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Počátek středověku 

• Konec pravěku 

• Příchod Slovanů 

• Kolem 5. – 6. stol. 

• První Slované – pastevci, zemědělci 

• Náboženství pohanské – uctívali mnoho bohů 



První státní útvar 

• 9. stol. 

• Velkomoravská říše 

• První vládce : kníže Mojmír 

• Dosavadní náboženství nahrazeno 
křesťanstvím 

• 863 příchod Cyrila a Metoděje – šířili 
křesťanství, sestavili první slovanské písmo - 
hlaholici 

 



Rozvoj řemesla 

 

šperkařství  

hrnčířství 

řezbářství 

Konstantin a 
Metoděj přivedli na 

Velkou Moravu 
pomocníky, kteří 

předávali 
obyvatelům své 

znalosti , dovednosti 



Vznik českého státu 

• Rod Přemyslovců 

• 10. století 

• První kníže Bořivoj, manželka Ludmila 

• Nechali v Praze vybudovat hradiště 

 

 



Po smrti Bořivoje 

• Vlády se ujal Vratislav I. a jeho žena Drahomíra 

• Syn Václav – starala se o něj babička Ludmila 

• Po smrti se ujal  vlády Václav 

• Jeho bratr mu záviděl, nechal ho 935 zavraždit 

 

 



Vrcholný středověk 

• Prvním českým králem Vratislav II. 

• Nositelem vzdělanosti : církev, psali ručně 
knihy 

• Stavby v románském slohu – první rotundy 

 



Rozvoj českého státu – 13. stol. 

• První kronikář Kosmas  - první kronika psána 
latinsky 

• První města 

• První hrady, kostely 

• Podpora obchodů, trhů, řemesel 

• Václav II. – zavedl pražské groše – výroba v 
Kutné Hoře 

• Václav III. – poslední Přemyslovec 



 Lucemburkové 

• Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna 

• Jejich syn Karel IV. ( Václav) 

• Vyrůstal ve Francii, na přání české šlechty se 
vrátil do Čech  

• Byl zvolen římským císařem a českým králem 

• Nechal postavit Karlův most, Karlštejn, nechal 
zhotovit korunovační klenoty, 1348 Karlova 
univerzita 

• Otec vlasti 



Život ve středověku 

• Nejvyšší postavení – šlechta, páni, zemané 

• Církev vlastnila kostely, kláštery, vesnici s 
poddanými – ti, odváděli poddanské dávky  

    (peníze i část půdy) 

• 14. stol. – gotický sloh 

   okna zakončena lomeným 

   obloukem 



Po smrti Karla IV. 

• Vládne jeho syn Václav IV. 

• Naše země prožívá úpadek 

• Zemi postihl mor a chudoba 

• Církev bohatla i díky odpustkům 

• Mistr Jan Hus – kázal v Betlémské kapli 

• Kritizoval církev 

• 6. 7. 1415 byl v Kostnici upálen 



Husitské války 

•  Upálení Mistra Jana Husa vyvolalo v Čechách 
obrovské pobouření. 

• V čele  Jan Žižka z Trocnova – vojevůdce 
husitského vojska  

• až do jeho smrti stále vítězili 

• Po husitských válkách vládne  

    Jiří z Poděbrad 



Opakování 

1. Kdy začíná období Středověku? 

2. Do jakého století trvá? 

3. Jaké stavební slohy se v tomto období vyvíjely? 

4. Jak se jmenoval první státní útvar? 

5. Co znamená, že rod Přemyslovců vymřel po 
meči? 

6. V jakém století k nám zavítali věrozvěstové? 

7. Otcem a matkou Karla IV. byli….. ? 

8. Ve který den si připomínáme Mistra Jana Husa? 

 



Zdroje: 
 
• Stříbrná, Iva. Vlastivěda 4. Brno: Nová škola, 2010. 

• http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--
samova-rise--velka-morava--premyslovci.html 

• http://pixabay.com/cs/accolade-ryt%C3%AD%C5%99-st%C5%99edov%C4%9Bk-
ocen%C4%9Bn%C3%AD-63001/ 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitra_moravia_833-cs.png 

• http://www.klucov.cz/cz/slovanske_hradiste.htm 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian
_statue_in_Prague_1.jpg 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotunda_na_Ripu.jpg 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grossi_pragenses_revers.jpg 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-
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• Kliparty z webu Office Online 

• Práci jsem vypracovala samostatně. 

 

 

 

http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/stredovek-obecne--slovane--samova-rise--velka-morava--premyslovci.html
http://pixabay.com/cs/accolade-ryt%C3%AD%C5%99-st%C5%99edov%C4%9Bk-ocen%C4%9Bn%C3%AD-63001/
http://pixabay.com/cs/accolade-ryt%C3%AD%C5%99-st%C5%99edov%C4%9Bk-ocen%C4%9Bn%C3%AD-63001/
http://pixabay.com/cs/accolade-ryt%C3%AD%C5%99-st%C5%99edov%C4%9Bk-ocen%C4%9Bn%C3%AD-63001/
http://pixabay.com/cs/accolade-ryt%C3%AD%C5%99-st%C5%99edov%C4%9Bk-ocen%C4%9Bn%C3%AD-63001/
http://pixabay.com/cs/accolade-ryt%C3%AD%C5%99-st%C5%99edov%C4%9Bk-ocen%C4%9Bn%C3%AD-63001/
http://pixabay.com/cs/accolade-ryt%C3%AD%C5%99-st%C5%99edov%C4%9Bk-ocen%C4%9Bn%C3%AD-63001/
http://pixabay.com/cs/accolade-ryt%C3%AD%C5%99-st%C5%99edov%C4%9Bk-ocen%C4%9Bn%C3%AD-63001/
http://pixabay.com/cs/accolade-ryt%C3%AD%C5%99-st%C5%99edov%C4%9Bk-ocen%C4%9Bn%C3%AD-63001/
http://pixabay.com/cs/accolade-ryt%C3%AD%C5%99-st%C5%99edov%C4%9Bk-ocen%C4%9Bn%C3%AD-63001/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitra_moravia_833-cs.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitra_moravia_833-cs.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitra_moravia_833-cs.png
http://www.klucov.cz/cz/slovanske_hradiste.htm
http://www.klucov.cz/cz/slovanske_hradiste.htm
http://www.klucov.cz/cz/slovanske_hradiste.htm
http://www.klucov.cz/cz/slovanske_hradiste.htm
http://www.klucov.cz/cz/slovanske_hradiste.htm
http://www.klucov.cz/cz/slovanske_hradiste.htm
http://www.klucov.cz/cz/slovanske_hradiste.htm
http://www.klucov.cz/cz/slovanske_hradiste.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotunda_na_Ripu.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grossi_pragenses_revers.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg
http://www.fotopedia.com/items/ravi-g8MUqD9L32A
http://www.fotopedia.com/items/ravi-g8MUqD9L32A
http://www.fotopedia.com/items/ravi-g8MUqD9L32A
http://www.fotopedia.com/items/ravi-g8MUqD9L32A
http://www.fotopedia.com/items/ravi-g8MUqD9L32A
http://www.fotopedia.com/items/ravi-g8MUqD9L32A
http://www.fotopedia.com/items/ravi-g8MUqD9L32A
http://www.fotopedia.com/items/ravi-g8MUqD9L32A

