
 

 

Pracovní list                              
k výstavě:  

 Václav IV. král ve stínu svého otce 
pro 2. stupeň ZŠ 

 
V letošním roce si připomínáme 600 let od smrti českého a římského krále Václava IV., který 
zůstal ve stínu svých „slavnějších“ příbuzných. Byl často považován za líného a 
neschopného panovníka, holdujícího vínu. Ve skutečnosti byl ale Václav IV. velice 
vzdělaným vladařem, který se bohužel ujal vlády ve špatný čas. Pojďte se s námi  
o tom přesvědčit !!! 

1) Psal se rok 1361 a v Norimberku vesele zvonily zvony na počest narození 
královského syna Václava. Z narození 
prvorozeného syna měl skutečnou 
radost otec …….. ………………………… 
 a  matka………………………………….. 

          (doplňte jména) 



 

2) Šťastný otec - císař .............. (doplňte jméno) nechal do cášského domu 
dokonce poslat votivní dar 16 hřiven zlata (což byla váha novorozence) 
(Víte, kolik to bylo kilogramů?)…………… 
 
3)Václav IV. ve svých dvou letech a necelých čtyřech 
měsících už byl korunován na českého krále.  

(Víte, v kterém roce?) ………… 

4)Malému Václavovi brzy zemřela matka a jeho macechou se stala 
Alžběta Pomořanská, která více prosazovala svého vlastního syna? 
(zakroužkujte správnou odpověď):   

  A)  MARKRABĚTE   JOŠTA       B) ZIKMUNDA    LUCEMBURSKÉHO     C) JANA   Z   JENŠTEJNA 

 

5)Václav IV. měl dvě manželky. S první se dokonce oženil jako 9-letý. 
Znáte jejich jména? (zakroužkujte správné odpovědi):   

 
A) ANNA   SVÍDNICKÁ       B) JOHANA   BAVORSKÁ     C) ŽOFIE   BAVORSKÁ 

 

6)Ještě za života svého otce byl Václav IV. korunován za římského krále. 
Víte, v kterém roce a kde?  (zakroužkujte správnou odpověď):   

 
A) 1370  V  NORIMBERKU          B) 1376  V  CÁCHÁCH           C) 1378  V  MOHUČI 

 
7) V roce …….(doplňte) zemřel otec Václava IV. a on se jako 17-letý ujímá 

vlády nejen v Českém království, ale i ve Svaté říši římské. Byly na něj 
často kladeny vysoké nároky, a brzy proto před svými povinnostmi 
unikal na své hrady: (zakroužkujte správné odpovědi):  
 

           A) BEZDĚZ       B) TOČNÍK       C) ŽEBRÁK 

8)Vláda Václava IV. se zkomplikovala v roce 1380, kdy Čechy zasáhla 
             morová epidemie. Ve stejné době umírají i přední královští rádci. 
             Klíčovou osobností královského dvora se stává nový pražský  
            arcibiskup: (zakroužkujte správnou odpověď):   

 
A) JAN  OČKO  Z  VLAŠIMI           B) JAN  ZE  STŘEDY         C) JAN  Z  JENŠTEJNA 



 
        

9)Václav IV. byl velice vzdělaný, mluvil 
několika jazyky, zároveň se stal 
velkým milovníkem knih. Vlastnil 
jednu z nejrozsáhlejších knihoven ve 
střední Evropě, ve které byste našli i 
tento vyobrazený rukopis dobrodruha 
a léčitele. Víte, o který se jedná?  
(zakroužkujte  správnou odpověd): 
A) Rytířský román Willehalm, 1387 
B) Kniha úžasných putování Jana 

z Mandevillu, 1410-1420 
C) Žaltář Václava IV., 1395 

 
        
 

10)Nejvýznamnějším rukopisem královy soukromé knihovny byla kniha, 
která měla téměř 2500 stran a 654 miniatur a iniciál (vyobrazení).  Víte, 
o kterou se jedná? Naleznete ji dokonce několikrát představenou na naší 
výstavě:  (zakroužkujte  správnou odpověd): 

 
A) BELLIFORTIS                B) BIBLE  VÁCLAVA IV.             C) ZLATÁ   BULA 

 
11)V rukopisech Václava IV. nalezneme nejen bohatou ilustraci, ale i jeho 
oblíbené symboly – motivy. (napište dle obrázků, o které se jednalo): 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

12)Václav IV. jako první z Lucemburků založil svůj dvorský rytířský 
řád, jehož prostřednictvím posiloval svou moc, zajišťoval si věrnost a 
oddanost jednotlivých členů. Odznakem řádu byla stříbrná točenice. 
(Pokuste se odznak namalovat, napoví vám výstava). 

 
 
 
 
 
 
 

13)Mincovnictví Václava IV. navázalo na měnový systém jeho otce. 
Nadále se razily pražské groše, ale bohužel již v horší kvalitě. Potom 
drobné mince (jednostranné i oboustranné haléře) a reprezentativní 
zlaté mince – dukáty.  
Na vyobrazení zakroužkujte, která mince představuje pražský groš: 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

             
 
          14) Pražské groše se začaly razit již za Václava II. roku 1300 nejprve  
          v Praze, a poté v Kutné Hoře v centrální mincovně ve Vlašském dvoře. 
          Zde fungovalo několik mincovních dílen. Víte kolik a jak se nazývaly? 
 
              .............................................................................................................................................................. 
 
 

            15) Do Kutné Hory se Václav IV. rád vracel, pobýval ve Vlašském dvoře, 
          který nechal přestavět. Zde zároveň vydal tzv. Dekret kutnohorský –  
          listinu omezující vliv cizinců na pražské univerzitě. 
          Víte, v kterém roce byl tzv. Dekret vydán? 
 

A) 1415            B) 1378          C) 1409           D)  1419 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova

