropští panovníci podporovali zámořské plavby?
Ukaž na mapě, které nové cesty do Indie Evropané objevili.
Který mořeplavec objevil Ameriku a v kterém roce? Čím je tento rok 
ještě významný?
Zhodnoť, co dobrého a špatného přinesly zámořské objevy.
Které indiánské civilizace žily v Americe? Čím byly významné?

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Kvůli přerušení obchodních cest s Indií a poptávce po surovinách  
a zboží z Indie se Evropané vydali na moře, aby hledali nové cesty 
do Indie. Portugalci se vydali na jih kolem Afriky, zatímco Španělé 
na západ, kde objevili nový kontinent – Ameriku. Ta se stala zdrojem 
jak nových plodin, tak žádaných surovin. Do zámořských plaveb se  
postupně zapojily i další evropské státy, které si na dobytých územích 
zakládaly své kolonie, díky kterým rychle bohatly. Domorodé obyva-
telstvo bylo často zabíjeno, nebo využíváno na otrockou práci.

Jak se jmenuje věda, která se zabývá
sestavováním map?

Znáš některé další typy plachetnic?

Kterými jazyky se dnes hovoří v Americe?

Znáš některé další indiánské kmeny?

Jak označujeme náboženství uctívající 
více bohů?

V. Hulpach – Indiánské báje a mýty 
K. Rainer – Co, Jak, Proč? – Objevitelé 
a jejich výpravy
M. Zelený – Indiánská encyklopedie

Obr. 12 – Machu Picchu 
Říše Inků se rozkládala  
ve vysokých horách 
Andách v Jižní Americe.  
Mezi nejznámější incká 
města patřilo Machu  
Picchu [maču pikču] ležící 
ve výšce 2430 m. n. m. 
(na obrázku). Správa říše 
v tomto složitém terénu 
nebyla jednoduchá. Svá 
pole obdělávali na tera- 
sovitých a špatně přístupných místech. Vybudovali také síť horských  
cest a visutých mostů, po kterých si vládci předávali pomocí poslů 
zprávy. Jejich uzlové písmo se nazývalo kipu a dodnes nebylo rozluštěno.  
Vládcem říše byl Inka, považovaný za syna boha Slunce.

Obr. 10 
– Mayský kalendář
Jednou z nejvýznam-
nějších civilizací byli 
Mayové, jejichž říše 
vznikla ve Střední Ame-
rice a svého vrcholu dosáhla 
v 7.–10. století. Mayové byli dobří v mate- 
matice (počítali např. s nulou) či astronomii 
(pozorovali dráhy planet a oběh Měsíce)  
a sestavili velmi přesný a složitý kalendář. Je-
jich obrázkové písmo bylo velmi kompliko- 
vané a rozluštit se jej podařilo až ve 20. stol.

Obr. 11 – Aztécká stupňovitá pyramida
Aztékové stavěli stupňovité pyramidy, dláždili  
náměstí a budovali nádrže na pitnou vodu.  
Aztékové dokonce své hlavní město Tenoch-
titlán [tenočtitlán] vybudovali na jezeře (dnes 
zde stojí hl. město Mexika). Aztékové uctívali 
mnoho bohů, zejména boha Slunce, kterému 
přinášeli lidské oběti.

Obr. 13 – Aztécké 
slavnostní oblečení
Při obřadech nosili 
Aztékové pestré oble-
čení s peřím, o kterém 
věřili, že je chrání. Po-
tomci Mayů a Aztéků 
žijí ve Střední Americe 
dodnes. Připomínkou 
jejich kultury jsou
slavnosti, které se ko-
nají i v současné době.

Důsledky 
objevných 
plaveb

VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK
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Třicetiletá válka byla započata v českých zemích. 
Praha přestala být hlavním městem říše, Matyáš totiž 
přesídlil zpět do Vídně a v Praze jej zastupovali dva 

místodržící. Jelikož císař neměl potomky, začal již za svého živo-
ta řešit nástupnickou otázku. Za jeho následovníka byl zvolen 
a následně přijat českými stavy Matyášův bratranec – štýrský 
vévoda Ferdinand, který byl přísným katolíkem. Tím posílili čeští 
katolíci – přestali dodržovat dosud platný Rudolfův majestát (kato- 
lická vrchnost útočila na nekatolické poddané, byly zavírány neka- 
tolické kostely apod.). Čeští stavové proto upozornili na tuto situaci 
Matyáše, avšak ten jim z Vídně nevyhověl. A tak se odhodlali k odporu 
doma v Čechách. 
Dne 23. 5. 1618 se vydali zástupci stavů na  Pražský hrad, kde  
sídlili místodržící, a oba je (i s písařem) vyhodili z okna. Všichni tři 
pád přežili, avšak i přesto měla tato v pořadí již třetí pražská defenes-
trace svou dohru. (  Obr. 4) Proti habsburské vládě v Čechách vypuklo 
stavovské povstání, které považujeme za počátek třicetileté války.

Stavové sestavili vládu 30 direktorů (zástupců všech 
tří stavů), kteří nyní stáli v čele země. V roce 1619 
zemřel Matyáš a na český trůn měl nastoupit Ferdi-

nand II. Avšak direktorium jej zbavilo vlády a za českého krále si 
zvolilo německého protestanta Fridricha Falckého. Důležitou 
roli při výběru českého krále hrál fakt, že Fridrich Falcký byl zetěm  
anglického krále Jakuba I. a že byl v čele protestantské Unie. Direkto- 
rium věřilo (stejně jako Fridrich), že jim anglický panovník poskytne  
podporu, což se ovšem nestalo. (  Obr. 6) Naopak Ferdinand II. se 
nehodlal svého titulu vzdát, a začal se proto připravovat k válce.  
K rozhodujícímu střetnutí mezi českými stavy a císařským voj- 
skem došlo 8. 11. 1620 na Bílé hoře nedaleko Prahy. Přestože mělo 
stavovské vojsko výhodnější pozici, bitvu (trvající necelé dvě hodiny) 
nakonec prohrálo a bylo nuceno nést následky. (  Obr. 5) Fridrich  
Falcký uprchl z Prahy a Ferdinand II. se ujal vlády v českých zemích.  
V obavách z následků odešla z Čech první vlna nekatolíků.

České stavovské povstání

Obr. 4 –  Třetí pražská defenestrace
Místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Jaroslav 
Bořita z Martinic byli spolu s písařem Fabriciem 
vyhozeni z okna své kanceláře v Ludvíkově  
křídle Pražského hradu. Dopad všichni vyho- 
zení přežili, což mohl způsobit prudký svah,  
po němž se kutáleli dolů, a také odpadky, 
kterých prý byla pod okny hromada. Tento 
„zázrak“ přisuzovali Slavata i Martinic Panně 
Marii, ke které se během pádu prý modlili.

První pražská defenestrace   s. 81 
Druhá pražská defenestrace   s. 87

Obr. 5 –  Bitva na Bílé hoře 8. 11. 1620
Stavovské vojsko mělo výhodnou pozici – 
rozestavělo se na návrší Bílé hory, nedaleko 
pražských hradeb. Za sebou mělo vysokou zeď 
letohrádku Hvězda (na obrázku vzadu), pod 
sebou obranné příkopy. Císařská armáda spo-
jená s armádou Ligy se začala šikovat později, 
zbyla jí proto méně výhodná pozice pod kop-
cem. Problémem stavovského vojska byla neo-
chota bojovat vzhledem k nevyplácení žoldu. 
Císařští a ligističtí vojáci zase byli již vyčerpaní  
předchozím přesunem ku Praze. Bitva  
samotná trvala necelé dvě hodiny a skon- 
čila vítězstvím prohabsburských armád. 
Většina stavovského vojska uprchla, zbytek  
byl obklíčen císařskou armádou a nezbylo 
jim nic jiného než se vzdát.  Fridrich Falcký  
(  Obr. 6) po prohrané bitvě na Bílé hoře, 
které se osobně neúčastnil, uprchl i se svou 
rodinou z Prahy. Jelikož vládl pouze jednu 
zimu, získal přezdívku „zimní král“.

Obr. 6 –  Fridrich Falcký, vévoda a kurfiřt  
falcký. Jeho dědem z matčiny strany byl 
nizozemský místodržící a přední před-
stavitel nizozemské revoluce Vilém I. 
Oranžský. V roce 1613 se Fridrich oženil 
s dcerou anglického a skotského krále 
Jakuba I. Alžbětou. Stal se vůdcem pro- 
testantské Unie, která sdružovala měs-
ta a knížata protestantského vyznání 
ve Svaté říši římské. Fridrich Falcký se 
zalíbil českým stavům (pro své vyznání, 
postavení i rodinné vztahy), a tak jej 4. 11. 
1619 korunovali českým králem (poté, co 
v srpnu téhož roku sesadili Ferdinanda II.  
Habsburského). Očekávala se od něj vojenská i finanční pomoc, zpro- 
středkovaně také pomoc Anglie a Nizozemí.

Příčiny 
povstání

Průběh 
povstání

RANÝ NOVOVĚK
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Po útěku Fridricha Falckého z Prahy došlo k jeho 
pronásledování – bojiště se tedy přesunulo 
mimo české území. Na Fridrichovu stranu (tedy 

do koalice Unie) se přidaly další státy: Nizozemí (které bojovalo proti 
španělským Habsburkům o uznání samostatnosti  s. 108), Anglie, 
Dánsko a protestantská knížata ze Svaté říše římské. Habsburkové 
však stále vítězili, k čemuž přispěli výteční vojevůdci. Jedním z nich 
byl Albrecht z Valdštejna. (  Obr. 7, 9)

Změna nastala až po r. 1630, kdy se do války vložilo 
Švédsko v čele s králem Gustavem II. Adolfem. Švéd- 

sko bylo úspěšné i díky tomu, že byl Albrecht z Valdštejna zbaven své 
funkce. Habsburkové se na nějaký čas ocitli v krizi, proto císař nechal 
povolat Valdštejna zpět, aby situaci změnil k lepšímu, což se mu  
povedlo. Bitvu u Lützenu [lycenu]  sice nevyhrál, ale Gustav II. Adolf  
v ní padl. (  Obr. 10)

V poslední fázi se do války vložila Francie – díky 
tomu se síly začaly vyrovnávat. Bojiště se opět pře-
sunulo na české území, kam dvakrát po sobě vtrhlo 

švédské vojsko. Švédové obsadili v Praze levý břeh Vltavy, vyrabovali 
Pražský hrad a odvezli odtud podstatnou část rudolfinských sbírek. 
Snažili se proniknout i na druhou stranu řeky, avšak především díky 
katolickému studentstvu z Karlovy univerzity, které bránilo Karlův 
most, se jim to nepodařilo. Jednou z nejkrvavějších bitev třicetileté 
války byla bitva u Jankova v roce 1645, kterou sice Švédsko vyhrálo, 
ztráty na obou stranách však byly obrovské.

Síly obou koalic se již vyčerpaly, a tak se v Evropě  
začalo jednat o míru. Mezinárodní konference ve 

Vestfálsku skončila roku 1648 tzv. vestfálský mírem, který znamenal 
konec třicetileté války.

Třicetiletá válka v Evropě

Obr. 7 – Albrecht z Valdštejna, český 
vojevůdce sloužící císaři
Konfiskací majetku českých stavů po bitvě na 
Bílé hoře získal panství v severních a východ- 
ních Čechách (Frýdlantsko a Jičínsko) a v Praze  
si nechal na místě dřívějších 23 domů posta- 
vit palác. Valdštejnský palác se zahradou byl 
největší barokní stavbou v Praze. Albrecht  
z Valdštejna se stal velmi úspěšným genera-
lissimem císařské armády, vyhrával bitvu 
za bitvou. Sestavil vlastní armádu, kterou pla-
til mimo jiné i z vlastních prostředků. Získal 
obrovskou moc, což budilo nenávist jeho oko- 
lí. V roce 1630 byl sesazen z funkce císařského 
generála, avšak po vstupu Švédska do války 
proti Habsburkům jej císař povolal zpět. 
Jelikož byl podezřelý, že tajně vyjednával  
s nepřátelskou stranou o mírové situaci, byl 
Valdštejn opět zbaven své funkce. V roce 
1634 byl pak zavražděn v Chebu.

Obr. 10 – Švédský král Gustav II. Adolf
Významný švédský král Gustav II. Adolf 
toužil ovládnout další protestantské státy – 
především zbytek Skandinávie a severní části 
Svaté říše římské. V roce 1630 se tedy zapo-
jil do třicetileté války po boku protestantské 
Unie. Válka se mu však stala osudnou – padl 
v bitvě u Lützenu. Na švédský trůn nastoupila 
jeho dcera Kristina, která mimo jiné dala příkaz 
k převozu značné části rudolfinských sbírek  
z Prahy do Stockholmu.

Obr. 8 – Radnice 
v protestantském městě 
Osnabrück [osnabryk] 
v Sasku, kde došlo k po- 
depsání smlouvy, jíž byla 
ukončena třicetiletá válka. 
Druhým místem podpisu  
smlouvy byl vestfálský 
Münster [mynstr] upřed-
nostňovaný Francií.

Válka česko-falcká,
Válka dánská

Válka švédsko-
francouzská

Válka švédská

Vestfálský mír

Obr. 9 – Dánský král Kristián IV., vyznáním luterán, vládl mimo ob-
last Dánska ještě na území Norska a Holštýnska. V roce 1625 vstoupil 
do třicetileté války po boku Nizozemí, Anglie a protestantských 
zemí Svaté říše římské. Kristián IV. se stal vrchním velite-
lem protestantských vojsk, proti císařskému vojevůdci 
Albrechtu z Valdštejna však neměl šanci zvítězit. Nejenže 
prohrál v bitvě u Lutteru, ale byl katolickým vojskem vytla-
čen zpět do Dánska. Albrecht z Valdštejna si podrobil části 
severního území Svaté říše římské, a dokonce i Jutský polo-
ostrov. V roce 1629 byl naštěstí pro Kristiána podepsán mír.

RANÝ NOVOVĚK
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Typickým představitelem renesance a humanismu je tzv. rene-
sanční člověk – všestranně nadaný a vzdělaný v mnoha druzích  
umění a věd (v architektuře, anatomii, malířství, sochařství …).  
Patří k nim již zmínění umělci Leonardo da Vinci (  Obr. 11, 12, 13)  
i Michelangelo Buonarroti. (  Obr. 14, 15, 16)

V renesanční hudbě se uplatňují vícehlasé zpěvy, v nichž vždy domi- 
nuje jedna hlavní melodie, kterou ostatní hlasy pouze doplňují.  
Vznikají první mše (rozsáhlé zpívané hudební skladby znějící během  

Renesanční člověk

Hudba

Obr. 12 – Leonardo da Vinci (autoportrét)
Italský malíř, sochař, architekt, vynálezce  
a konstruktér. Mimoto ještě hrál na loutnu 
a věnoval se fyzikálním a přírodovědným 
výzkumům. Mezi jeho nejznámější malířská 
díla patří Mona Lisa, Poslední večeře, Mado- 
na ve skalách nebo Dáma s hranostajem. 
Snažil se vždy tvořit podle živých modelů, 
aby vystihl ideální proporce lidského těla. 
Propojoval tak vědecké poznatky s uměním. 
Dochovány jsou Leonardovy studie s ná- 
črtky – např. let ptáků nebo perspektiva  
a proporce lidského těla. Mezi jeho známé 

Obr. 13 – Nákres létacího 
stroje od Leonarda da Vinciho
Leonardo se inspiroval  
technikou letu ptáků, kte-
ré během svých bádání  
pozoroval. Proto dostal 

zobrazený prostředek 
název ornithopter 

[ornitopter].

Obr. 11 – Leonaro da Vinci: Mona Lisa
Portrét se dnes nachází v pařížském muzeu 
umění Louvre.

Obr. 16 – Strop Sixtinské kaple ve Vatikánu

Obr. 15 
– Michelanglova 
freska Stvoření 
Adama na stropě 
Sixtinské kaple ve 
Vatikánu. Vznikla 
v letech 1508–1512 
a zachycuje dotek 
Boha a Adama.

Obr. 14 
– Michelangelo 
Buonarroti, italský 
malíř a sochař
Mezi jeho nejzná- 
mější díla patří sochy  
David, Pieta či Mojžíš.  
Michelangelo se však  
proslavil především  
výzdobou Sixtinské 

vynálezy zachované v denících patří létací stroj (  Obr. 13), padák, tank, 
kulomet nebo ponorka.

kaple ve Vatikánu. (  Obr. 16) Michelange-
lo zde vytvořil fresky s biblickými tématy: 
Stvoření světa, Stvoření Adama (  Obr. 
15) nebo Poslední soud. Ve své tvorbě se 
snažil především o souměrnost a harmonii  
a o zdůraznění vnitřní krásy člověka.

bohoslužeb). Oblíbeným hudebním nástrojem zůstává loutna. Na dvorech významných osobností působí dvorské 
kapely a skladatelé. K českým hudebním skladatelům této doby patří například Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, 
který byl také spisovatelem, diplomatem a cestovatelem (podnikl mimo jiné cestu do Palestiny).

RANÝ NOVOVĚK
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Renesanční a humanistické myšlení proniklo i do dalších oblastí kultury. Například v literatuře se autoři zamě- 
řovali na lidskou každodennost a popisovali jak radosti pozemského světa (např. v knize Dekameron od  
G. Boccaccia [bokača]), tak i jejich trápení (v mnoha tragédiích W. Shakespeara). Původní renesanční vědecká literatu-
ra byla psána latinsky, postupně se začínají uplatňovat národní jazyky. Např. čeština se rozvíjí v průběhu 16. století  
(česky psána je kupříkladu Kronika česká Václava Hájka z Libočan), jsou do ní překládána různá díla. Nejznámějším  
českým překladem je Bible kralická. Jsou však studovány i starověké jazyky – převážně hebrejština (v níž 
byl sepsán Starý zákon), řečtina (původní jazyk Nového zákona) a samozřejmě latina (jazyk starověkých Římanů).  
Literatura vzkvétala především díky vynálezu knihtisku a následnému vzniku tiskáren. (  s. 97)

Vzdělanost a literatura

Kde vznikla renesance? Co je pro renesanci typické? 
Jmenuj rozdíly oproti předchozí gotice.
Vysvětli základní myšlenku humanismu.
Uveď typické renesanční stavby a popiš jednotlivé architektonické 
prvky, typické pro renesanci. 
Charakterizuj renesančního člověka, uveď konkrétní jméno.
Vysvětli , co je to perspektiva. Na vybraném obraze ukaž její použití. 
Jmenuj tři renesanční výtvarná či sochařská díla.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Renesance je umělecký sloh 14.–16. století zaměřující se na člověka  
a jeho působení na tomto (pozemském) světě. Inspiruje se antikou,  
zkoumá její jazyky a kulturu. V období renesance se rozvíjejí různé  
vědní obory, knihtisk, společnost se vzdělává. Mezi proslulé renesan- 
ční osobnosti patří Leonardo da Vinci nebo Michelangelo Buonarroti. 
Mezi typické  stavby patří pohodlné zámky.

arkády = architektonický prvek, 
sloupy mezi dvěma patry budovy 
humanismus = myšlenkový směr soustředící 
se na člověka a jeho myšlení 
perspektiva = optický jev – vzdálenější před-
měty se kreslí menší a bližší předměty větší
renesance = umělecký sloh, který hledá inspi-
raci v antice („znovuzrození antiky“), zaměřuje 
se na rozvoj vědních oborů a studium jazyků, 
rozvíjí se zkoumání člověka
sgrafito = výzdoba stěny škrábáním ve světlé 
omítce, pod níž je vrstva jiné barvy

Které vědní obory se v období renesance 
rozvíjely? Jmenuj vědce, jejich názory, 
popř. díla.

Co víš o překladu Bible kralické? Zjisti o ní 
co nejvíce informací. V čem byla jedinečná?

Jmenuj renesanční budovy ve svém okolí. 
Nachází se se v tvém okolí renesanční 
zámek? 

Popiš, jak se měnil názor na pohyb Země 
ve vesmíru. 

Jmenuj některé hry W. Shakespeara.

N. Kubů – České země v době renesance
A. Cole – Renesance
E. Fučíková – Umění na dvoře Rudolfa II.

Obr. 18 – Melantrichova bible 
Díky knihtisku se šířila vzdělanost  
a vzkvétaly národní jazyky a v evrop- 
ských zemích vznikala řada tiská- 
ren. V Čechách měl vlastní naklada-
telství Jiří Melantrich z Aventina a jeho  
nástupce Daniel Adam z Veleslaví-
na, kteří vydávali naučnou literaturu  
(učebnice, slovníky, cestopisy). Vele- 
slavínská čeština se stala na dlouhou  
dobu vzorem spisovného jazyka.

•  Najdi na této titulní 
straně letopočet, 

podle nějž poznáš, 
kdy byla bible vydána.

Obr. 17 – K dalším významným renesančním umělcům patřili S. Botticelli [botyčeli] (1), 
Rafael Santi (2), A. Dürer [dýrer] (3), nebo Tizian [tyciján] (4).

1 2 3 4
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L
landfrýd = seskupení šlechty a měst, které mělo zajistit 
zemský mír
léno (feudum) = propůjčená půda
leukémie = nemoc krve (rakovina krve)
lokátor = člověk pověřený majitelem půdy, aby založil novou 
ves

M
madona = ztvárnění Panny Marie s malým Ježíškem
majordomus = nejvyšší úředník Francké říše
manufaktura = (z lat. manu facere = pracovat rukama) dílna, 
v níž je rukodělná práce rozdělena a každý dělník vykonává 
jen jeden úkon
marka = pohraniční území
Maur = muslim na Pyrenejském poloostrově
mecenáš = podporovatel umělců (především finanční)
mešita = muslimský chrám
minaret = štíhlá věž u mešity, odkud jsou věřící svolávání 
k modlitbě
minuskula = malé písmeno abecedy
misionář = člověk, jehož úkolem je šířit náboženství mezi 
nevěřícími
mistr = řemeslník provozující dílnu
monarchie = stát, jehož hlavou je panovník
muslim = vyznavač islámu

N
naturálie = zemědělské plodiny a výrobky odevzdávané jako 
daň
niněra = strunný nástroj s klikou na rozeznívání strun 
a s klapkami pro ladění tónů
Normani = označení vikingů užívané ve Francii 

O
oáza = místo v poušti s vodním zdrojem
odpustek = odpuštění hříchů (většinou šlo o zkrácení doby  
v očistci, než člověk přijde do nebe)
opat = představený mužského kláštera
ostatky = tělesné pozůstatky světců a předměty s nimi 
spojené; ve středověku uctívány

P
papežské schizma = současná vláda více papežů
patriarcha = církevní představitel na křesťanském Východě 
patron = ochránce, většinou světec chránící některé území 
nebo skupinu lidí
pedagog = učitel
personální unie = soustátí, spojení států pod autoritou 
jednoho panovníka
perspektiva = optický jev na malbách – vzdálenější před-
měty se kreslí menší a bližší předměty větší
píď = délková jednotka
pieta = ztvárnění Panny Marie s mrtvým Ježíšem
pitva = posmrtné vyšetření těla, jehož cílem je určit příčinu 
smrti nebo pochopit tvar a funkci jednotlivých orgánů 
a soustav
plátno = látka vyráběná ze lnu, konopí nebo bavlny
podobojí = přijímání chleba (hostie) i vína při bohoslužbě
pohan = tak označovali křesťané vyznavače jiných (většinou 
polyteistických) náboženství
pohrobek = osoba narozená po smrti svého otce 
polychromie = barvení soch
portál = architektonicky upravený, zdobený vchod
pranýř = místo ve městě, kde byli po jistou dobu vystavováni 
ti, kdo se nějak provinili
pravoslaví = podoba křesťanského náboženství v Rusku
primogenitura = nástupnictví pro prvorozeného syna 
privilegium = výsada udělovaná za zásluhy
prorok = člověk, jehož Bůh pověřil sdělením určitých 
myšlenek lidem

protestanti = příslušníci reformované církve 
provincie = oblast mimo území vlastní říše, dobytá území; 
samostatně spravované části Nizozemí
puritáni = příslušníci reformované církve; usilovali o přísné 
mravní zásady
purkmistr = představený městské samosprávy

R
reconquista = znovudobývání Pyrenejského poloostrova
regent = dočasný zástupce nezletilého panovníka, často 
rodinný příslušník
rektor = nejvyšší představitel univerzity
renesance = obroda, obnovení; umělecký sloh, který hledá 
inspiraci v antice 
replika = napodobenina originálu
rétorika = umění řečnictví
revma = zánětlivé onemocnění kloubů
rezignovat = vzdát se trůnu
robota = práce poddaných pro feudála
rotunda = románská církevní stavba kruhového půdorysu
rychtář = představený vesnice, zástupce vrchnosti (i ve městě)
řehole = pravidla života v klášteře

S
samoděržaví = (z ruského sam děržit = sám držet) 
neomezená vláda cara
senior = nejstarší člen rodu
sgrafito = výzdoba stěny škrábáním ve světlé omítce, pod níž 
je vrstva jiné barvy
schizma = závažný problém v církvi
staroslověnština = nový slovanský jazyk vytvořený bratry 
Konstantinem a Metodějem; stal se jazykem bohoslužebným 
(využívaným při bohoslužbách)
stavy = uzavřené skupiny lidí stejného společenského 
původu
sukno = látka vyráběná z vlny
sultán = titul muslimského vládce (odpovídající králi)
suverénní = svrchovaný, samostatný

T
tapiserie = tkaný nástěnný koberec, zdobený například 
výšivkou
tovaryš = vyučený řemeslník bez vlastní dílny
tribut = poplatek za mír
trubadúr = středověký básník a pěvec rytířských písní
tuberkulóza = plicní nemoc, dříve nazývaná souchotiny či 
úbytě

U
údělné knížectví = území, kde vládl příslušník vládnoucího 
rodu (často bratři či synové panovníka)
unie = sjednocení, spojení

V
Varjag = označení švédských vikingů užívané ve východní 
Evropě
vazal = ten, kdo měl propůjčené léno
velmistr = nejvyšší představený řádu templářů
vikář = duchovní, zástupce vyšší církevní hodnosti, 
např. biskupa
viking = severské označení pro bojovníka
vitráž = okenní mozaika z barevných skel

Z
zemská hotovost = vojsko, které bylo svoláváno v případě 
nebezpečí vpádu cizích vojsk, aby bránilo zemi
zreformovat = upravit, vylepšit
žďáření = získání zemědělské půdy vypálením lesa
žoldnéř = profesionální voják, který se nechává najímat 
za mzdu
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Hravý dějepis 7Hravý dějepis 7
Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 6. ročníku a základní pojmy, 
s nimiž se při výuce dějepisu pracuje. 

 1) V první části zachycuje učebnice dějiny raného středověku. Nejprve jsou popsány 
  dějiny evropských států od doby zániku západořímské říše. Poté je pozornost 
  věnována dějinám našich zemí od dob Sámovy říše po první české krále. 

 2) Další část učebnice je věnována dějinám vrcholného a pozdního středověku 
  až po dobu objevných plaveb. Žáci se opět seznámí nejprve s dějinami významných 
  evropských států a poté s dějinami našich zemí.

 3) Posledním oddílem učebnice jsou dějiny raného novověku do konce třicetileté 
  války, znovu jsou odděleně probírány dějiny evropských a českých zemí. 

Na začátku jednotlivých oddílů raného středověku, vrcholného a pozdního středověku 
a novověku je vždy nejprve charakterizována společnost a způsob života lidí. Na konci 
každého ze tří celků pak najdete přehled vývoje kultury a vzdělanosti v jednotlivých obdobích. 

Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, které pomáhají žákům lépe se v probírané látce 
orientovat. Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky a názornými mapami. 
Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky k učivu týkající se mezipředmětových vztahů, 
jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby probíraných témat. 

Na konci velkých celků (např. evropských dějin raného 
středověku, českých dějin raného středověku atd.) 
je zařazeno souhrnné opakování, které upevní 
získané znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.   

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých 
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných 
osobností.  

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
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Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 
V souladu s RVP

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK


