
Vlastivěda    -  4. ročník                              DUBEN 

30.3. – 3.4.2020 
Karel IV. – Otec vlasti                                           učebnice str. 84 – 86 
 6.4.  – 10.4.2020 
Jan Hus. České země v době husitské               učebnice str. 87 – 89 
13.4. – 17.4.2020 
Život ve městech a na zámcích                           učebnice str. 90 – 91 
20.4. – 24.4.2020 
Nástup Habsburků                                                učebnice str. 91 – 92 
 
- kapitoly přečíst, ústně odpovědět na otázky, výpisky přepsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu, 
  podívat se Dějiny udatného českého národa 37. – 58. díl  (YouTube ) 
                     
 
Karel IV. – Otec vlasti 
Prvním Lucemburkem na českém trůně byl Jan Lucemburský. 
Karel IV. - syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny ( sestra Václava III. ), 
                - vzdělaný a úspěšný panovník, 
                - korunován na českého krále, získal také titul císaře římské říše, 
                - za jeho vlády došlo k rozkvětu českého státu, připojil nová území, 
                - podporoval stavební činnosti v celé zemi : založil Nové Město pražské a univerzitu,  
                   vybudoval Karlův most, zahájil výstavbu chrámu sv. Víta, nechal budovat  
                   hrady ( Karlštejn ), kostely, kláštery, 
                - už ve své době nazýván Otec vlasti – za péči o České království. 
Za vlády Lucemburků rozšířen nový umělecký sloh – gotika ( lomený oblouk ,žebrovaná klenba ).    
 
 
 
Jan Hus. České země v době husitské 
Za vlády Václava IV. ( syn Karla IV. ) zažívá naše země úpadek. Mnozí kněží hromadili majetek a nežili 
podle křesťanských zásad. Nápravu poměrů v církvi žádal kněz a kazatel – mistr Jan Hus. Za své učení 
a kázání byl odsouzen k trestu smrti – 6.července 1415 v Kostnici upálen. 
Husovo učení šířili dál v Čechách husité -  propukly husitské války, ve znamení měli kalich, 
                                                                       -  založili město Tábor. 
Husité dlouho vítězili nad domácí šlechtou i křižáckými vojsky. Jejich hlavní oporou byl neporazitelný 
hejtman Jan Žižka. Velkou zbraní husitů byla vozová hradba a přesvědčení, že bojují za dobrou věc.   
Až únava z dlouhé války a rozpory uvnitř husitského tábora způsobily porážku husitů v bitvě u Lipan 
30.května 1434. 
Klid a pořádek v českém státě obnovil král Jiří z Poděbrad. 
Jeho nástupci na českém trůně se stali Jagellonci.  
 
  
 
Život ve městech a na zámcích 
- o život ve městech se starala městská rada tvořená konšely, 
-  řemeslníci tvořili své cechy, 
   v řemeslnických dílnách pracovali mistři, učedníci a tovaryši, 
- nový umělecký sloh – renesance ( ozdobné štíty a vyškrabávané obrazy do omítky na domech ), 
- místo hradů se stavěly pohodlnější zámky, zakládali se zahrady, parky, hospodářské dvory,  
  pivovary, rybníky  
 



Nástup Habsburků 
- po smrti českého krále Ludvíka z rodu Jagellonců  - novým českým králem Ferdinand I. z rodu    
  Habsburků, 
- české země byly součástí mocné habsburské říše, 
- panovníci habsburského rodu u nás vládli téměř 400 let ( 1526 – 1918 ), 
- sídlili ve Vídni 
- císař Rudolf II. - vnuk Ferdinanda I. 
                             - vybral si za své sídlo Prahu  
                             - vzdělaný panovník, milovník umění  
                             - Praha za jeho vlády významným střediskem vědy a umění 
- 15.st. vynález knihtisku ( Gutenberg ) 
 
 


