projekt GML Brno Docens

DUM č. 14 v sadě
18. De-3 Poslední Přemyslovci

Autor: Drahomír Hlaváč
Datum: 30.6.2014
Ročník: 2AV
Anotace DUMu: Poslední Přemyslovci. Václav II. - pracovní list

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

1.) Pozorně si přečtěte úryvek a zodpovězte na níže položené otázky
Velkou zásluhu na provedení měnové reformy za vlády Václava II. měli florentští specialisté
Rinieri, Appard a Cino Lombardský. Z hřivny stříbra, která vážila přibližně 253 g, se razilo 64 grošů.
Jeden groš tvořilo 12 parvů, tj. drobných. Ty byly rovněž stříbrné. Pro uskutečnění reformy bylo
potřeba nahromadit velké množství stříbra. Navíc král přišel o zisky, které dříve
dříve vyplývaly ze
znehodnocování mince. Královští úředníci
úředn pak stahovali denáry z oběhu a nahrazovali je v poměru
1:1 novým, ovšem s nižším obsahem stříbra.
a)
b)
c)
d)
e)

Jak se nazývala mince ražená za vlády Václava II.?
Které předchozí mince nahradila?
Jakým způsobem královští
rálovští úředníci předchozí mince znehodnocovali?
Jak se nazývaly drobné mince v groši?
Kolik grošů se přibližně razilo z jedné hřivny?

2.) Z mapky vyčti a zapiš, která území tvořily České země za Václava II.

3.) Správně zodpověz
a)
b)
c)
d)

Ve kterých letech vládl Václav
Václ II.?
Jak se jmenovala Václavova matka?
Které osobnosti měly vliv na Václava
V
na začátku jeho panování?
Co znamená pojem interregna?

4.) Na iluminaci ze Zbraslavské kroniky urči, o které panovníky jde. Vysvětli, proč má jeden na
hlavě dvě královské koruny a druhý tři královské koruny.

5.) Přiřaď správné dvojice:
Petr z Aspeltu

Okruh přímého vlastnictví,
zahrnující dědičný majetek
královského rodu.

Období bez krále. Tzv. mezivládí.
Záviš z Falkenštejna

interregna

Kancléř Václava II. Diplomat a od
roku 1306 arcibiskup mohučský.

dominium generale

Pravomoc krále vyplývající z obecné
autority krále nad majetky feudálů.

dominium speciale

Šlechtic z rodu Vítkovců.
Prostřednictvím královny Kunhuty
pronikl ke dvoru Václava II.

6.) Podtrhni správná tvrzení
A Václav II. se ujímal dědictví jako dvanáctiletý chlapec po návratu z braniborského zajetí.
B Král se hned po svém návratu ujal vlády a skutečně vedl správu království.
C Ústřední osobností opoziční strany byl Záviš z Falkenštejna, který si vzal tajně královnu - vdovu
Kunhutu.
D Václav II. nepodporoval na svém dvoře žádnou kulturu a umění. Měl odpor k hudbě a poezii.
E Za krále Václava II. byl sepsán horní zákoník - Ius regale montanorum
F Václav II. již nezískal zpět titul kurfiřta.
G Roku 1310 byl Václav II. korunován v Hnězdně na polského krále.
H Václav II. během příprav na válku ve věku 34 let umírá. Nástupcem se stává jeho syn Václav III.

7.) Vylušti správně tajenku

Zadání:
Hlavní představený v mužském klášteře
Brněnský hrad
Jméno sestry Václava II.
Autor převážné části Zbraslavské kroniky. Petr …
Významný diplomat z doby Václava II. Petr …
Nově otevřené doly za vlády Václava II.
Otec manželky Václava II. Guty. Rudolf …
Mezivládí
Florentský specialista, který se podílel na měnové reformě
Jméno ústřední postavy z počátků vlády Václava II. Šlechtic z rodu Vítkovců.
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