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ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH 

 

1. Který král zemřel bez mužského potomka? (syn Karla IV.) 

……………………………………………………………………….. 

2. Jeho smrtí končí vláda rodu …………………………………………. 

3. Na trůn nastupuje manžel jeho dcery 

…………………………………………………………….. 

4. Tento panovník bohužel vládl krátce. Na český trůn nastoupil jeho syn, který se narodil 

po smrti krále. Jeho jméno je ……………………………………………….. 

5. Ten však zemřel v 18 letech . Na český trůn usedá …………………………… 

6. Jak vládl? ……………………………………………… 

7. Který panovnický rod po smrti Jiřího z Poděbrad nastoupil na český trůn? 

………………………. 

8. Jak se jmenoval král, který nechal vystavět sál na Pražském hradě? 

……………………………………………………………… 

9. Jakou měl tento král přezdívku? …………………………. 

10. Jak se jmenoval poslední král z rodu Jagellonců?  

(zemřel v bitvě u Moháče ve věku 20 let) ……………………..…………………. 

              11. Jak se jmenoval rod, který nastoupil na český trůn po vládě Jagellonců?    

                     …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: 

  ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH 

1. Který král zemřel bez mužského potomka? (syn Karla IV.)  král Zikmund 

             2. Jeho smrtí končí vláda rodu Lucemburkovů 

3. Na trůn nastupuje manžel jeho dcery Albrecht Habsburský 

4. Tento panovník bohužel vládl krátce. Na český trůn nastoupil jeho syn, který se narodil po 

smrti krále. Jeho jméno je Ladislav Pohrobek 

5. Ten však zemřel v 18 letech . Na český trůn usedá Jiří z Poděbrad 

              6. Jak vládl? Moudře, spravedlivě, přísně 

7. Který panovnický rod po smrti Jiřího z Poděbrad nastoupil na český trůn? Jagellonci 

8.Jak se jmenoval král, který nechal vystavět sál na Pražském hradě? Vladislav Jagellonský 

9.Jakou měl tento král přezdívku? Bene - bene 

            10. Jak se jmenoval poslední král z rodu Jagellonců?  

(zemřel v bitvě u Moháče ve věku 20 let) Ludvík Jagellonský 

            11. Jak se jmenoval rod, který nastoupil na český trůn po vládě Jagellonců?    

                    Habsburkové 
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