
  

Přeji  vám  krásný májový týden  :-)))

A s ním vás přivítá Václav IV.

Úkoly:
1. zápis do sešitu -  1.  strana prezentace – opsat si nebo vytisknout 
2. přečíst si prezentaci -  je místo výkladu
                                       První dvě strany jsou spíše o povaze krále
                                       Zbytek s obrázky se týká jeho vlády, ale najdete tam i plno      
                                       zajímavostí
    Máte tam 2 odkazy na krátká  videa -  podívejte se na ně

 3. otázky – na konci prezentace – odpovědi na ně mi posílejte na mail
                              Snažte si to usnadnit technicky tisknutím.....
    
    Křížovka – vyluštěte  - jako nápovědu máte obrázky , zase poslat

 
Opětovně máte pochvalu za  perfektní přístup, snahu, úsilí a vytrvalost.  Jste skvělí a 
mám z vás velikánskou radost.  
    
Fandím  a myslím na vás  +  velkou dávku energie  :-))))

Mail  andrea jaresovazsblat@gmail.com



  

  ZÁPIS DO SEŠITU

Václav  IV.  1378 -1419      manž. Johanna Bavorská,  Žofie Bavorská, bezdětný
- 36. panovník, 13. král
- syn Karla IV. a  Anny Svídnické

- panoval bez koncepce - spory - s duchovenstvem , arcibiskupem Janem z Jenštejna,                     
                                                   - příbuznými -zasahovali do vztahů se šlechtou, Zikmund, uvězněn
                                                   - šlechtou – odboj,1394 útok panské jednoty, uvězněn, přijal            
                                                                       požadavky

- 1400 – sesazen z římského trůnu – nevěnoval se říšské politice
- 1409 – Kutnohorský dekret – posílil český vliv na univerzitě

- hospodářská pasivita, mor, zločinnost
- růst sociálního napětí 
- rozpory ve všech sférách života a vrstev obyv.
- husitské hnutí- reforma církve
- pochován ve Zbraslavském klášteře, přemístěn do chrámu sv. Víta



  

-  36. panovník, 13. král
-   nar. 26.2.1361, syn Karla IV. a Anny Svídnické

-  prohlubující se doba krize státu a rozkol církve, nepříznivé okolnosti pro vládu 
-  v 1. roce života mu zemřela matka, Karel ho rozmazloval a všude prosazoval
   1363 se stal č. králem
   1376 římským králem

-  v 9/1370 se oženil s též 9letou Johannou Bavorskou,nevynikala krásou,milá, veselá

- 1378 začal vládnout, ale : zvyklý na přepych, splněná přání, byl postrkován otcem, nezvyklý           
   jednat, rozhodovat a řídit sám, bezstarostný, bezkonfliktů, znal radovánky,  hostiny,hry, hony, pitky
   Vládnout neuměl, nevěděl si rady, nechtěl být přetěžovaný, v nitru zůstal rozmazleným  dítětem,   
   vzteklým, hystericky reagoval na potíže a nezdary, utíkal před  povinnostmi, spory ho odrazovaly,  
   stranil se rozhodování,řešení naléhavých úkolů, lidí,dostal se do izolace, jen ženy, pití, lov, místo   
   vládnutí a evrop.politiky mizel

   Neměl stanovenou koncepci, plán, cíl, vůdčí mysl
   Popudil proti sobě papeže, říšská knížata, příbuzenstvo, pražs. Arcibiskupa

- 1394- ho panstvo zajalo a věznilo v Bílé věži, aby přijal diktát panstva, v čele panstva stál               
       bratranec Jošt, na pomoc V. přišel bratr Jan Zhořelecký, panstvo krále zajalo a tahalo jako         
           rukojmí po j. Čechách, Jan vyjednal propuštění, ale Václav ho obvinil, začala  občanská 
válka,         mezitím zemřel Jan a do sporu se vmísil Zikmund, 1396 rozhodl ve  prospěch panstva, 
správu         země převzala korunní rada šlechticů. Zikmund si začal  dělat nároky na trůn, ale 
Václav ho             vypověděl ze země

- 1403 byl zbaven říšského trůnu 



  

- 1309 – 2. manželka Žofie Bavorská – neteř Johany, přišla bez věna, ale prý na rozdíl od                 
         1.ženy byla krásná,došlo k odcizení labilitou krále, děti neměli, obdivovala a zastávala              
   se  Jana Husa
- 1400 – byl prohlášen za sesazeného kurfiřty a 1403 byl zbaven říšského trůnu i papežem

- 1402  byl podruhé zajat, nyní Zikmundem, který začal obsazovat Václavovy statky a drancovat       
      a rabovat zemi, ale vypukla proti němu vzpoura i v Uhrách, tak se tam musel vrátit 
-   situace v rozhádané lucemburské rodině se po smrti několika jejích členů zklidnila, takže            
přestali zasahovat do vztahů mezi Václavem a šlechtou
-   vedlo to k uklidnění poměrů v zemi a stabilizaci vlády 
-   zbytek života zůstal apatický k polit. dění, občas agresivní, v afektech zloby dočasně čilý

- 1378 – 1419 dochází k roztržce v církvi, kdo bude papežem 
   Krize křesťanství se prohloubila zesvětštěním církve, morálním úpadkem duchovenstva a           
proti tomuto povstalo hnutí,které se myšlenkově vracelo k iideálům Bible – husitství

- 1409 – vydal Kutnohorský dekret
- navíc narůstaly rozpory ve všech sférách života a vrstvách obyv. 

-16.8. 1419 zemřel – infarkt nebo mrtvice, spíš epileptický záchvat vyvolaný alkoholismem
     Pochován byl tajně bez obřadu ve Zbraslavském klášteře, nyní v chrámu sv. Víta vedle otce        
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https://edu.ceskatelevize.cz/kutnohorsky-dekret-5e4421cfe173fa6cb524a80f

https://edu.ceskatelevize.cz/kutnohorsky-dekret-5e4421cfe173fa6cb524a80f


  https://edu.ceskatelevize.cz/vaclav-iv-5e441a6df2ae77328d0a6c79

https://edu.ceskatelevize.cz/vaclav-iv-5e441a6df2ae77328d0a6c79


  

ODPOVĚZ  NA  OTÁZKY : (očísluj si i ostatní otázky)

  ANO  X  NE  ?
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