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eho Císařská a Královská Milost z přirozené své otcovské lásky a péče pro vinšovaný 

a trvanlivý pokoj, též zachování všech svých království, knížectví a zemí, zvláště pak 

toho dědičného království Českého, ten od slavných svých předků nejjasnějšího 

arcidomu Rakouského in forma primogenitura inter masculos ustanovený, neměně 

i také na pohlaví ženské rozšířený nápad koruny a dědictví království Českého věrným a 

poslušným stavům tohoto dědičného svého království Českého, při trvajícím sněmu za 

rok 1720 skrze svého nejvyššího purkrabího Pražského milostivě přednésti dáti jest 

ráčila. Pročež věrní a poslušní stavové toho Jeho Milosti, dědičného krále a pána své 

spravedlivé ustanovení k stálému zachování pravého náboženství a víry katolické čelící 

přijali a srozuměli za sebe a potomky své ouplně se podvolili, též do přítomného 

sněmovního snešení vejslovně vtělili a doložili.      

 

 

Karel VI. (1. října 1685 Vídeň – 20. října 1740 Vídeň), nejmladší syn císaře Leopolda I. 

a jeho manželky Eleonory Falcko-Neuburské. 

 císař svaté říše římské (1711–1740), 

 jako Karel II. král český a arcivévoda rakouský (1711–

1740)  
 jako Karel III. král uherský (1711–1740).  

 

 O jaký dokument se jedná? 

 Rozumíš smyslu latinské části? 

 Kdo musel panovníkovo rozhodnutí ještě potvrdit?  

 

 Kdo nastoupil na trůn po Karlovi VI.? 

 Kdo byl českým králem Karlem I.? 

 Proč je Karel VI. v textu označen jako Císařská a Královská milost? 

 

 Na co se během vývoje češtiny změnilo-ej-? 

 Jak by v té době asi zněla věta Polámal si všechny údy?  

 Znáš odněkud sloveso vinšovat? 

 

 Jak se nazývá zvětšené první písmeno textu? 

 Kdo byl purkrabí ? <z němčiny Burggraf> 

 Co se stalo 100 let před tímto dokumentem?  

 

 Přepiš text do novinové zprávy. 

 Šéfredaktor ti přidělil místo na 50 slov. 

 Nezapomeň na vhodný titulek. 
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