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Milí žáčci, 

jak se chýlí ke konci letošní školní rok, tak se ke konci chýlí i období 

středověku, které jsme trošku probádali. Poslední učivo tohoto roku se 

bude věnovat poslednímu vládnoucímu rodu na českém trůnu – 

Habsburkům. Taky se podíváte, jak se změnily podoby staveb v tomto 

období, kdy gotický sloh pomalu začíná nahrazovat sloh renesanční.        

                                                                                                                                                                                       

1.Učebnice:  

- str. 41 – 44 – přečti si kapitolu HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ 

- přečti si i zajímavosti pod písmeny Z   

- zkus odpovědět na otázky za textem na str. 44 

 

2. Prezentace: 

 

Dnešní prezentace vás seznámí se situací v českých zemích po nástupu 

Habsburků, trošku se zaměříme na panovníka Rudolfa II. A podíváme se na 

nový umělecký sloh - renesanci. 

 

Prezentaci si spusťte v Teams v souborech, na školních stránkách je uložena 

v jiném formátu, který neumožňuje prezentaci plně spustit. 

Odkaz na krátké filmy většinou nefunguje, můžete si je spustit a prohlédnout 

přímo na youtube – Dějiny udatného českého národa – Nástup Habsburků, 

Rudolf II., Bílá hora. Prezentace je oživena i ukázkou renesančního tance, ale 

všimni si renesančního oblečení tanečníků a zaposlouchej se do renesanční 

hudby. Ukázka se spustí po kliknutí na obrázek, kam ukazuje šipka. 

3. Pracovní sešit: 

- str. 26/1, 3 – splň podle zadání, v úkolu 1 ve 2. větě ti pomůže informace na 

obrázku u úkolu, dopomoc k 3. úkolu najdeš v učebnici na str. 45 

- str. 27/4, 5 – splň podle zadání, pokud ti něco nepůjde, tak odpověď najdeš 

v řešení na konci tohoto dokumentu 

    



4. Sešit 

- do sešitu si přepiš zápis v modrém rámečku, je možné si zápis vytisknout 

a do sešitu nalepit 

 

PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ 

 

České země součástí habsburské říše: 

 po smrti Ludvíka Jagellonského se na český trůn dostává Ferdinand I. 

Habsburský – začíná vláda Habsburků 

 Habsburkové u nás vládli asi 400 let 

 české země se spojili s Uherskem a rakouskými zeměmi 

 panovník sídlil ve Vídni, české země finančně vyčerpával, omezoval 

svobodu šlechty a měst 

Císař Rudolf II. 

 vnuk Ferdinanda I., jediný z Habsburků vládl z Prahy 

 vzdělaný, podporoval vědu a umění  

 Praha za jeho vlády vzkvétala 

 málo se věnoval vládnutí 

 ke konci jeho života se stal císařem jeho bratr Matyáš – sídlo měl opět 

ve Vídni 

 

S nástupem Habsburků na český trůn končí středověk a začíná novověk. Do 

českých zemí začíná pronikat renesance – nový umělecký a stavební sloh. 

 

Renesance: 

 rozvoj vzdělanosti, řemesel a obchodu 

 sídla se přestavují na zámky 

 řemeslníci stejného oboru se sdružovali do cechů 

 

Znaky renesance: 

 krásné budovy se zahradami a kašnami 

 uvnitř zámků jsou nádvoří s arkádami (krytými chodbami) 

 domy mají ozdobné štíty a zdobené omítky 

 okna, dveře a věžičky jsou souměrné, mají kamenné orámování 



 

 

Pozor!  

Práci s učebnicí musíš zvládnout do středy, protože ve čtvrtek se učebnice 

odevzdávají. Na prezentaci a úkoly v pracovním sešitě máš celý týden, 

proto si práci rozděl.  

 

 

 

ŘEŠENÍ:  

PS – str. 26/1 

 

 
PS – str. 26/3 

 

 
 



 

 

PS – str. 27/4 

 

 
 

PS – str. 27/5 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


