
Dějepis VII. třída 

1. Přečíst učivo „Zbožnost a kacířství ve vrcholném středověku“ na str.         

56–57 a „Mongolští pastevci pány nejmocnější říše středověku“ na str.   

58-59 

2. Zápis do sešitu: 

 

Zbožnost a kacířství ve vrcholném středověku 

Díky křížovým výpravám vzrostla moc a bohatství církve. Církev se stala 

jednotným celkem nezávislým na světské moci. Věřící byli pevně spjati 

s kostelem a farářem – pravidelné nedělní mše a slavení církevních svátků. Dbalo 

se na dodržování křesťanských pravidel (desatero). 

Zdroje bohatství církve: 

- desátky (1/10 úrody) 

- odpustky (peněžní náhrada na hříchy) 

- poplatky (svatby, pohřby, křtiny…) 

- kořist z křížových výprav 

- panovníci, šlechtici i měšťané jí odkazovali svůj majetek 

Církev začala žít v přepychu, což budilo veřejné pohoršení. Lidé, kteří nesouhlasili 

s fungováním církve, byli označeni za kacíře. K jejich pronásledování a souzení 

zřídila církev svatou inkvizici. Doznání si často vynucovala mučením. Nejvyšším 

trestem bylo upálení na hranici. 

Žebravé řády 

Někteří lidé se snažili o obnovu důvěry k církvi. Vznikly nové mnišské řády, 

označované jako žebravé, protože byli chudé a žily jen z almužen a podpor: 

Františkáni – založil sv. František z Assisi, kázal život v úplné chudobě, rozdávání 

lásky a šíření Boží vůle 

Dominikáni – založil sv. Dominik, kladl důraz na poslušnost a vzdělanost mnichů 

 

 

 

 



Mongolští kočovníci 

- byli dobří bojovníci, lovci a pastevci 
- používali luky a šípy, meče a kyje, znali střelný prach 

- žili v asijských stepích v kmenech, které mezi sebou často bojovaly 

Roku 1206 mongolské kmeny sjednotil Temüdžin, který byl prohlášen vládcem 

světa – Čingischánem: 

- vytvořil velkou a silnou armádu, porazil Čínu a Rusko 

Ve výbojích pokračoval jeho vnuk Batú:  

- dorazil až do Evropy a r. 1241 porazil křesťany v bitvě u slezského města 

Lehnice 

- jeho výboje zastavila až zpráva o smrti Čingischána a vrátil se s vojáky zpět 

na východ 

Ve 13. stol. se mongolský stát nazýval Zlatá Horda. 

Ojediněle se na dvůr velkého chána v Pekingu dostávali i Evropané: 

- obchodníci 

- poslové papeže 

- cestovatelé (Marco Polo) 

! Opsat rámeček „Shrnutí“ str. 59. 

 

internetová příprava a procvičení:  

www.skolasnadhledem.cz 

https://www.umimefakta.cz/testy-dejepis 

http://www.testpark.cz/testy/dejepis 
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