
 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list (X.)   
 

Předmět: Dějepis 

Ročník: sedmý (7. A) 

Opakování vzdělávacího celku: Třicetiletá válka 

 
Opakuj nebo pracuj s učebnicí str. 103 – 104 

 
1. Poznej z popisu, o koho se jedná. 

 

Jeden z nejslavnějších vojevůdců třicetileté války, velitel císařského vojska, vévoda frýdlantský, který 

byl roku 1634 zavražděn v Chebu. 

 ___________________________________________ 

 

Biskup jednoty bratrské, který proslul hlavně jako autor pedagogických spisů. Po odchodu z Českého 

království roku 1628 působil v Polsku, Švédsku, Uhrách a Holandsku. Je pohřben 

v Naardenu. 

 ___________________________________________ 

 

Císař svaté říše římské a český král, který potlačil stavovské povstání v Čechách a vydal Obnovené 

zřízení zemské. 

 ___________________________________________ 

 

 

 

2. Rozhodni, co je pravda (správné řešení může být jedno, dvě i všechny tři). Z písmen sestavíš jméno 

jednoho z nejslavnějších děl pobělohorského emigranta Jana Amose Komenského. 

 

Císařská armáda bojovala v průběhu 

třicetileté války proti … 
O/ Dánům B/ Španělům R/ Švédům 

Švédské vojsko v průběhu třicetileté 

války … 
B/ oblehlo Prahu I/ vyhrálo u Jankova 

I/ prohrálo na Bílé 

hoře 

Účastníkům odboje nechal  

Ferdinand II. po bitvě na Bílé hoře … 
L/ popravit příbuzné A/ zničit majetek S/ zabavit majetek 

Obnovené zřízení zemské povolovalo … 
P/ jen katolické 

náboženství 

T/katolické a 

protestantské 

náboženství 

E/ jen protestantské 

náboženství 

Nekatolíci museli po přijetí 

Obnoveného zřízení zemského … 

I/ emigrovat, nebo se 

stát katolíky 

R/ emigrovat, nebo se 

stát protestanty 
A/ platit vyšší daně 

Po smrti Ferdinanda II. … 
C/ nastoupil 

Ferdinand III. 

L/ si Češi zvolili 

nového krále 

T/ polevila 

rekatolizace 

Třicetiletá válka skončila … U/ v roce 1648 S/ vestfálským mírem 
I/ porážkou českého 

stavovského povstání 

 



 

Učebnice latiny a dalších jazyků sepsaná Janem Amosem Komenským se jmenuje 

 

…………………………………………………………… 

 

česky Svět v obrazech. 
 

 

 

 

                 
 

 
3. Doplň hlavní důsledky třicetileté války: 

 

Evropskými mocnostmi se staly ______________________ a ______________________. 

 

Upadl vliv ________________________ a ___________________________. 

 

Byla potvrzena vláda _________________________ ve ___________________________. 

 

Jediné povolené náboženství bylo i nadále ______________________________. 

 

 

 

 

 

Během třicetileté války se Švédové dostali až ke Kroměříži: 

 

http://www.mojekromeriz.cz/magazin/clanek/historie-kromerize-4-dil-zniceni-kromerize-a-jeho-skvele-

zbudovani-v-17-stoleti 

 
https://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/kromeriz-se-opet-snazili-dobyt-svedove-20190512.html 

 

video: 
https://www.youtube.com/watch?v=F-369VrNTpc 

 

 

 

Vypracovala: Jana Bačková 

http://www.mojekromeriz.cz/magazin/clanek/historie-kromerize-4-dil-zniceni-kromerize-a-jeho-skvele-zbudovani-v-17-stoleti
http://www.mojekromeriz.cz/magazin/clanek/historie-kromerize-4-dil-zniceni-kromerize-a-jeho-skvele-zbudovani-v-17-stoleti
https://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/kromeriz-se-opet-snazili-dobyt-svedove-20190512.html
https://www.youtube.com/watch?v=F-369VrNTpc

