
Dobrý den, sedmáci.

Tento týden si prosím zapište nebo vytiskněte výpisky z minula, které pro nás připravil Adam.

Další látku jsem pro Vás vypsala já, Vaším úkolem je opět vypsat nebo vytisknout a odpovědět na 

otázky na konci souboru.

Vše si projdeme na Teams.

Hezký týden.

Tereza Stixová

Habsburkové na českém trůně

Počátky novověku

• Pro některé novověk začal s nástupem Habsburků na český trůn (v roce 1526) 

• nebo když Kryštof Kolumbus doplul k břehu Ameriky (v roce 1492)

• anebo když byl Cařihrad dobyt Turky (v roce 1453)

Ferdinand I.

• Vládl 1526 - 1564

• Po smrti Ludvíka (zemřel bez dědice) čeští stavové zvolili Ferdinanda Habsburského 

(pocházel z Rakouska), který se zavázal potvrdit a zachovávat privilegia stavu 

• Byl vzdělaný a schopný vladař

• Byl navíc rakouským arcivévodou

• Následně se stal vládcem v Uhrách, které musel chránit před Turky

• Oslaboval moc stavů a posiloval moc státu, kde vše řídí panovník  

• Posílení katolické církve = přivedl do Prahy jezuity a obnovil pražské arcibiskupství

• Pro boj s Turky potřeboval peníze 

◦ vyšší daně = odpor šlechty a měst proto vytvořily stavovskou opozici

Rudolf II.

• Vládl 1576 - 1611

• Vnuk Ferdinanda I.

• Přesunul centrum habsburské říše do Prahy



• Byl mecenášem učenců a umělců - za jeho vlády pobývali na hradě význační astrologové 

např: Tycho de Brahe, Johannes Kepler; alchymisté prováděli pokusy na císařském dvoře

• Rudolfův majestát

◦ 1608

◦ Dohoda o náboženské svobodě

◦ Rudolf byl katolík - posílení katolické šlechty

◦ Čeští nekatolíci prosadili dohodu, kdy se každý mohl rozhodnout o náboženství dle 

vlastního rozhodnutí

• Musel se vzdát koruny v důsledku sporu se stavy, na jejichž stranu se postavil Matyáš

• Zemřel 1612

Matyáš      

• Vládl 1611 - 1619

• Rudolf neměl žádného legitimního syna, tak se stal králem jeho mladší bratr Matyáš

• Přesunul centrum habsburské říše zpět do Vídně

◦ Na pražský hrad dosadil královské úředníky co spravovali zemi

• Navrhl za svého nástupce bratrance Ferdinanda, který byl přijat zemským sněmem jako 

český král Ferdinand II.

PRAŽSKÁ DEFENESTRACE

= protest proti Habsburkům

-  v roce 1618 nekatoličtí stavové vtrhli na Pražský hrad a vyhodili místodržící, Jaroslava Bořitu z 

Martinic a Viléma Slavatu, z oken, oba přežili = počátek českého stavovského povstání

STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ

= spor mezi katolickou a nekatolickou šlechtou

- králi zaslána stížnost, že se nedodržuje Rudolfův majestát

- král odmítl a nepořádal zemské sněmy

Po smrti Matyáše - stavové si zvolili vlastní vládu a vlastního krále = FRIDRICH FALCKÝ 

(nekatolická šlechta)

- habsburský následník měl být FERDINAND (katolická šlechta, vládnout nezačal)

1620 – BITVA NA BÍLÉ HOŘE – Ferdinand a katolická šlechta proti Fridrichovi a nekatolické 

šlechtě = spor o trůn



= porážka českého stavovského povstání

- vítězství Ferdinanda = stal se králem českých zemí

- Fridrich utekl ze země

1621 – poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí= trest za povstání

DŮSLEDKY PORAŽENÍ POVSTÁNÍ

– katolická šlechta – zisk moci a majetku, zrušení Rudolfova majestátu

 

– nekatolická šlechta – ztráta majetku, emigrace (=odchod z Českého království), nemožnost vybrat

si vyznání

OBNOVENÉ ZŘÍZENÍ ZEMSKÉ

= 1627, ústava/zákoník, vydal Ferdinand II., nové státní zřízení ABSOLUTISTICKÁ 

MONARCHIE

- oslabení moci stavů 

- moc v rukou panovníka

- dědičné právo Habsburků na trůn

- povoleno pouze katolické náboženství

OTÁZKY

(str. 101-103)

Co je ABSOLUTISTICKÁ MONARCHIE?

Kde se rozhodovalo o důležitých vládních věcech? 

Proč v českých zemích upadla vzdělanost po OBNOVENÉM ZŘÍZENÍM ZEMSKÉM?

Kdo byl nejznámějším českým emigrantem této doby?
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