
 

 

Pracovní list                              
k výstavě 

 Václav II. - 750. výročí narození  

pro 2. stupeň ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Uplynulo 750 let od narození krále Václava II., který „ač tělesné konstituce 

nemužné a založení nebojovného“, stal se prakticky nejmocnějším panovníkem střední 

Evropy konce 13. století. Co vše za jeho vlády se událo a o co se tento panovník 

zasloužil, se můžete dozvědět právě na naší výstavě.  

1) Psal se rok 1271, kdy se narodil královský mladší syn, a protože to bylo v předvečer 

svátku svatého Václava mučedníka, dostal jméno rovněž Václav. Z narození syna měl 

skutečnou radost otec ………………………………  a matka ………………………………… (doplňte jména) 
           



2) Malý Václav si svého otce užil velmi krátce, v jeho 7 letech bohužel padl v bitvě. 

(Víte, kde jeho otec zemřel a v kterém roce?) …………………………………………………………………………………… 

 

3) Po smrti krále železného a zlatého nastala doba prvního bezkráleví, doba okupace, 

drancování a krutého hladomoru. Královna proto vyhledala pomoc králova synovce 

markraběte: (Vyberte jeho správné jméno):  

  
 A) JINDŘICHA IV. VRATISLAVSKÉHO   
 B) RUDOLFA HABSBURSKÉHO  

 C) OTY BRANIBORSKÉHO 

 

 

 

4) Přivolaný markrabě byl však ziskuchtivý a krutý. Již v únoru  

 v roce 1279 nechal malého Václava i královnu uvěznit na českém 

hradě:  (Víte, v kterém?) 

        A) TOČNÍK            B) BEZDĚZ           C) ŽEBRÁK 

 

 

 

 

5) Vězení na hradě nebylo jediné. Václav putoval ještě do Žitavy, později do Berlína  

a Špandavy. Po pěti letech se konečně po veškerém utrpení setkává s matkou. Ta mu 

představuje svého nového životního partnera a budoucího prozatímního vládce českých 

zemí. (Vyberte jeho správné jméno): 

 

A) TOBIÁŠE  Z  BECHYNĚ   

B)  PURKARTA  Z JANOVIC 

C) ZÁVIŠE  Z  FALKENŠTEJNA 

 

6) V roce 1285 se naplnil Václavův sňatek s dcerou habsburského krále Rudolfa 

……………………………………………… (doplňte jméno manželky), která mu byla vybrána již v jeho pěti 

letech.  

 

 

 

 



7) Manželé měli spolu deset dětí, ale královnu přežily jen čtyři z nich.  Zůstal syn Václav 

 a tři dcery. (doplňte jejich jména) 

 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8) V roce 1289 se Václav drsným způsobem zbavuje svého poručníka Záviše 

z Falkenštejna, nejprve ho nechává zatknout a 24. srpna 1290 popravit. 
(Víte, kde to bylo?) 

 

A) V ČESKÉM KRUMLOVĚ       B) V ČÁSLAVI       C) PŘED HLUBOKOU 

 

9)  Zmizením Záviše z Falkenštejna se konečně otevřela cesta samostatné vlády Václava, 

který zahraniční politiku obrátil na východ. V roce 1300 získává polskou korunu a o tři 

roky později se žení s dcerou zemřelého polského krále.  
 (Doplňte jméno druhé manželky?) 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

10)  V roce 1292 Václav II. zakládá cisterciácký klášter 

ve………………… (doplňte kde), zde mělo být zbudováno královské 

pohřebiště Přemyslovců. (Na výstavě můžete nalézt model této stavby) 

 

 

 

11) Postavení Václava II. na trůně do značné míry upevnila  

mimořádně bohatá naleziště stříbra, odkrytá…………:  
(Zakroužkujte správnou odpověď, kde to bylo): 

A) V JIHLAVĚ     B) V PŘÍBRAMI      C) V KUTNÉ HOŘE 

 

 

 

 

 

 

 

 



12)  Objev stříbrných nalezišť si žádal i nová právní uspořádání, a proto Václav II. na 

doporučení povolává do Čech římského právníka: (Vyberte jeho správné jméno): 

 

A) GOZZIA Z ORVIETA      

B) MATYÁŠE ENDERLINA 

C) JANA Z GELNHAUSENU  

 

 

 

 

 

 

 

13)  Nový královský horní zákoník vznikl mezi lety 1300 – 1305. Některé pasáže zákoníku 

diktoval i sám Václav II. Byl sepsán latinsky do čtyř knih.  

 (Víte, jak se zákoník jmenoval? Na výstavě naleznete jeho kopii): 

 

............................................................................................... 

           

14)  Bohaté zásoby drahého kovu vedly krále roku 1300 k uskutečnění mincovní reformy, 

jejíž podstata spočívala v ražbě nové mince ………………………………………… 
(Doplňte její název a vyberte na obrázku): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)  Původně ražba mincí probíhala v Praze, ale záhy byla přenesena do Kutné Hory.  

  Víte kam? (Napoví vám vystavený model)  …………………………………………………………………………………… 

             

  


