
Dobrý den, sedmáci.

Posílám Vám výpisky, které vytvořili Vaši spolužáci. Vaším úkolem je si výpisky vytisknout a 

nalepit nebo opsat do sešitu. Svou práci neposlali – Kuba a Saša (str. 94-95) . tuto část si vypište. 

Mariančinu a Adamovu část posílám samostatně – skvělá práce. 

Dále vás poprosím, vypracujte do sešitu opakování na str. 87/ cv. 2, 4, 6 a str. 96/cv. 2, 4, 6, 7. Vše 

si zkontrolujeme na Teams.

Vytvořila jsem Vám také Kahoot na téma ČECHY PO HUSITSKÉ REVOLUCI. Kvíz bude aktivní 

do 19. 5..

https://kahoot.it/challenge/02261381?challenge-id=0827d878-487d-48d4-863a-

65142f0a1fc7_1588852200233

Přeji hezký týden.

Tereza Stixová

https://kahoot.it/challenge/02261381?challenge-id=0827d878-487d-48d4-863a-65142f0a1fc7_1588852200233
https://kahoot.it/challenge/02261381?challenge-id=0827d878-487d-48d4-863a-65142f0a1fc7_1588852200233


 Čeští králové z rodu Jagelonců

- Vladislav Jagelonský,

- Ludvík Jagelonský 

Po smrti Jiřího z Poděbrad se stal králem polský princ Vladislav Jagelonský. 

Mezi Ladislavem a Matyášem Korvínem (českým králem) neustále zuřily války které 

skončily dohodou o rozdělení moci.

Čechy měl Ladislav a na Moravě vládl Matyáš Korvín.

Po Matyášově smrti získal Vladislav korunu českou a navíc uherskou.

Vladislav byl sice katolík, ale kališníky toleroval. 

Za jeho vlády v roce 1483 v Praze opět propukly boje mezi kališníky a katolíky ( mluvíme o

druhé Pražské defenestraci).

Za Vladislavovy vlády se šlechta snažila posílit svou moc. 

Král Vladislav vydal v roce 1500 nový zákoník, kterému se říká Vladislavské zřízení 

zemské = ZÁKONÍK.

Nový zákoník zbavoval města práva hlasovat na sněmu, proto docházelo ke sporům mezi 

městy a šlechtou

Ludvík Jagelonský

Ludvíka korunoval jeho otec již ve 3 letech, ale nadále vládl sám. 

Ludvík se ujal vlády již v 10 letech, proto se mu říkalo král dítě.

Za jeho vlády vyvrcholil spor mezi městy a šlechtou.

V roce 1517 uzavřely znesvářené strany tzv. Svatováclavskou smlouvu, ta městům vrátila 

právo hlasovat a šlechtě bylo povoleno podnikání.

Král pobýval hlavně v Uhrách.

Musel bránit své země proti Turkům kteří za jeho vlády ohrožovali Evropu.

Ludvík padl v prohrané bitvě s Turky u Moháče. Zemřel bezdětný.

Po Jagelloncích usedli na trůn Habsburkové.

Kultura Jagelonské doby

Za vlády Jagellonců vzniklo mnoho stavebních a uměleckých památek ve slohu zvaném 

pozdní nebo Jagellonská gotika.

Král Vladislav opravil zničený pražský hrad po Husitských válkách.



Významné stavby z doby Vladislavovy vlády poznáme podle vyznačené iniciály králova 

jména – W (polsky se psal Wladislaw).

OBJEVNÉ PLAVBY

- vpád Turků na blízký východ ohrozil obchod s orientem po souši

- nejznámější evropský cestovatel kupec Marko Polo

Plavby kolem Afriky

- roku 1487 se pokusil Portugalec Bartolomeo Diaz prozkoumat pobřeží Afriky

- v letech 1497 – 1498 slavil úspěch Portugalec – kapitán Vasco da Gama, velkým obloukem

obeplul celou Afriku a přistál u břehu Indie 

Plavby západním směrem

- v  roce 1492  chtěl  italský  mořeplavec  Kryštof  Kolumbus najít  cestu  do  Indie,  plavbu

směrem na západ do Evropy, ale přistál u břehů Ameriky, konkrétně u ostrovů Karibského

moře. Kolumbus byl přesvědčen, že obeplul Indii; domorodcům dal jméno (Indiáni)

- jeho omyl odhalil mořeplavec Amerigo Vespucci

- název objeveného kontinentu = Nový svět - ten se neujal, ale byl nazván podle mořeplavce

Amerigo (Amerika)

- díky  plavbám mořeplavců se  podařilo  zjistit,  že  Země je  kulatá  (objeveno  Portugalcem

Fernao Magalhaes), že lze obeplout zeměkouli kolem Jižní Ameriky a doplout do Indie

Důsledky objevných plaveb                              

- změna církevního výkladu obrazu světa

- zjištění, že země není plochá deska ,vedla k novým představám o její místě ve vesmíru

- z počátku Země středem vesmíru



- v 16. století  astronom Mikuláš Koperník - středem vesmíru Slunce.

- církev názory astronomů zavrhovala a pronásledovaly je

- nové končiny - zakládali kolonie

- z Ameriky do Evropy - nové plodiny - brambory, kukuřice, boby, rajčata, fazole, kakao, koření a 

tabák

      - množství drahých kovů

- negativní důsledky- zánik indiánských civilizací a zotročení domorodých obyvatel


