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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen pro 
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. Využít se dá v předmětu dějepis, 
ročníku osmém. Je součástí tématického okruhu 
Objevy a dobývání, Počátky nové doby. 

• Materiál je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování. V závěru materiálu žáci 
pracují se spojovačkou z aktuálního učiva. 

• Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice: Beneš Z. P., Augusta P.: Dějiny středověku a 
raného novověku, 3. díl, Práce, Praha, 1996.  
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Dějepis 8 



Francouzské náboženské války 

• Ve francouzských dějinách období  

• 16. století 



František I. (1515-1547) 
• Jeho největším nepřítelem byl rod 

Habsburků   /1/ 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Francis1-1.jpg


/2/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Habsburg_Map_1547.jpg


František I. (1515-1547) 

• Za jeho vlády se rozvíjí renesance 

• Vzniká zámek Chambord a další zámky 
na Loiře /3/ 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/France_Loir-et-Cher_Chambord_Chateau_03.jpg


•                       /4/  /5/ 

 

 

                                  /6/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Blois.schloss.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Chateau_de_Blois_escalier_monumental.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/SchlossBloisSchlafzimmerdesKoenigs.jpg


František I. (1515-1547) 
• Stále více lidí vyznává myšlenky 

reformátora Jana Kalvína 

• Francouzští protestanté se nazývají 
hugenoti /7/ 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Johannes_calvin.jpg


Náboženské války 

• Hugenoti proti katolíkům 

• Obě strany soupeří o moc 

• Katolíky podporuje Španělsko 

• Hugenoty podporuje Nizozemí, Anglie 



      Náboženské války 

• Bartolomějská noc 

• 1572 

• Během jedné noci  

• povražděno tisíce hugenotů 

 

 

• /8/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Giorgio_Vasari_San_Bartolomeo.jpg


Jindřich IV. (1589-1610) 

• Vydal 1598 edikt nantský 
(zrovnoprávnění katolíků a hugenotů) 
končí tím občanská válka                     /9/ 

• Nastává rozvoj řemesel a obchodu 

• Vznikají první osady v Kanadě 

• Po jeho smrti se Francie vrací nazpět ke 
katolickému náboženství 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/HenriIV.jpg


Spojovačka 

• Francouzští protestanti 

• Kanada 

• vraždění 

• usmíření 

• renesance 

• Habsburkové 

• Chambord 

osídlení 

Jindřich IV. 

hugenoti 

Loira 

nepřítel 

Bartolomějská noc 

Umělecký styl 
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