
Zápis do sešitu: 

Václav IV. 

• Nástupce Karla IV. 

• Nejstarší syn Karla IV. a jeho třetí ženy Anny Svídnické  

• ve 2 letech ho otec nechal korunovat českým králem, v 15 

letech ho prosadil na krále Svaté říše římské 

• už v dětství učil Václava vládnout, ukazoval mu státní a 

vladařské povinnosti, v 7 letech předsedal zemskému 

sněmu  

• V 17 letech zůstal Václav IV., po smrti svého otce, na 

vladaření sám 

Brzy se začaly projevovat Václavovy vlastnosti nevhodné ke 

vladaření : 

• byl náladový a hněvivý 

• nesnášel rady, odpor a nesouhlas 

• chyběla mu tolerance a moudrost 

• vypěstoval si nechuť k vladaření 

• geniálnímu otci se nešlo vyrovnat 

Časté konflikty se šlechtou – chtěla větší podíl na vládě. 

Rád pořádal hony, lovy, toulky po lesích a následné hostiny na hradech 

královou oblíbenou oblastí byly lesy v okolí hradu Karlštejn, Křivoklát a Žebrák, kde ještě založil 

hrad Točník. 

Václav se dostal do sporu také s arcibiskupem – Janem z Jenštejna. 

 

Jan z Pomuku – arcibiskupův spolupracovník 

• král ho věznil a umučil, protože mu (podle legendy) nechtěl prozradit zpovědní tajemství 

královny Žofie, pak ho nechal svázat do kozelce a vhodit do Vltavy - 1729 byl prohlášen za 

svatého - svatý Jan Nepomucký. 

Doba jeho vlády byla neklidná, zhoršila se i hospodářská situace v zemi (klesala těžba stříbra) a 

přidala se morová epidemie. 

 

Johanna Bavorská - 1. žena krále Václava IV, sňatek domluvil Karel IV., když bylo Václavovi 9 let a 

Johanně 14, manželství bylo šťastné, ale bohužel bezdětné. 

Žofie Bavorská – 2. žena krále Václava IV., král po smrti první ženy dlouho truchlil, nemohl jít ani na 

pohřeb, po 3 letech se znovu zamiloval (prý na první pohled) do dvanáctileté princezny Žofie…svatba 

byla hned. 

 

Václav IV. zemřel  –  30. července 1419 

 Po záchvatu mrtvice na svém letním sídle v Kunraticích u Prahy     

 bezdětný, nástupcem se stal bratr Zikmund 

 

Videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74 

(Dějiny udatného českého národa – Václav IV.) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74


Další učivo – MOR 

Zápis do sešitu: 

MOR 

• Rozšíření do Evropy v pol. 14. století 

• Rozšíření z Itálie do střední i západní Evropy 

• Původcem moru - bacil nazvaný Yersinia pestis  

• Přenašeči bacilu – blechy, které se do Evropy dostaly společně s hlodavci – potkani, krysy 

• Mor – černá smrt (tělo nemocného bylo pokryto černými skvrnami) 

• Lék nebyl znám – mnoho lidí zemřelo 

• Za vlády Václava IV. – 1380 postihla morová epidemie země Koruny české 

• Lékaři vymýšleli různé léky  

– Oblékali se do hábitů, s maskou s velkým nosem a tlustými brýlemi (NEÚSPĚŠNÉ) 

PROJEVY MORU 

• onemocnění má krátkou inkubační dobu 

• místo kousnutí je infikováno a dochází k lokálnímu zhnědnutí místa 

• rychle vzniklá horečka, třesavka, bolesti v kloubech, únava 

• hnisavý zánět mízních uzlin, hlavně v tříslech a podpaží 

• prasknutí hnisavých ložisek, což může způsobit celkovou sepsi ("otravu 

krve") 

• u neléčené formy = smrt 

Důsledky moru 

• Pokles počtu obyvatel – na venkově i ve městech 

• Úpadek řemesel, obchodu i zemědělství 

• Středověcí lidé – boží trest, viník – katolická církev 

 

 

 

(K přečtení a nastudování – v učebnici str. 61 – 63) 

ÚKOL!! – Na papír vypracovat úkoly k tématu – str. 63 dole – doplnit slova do textu. Str. 64 cvičení 

1,2,3,4 – proběhne kontrola učitelem) 

 

 


