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PRACOVNÍ  LIST 
ZÁPADNÍ  EVROPA  V 16.  STOLETÍ 

 
 
1. Španělsko     

                             3.                                 
 
V 1. polovině 16. století vládl ve Španělsku ………….., který pocházel z rodu 
Habsburků a byl také císařem Svaté říše římské. Po něm vládne ……………, 
zapřísáhlý katolík. V té době patřilo ke Španělsku i ……………., které bylo 
nejbohatší provincií. Povstalo proti španělské nadvládě. Vůdcem povstání se stal 
…………………… Ve Španělsku bylo …………… náboženství a v Nizozemí 
se šířil ………………. Nakonec bylo Nizozemí rozděleno na ……………… a 
……………….. část, tj. dnešní …………… a ……………… 
 
2. Anglie 
 
 

                         1.                                             2. 
 
 
 
Ve 2. polovině 15. století probíhaly v Anglii mezi dvěma mocnými rody 
…………… a …………. tzv. války ……….. V 1. polovině 16. století  vládl 
………………, který měl …… (Kolik?) manželek, např. ………………….. a 
……………………….. Dvě nechal popravit. Významnou královnou se stala 
……………… Podporovala piráty neboli …………, kteří přepadávali španělské 
lodě. V roce 1588 se Anglie utkala na moři se …………………. a stala se 
………………. velmocí. Za její vlády žil a tvořil významný dramatik 
……………………..  Šlechta zabírá půdu rolníkům, aby měla kde pást ovce. 
Tomuto jevu se říká ………………… Královna prosazovala ……………….. 
církev. 
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3. Francie             
                             

                                      4. 
                                    
 
Ve Francii propukla válka mezi ……………. a ……………….. Roku 1572 zde 
proběhla ………………… noc, kdy bylo povražděno mnoho ………………. 
Válku ukončil panovník …………………. tzv. ediktem ………………, který 
zaručoval náboženskou svobodu. 
 
 
Obrázky: 
1.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Henry8England.j
pg/159px-Henry8England.jpg 
2. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Darnley_stage_3.jp
g/164px-Darnley_stage_3.jpg 
3. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Antonio_Moro_-
_Willem_I_van_Nassau.jpg/186px-Antonio_Moro_-_Willem_I_van_Nassau.jpg 
4.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/HenriIV.jpg/188
px-HenriIV.jpg 
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ŘEŠENÍ: 
 
1. Španělsko 
V 1. polovině 16. století vládl ve Španělsku Karel V., který pocházel z rodu 
Habsburků a byl také císařem Svaté říše římské. Po něm vládne Filip II., 
zapřísáhlý katolík. V té době patřilo ke Španělsku i Nizozemí, které bylo 
nejbohatší provincií. Povstalo proti španělské nadvládě. Vůdcem povstání se stal 
Vilém Oranžský. Ve Španělsku bylo katolické náboženství a v Nizozemí se šířil 
kalvinismus. Nakonec bylo Nizozemí rozděleno na severní a jižní část, tj. dnešní 
Nizozemí a Belgie. 
 
2. Anglie 
Ve 2. polovině 15. století probíhaly v Anglii mezi dvěma mocnými rody Yorky 
a Lancastery tzv. války růží. V 1. polovině 16. století  vládl Jindřich VIII., který 
měl 6 (Kolik?) manželek, např. Kateřinu Aragonskou a Annu Boleynovou. Dvě 
nechal popravit. Významnou královnou se stala Alžběta I. Podporovala piráty 
neboli korzáry, kteří přepadávali španělské lodě. V roce 1588 se Anglie utkala 
na moři se Španělskem a stala se námořní velmocí. Za její vlády žil a tvořil 
významný dramatik William Shakespeare.  Šlechta zabírá půdu rolníkům, aby 
měla kde pást ovce. Tomuto jevu se říká ohrazování. Královna prosazovala 
anglikánskou církev. 
 
3. Francie          
Ve Francii propukla válka mezi katolíky a hugenoty. Roku 1572 zde proběhla 
bartolomějská noc, kdy bylo povražděno mnoho hugenotů. Válku ukončil 
panovník Jindřich IV. (Navarrský) tzv. ediktem nantským, který zaručoval 
náboženskou svobodu. 
 
 


