
pracovní list – TŘICETILETÁ VÁLKA 

1. Poznej z popisu, o koho se jedná. Jména napiš do prázdných okýnek. 

Jeden z nejslavnějších vojevůdců třicetileté války, velitel císařského vojska, vévoda 
frýdlantský, který byl v roce 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. 

 

 

Vystudoval lékařství na Karlově univerzitě, proslavil se však jako kat, který vykonal 
v roce 1627 popravu 27 českých pánů. 

 

 

 

 

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. 

Habsburská 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 bitvu 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. Pojmenuj správně události na obrázcích a přiřaď k nim správné pojmy, data a místa. 

1) bitva mezi stavy a císařskou armádou   2) Defenestrace Viléma Slavaty a Jaroslava Bořity   3) Poprava 27 českých 

pánů   4) 21. 6. 1618     5) 23. 5. 1618    6) 8. 11. 1620   7) Pražský hrad    8) Bílá hora     9) Staroměstské náměstí    

10)Jan Mydlář    11) písař Fabricius    12) Fridrich Falcký 

 

 

4. Přečti si pozorně následující text vztahující se k historii Kostelce a odpověz na otázky. 

 

Jak se jmenoval vnuk Jana Mydláře, který působil v Kostelci jako kat? ......................................................................... 

V jaké ulici stála katovna? ....................................................... 

Čemu se tento kat kromě vykonávání svého řemesla věnoval? 

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

Kdy zemřel a kde je údajně pohřben? 

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


