
Dějepis VII.1.6. 

Dnes pár článků přeskočíme a dostaneme se k nástupu Habsburků na český trůn. Projdeme si velmi 

stručně vládu prvních tří panovníků. Učivo je v učebnici na str,135 -139. Rozděl si je na dvě části 

a) vláda Ferdinanda I  b) Maxmilián II. a Rudolf II. Je tam dost pojmů a letopočtů, pokud to budeš 

brát najednou, mohl by to být „guláš“.  Pročti si postupně, co tam o jejich vládě máme napsáno, pak 

si proveď zápisy. Na konci tě budou čekat otázky – zajímavosti k tématu. 

Zápis : 

Nástup Habsburků na český trůn 

Ferdinand I. (1526 -1564) 

při svém zvolení potvrdil šlechtě její privilegia 

vládl soustátí = svazku samostatných států ( Č +M + rak. země, část Uher) spojených pouze osobou 

panovníka → to přinášelo spoustu potíží  

v  Čechách to byly : náboženství, způsob Ferd. vlády a to, že byly součástí personální unie 

a) náboženství → snaha Ferdinanda o rekatolizaci  odpor nekatolíků 

b) způsob vlády → snaha prosadit absolutismus 

c) personální unie → F. zřídil ústřední úřady, zemské úřady jim byly podřízeny 

to vše vedlo k odporu stavů → povstání, bylo  poraženo → následovalo zabavování majetku, 

odebrání privilegií městům a dohled nad nimi (král. úředníci) 

1556 povolání jezuitů do země 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maxmilián II. 

byl nakloněn protestantům → toho využili nekatolíci – uzavřeli dohodu a tu 1575 předložili  

Maxmiliánovi = Česká konfese  (svoboda náboženství) , ten ji ústně odsouhlasil, ale nepodepsal! 

1576 †  otázka svobody náboženství zůstala otevřená 

 

Rudolf II. (1576 – 1611) 

své sídlo měl v Praze = vzrostl její význam, zval sem učence (hvězdáři a alchymisté) a umělce; 

avšak trpěl duševní poruchou = problémy s vládou, a proto ho bratr Matyáš zbavil vlády na Moravě, 

v rakouských zemích a v Uhrách (převzal císařskou  korunu) 

1609 využili situace české stavy – nechaly si potvrdit konfesi → Rudolfův majestát 

(povolena svoboda náboženství) 

1611 Rudolf zbaven i vlády v Čechách → Matyáš začal s rekatolizací  stavovské povstání → 

začátek 30leté války 

Úkoly: 
1) Ferdinand nechal pro svoji manželku Annu postavit letohrádek. Jaký nese název? 

2) Jezuité bránili a šířili katolické náboženství. To uplatňovali i ve školství. Napiš název nejvýznamnější a 

největší jezuitské školy (koleje) u nás. 

3) Jak se nazývala měna, kterou v r.1566 zavedl Maxmilián II.? Jaká měna dnes podle ní nese svůj název? 

4) Kde podle pověsti bydleli za vlády Rudolfa II. alchymisti?  

5) Jaký je rozdíl mezi astronomií a astrologií? 

6) Jak se jmenovali dva významní astronomové, kteří žili na dvoře Rudolfa II.? Jeden z nich vydal zákony o 

pohybu nebeských těles sluneční soustavy – platí dodnes. Který to byl? 

7) Rudolf II. nepronásledoval Židy, naopak měl s jejich rabíny čilé kontakty (často potřeboval půjčky na své 

sbírky, Židé půjčovali, Rudolf nesplácel, proto ostatní měli vysoké úroky – jak takovému systému říkáme? 

8) Vypráví se pověst, že rabín Löw pro něj vyrobil „umělého“ člověka. Jak se tento člověk jmenoval a jak se 

oživoval? (odpověď – známý český dvoj film) 

Většinu odpovědí najdete v učebnici, ale tentokrát se neobejdete i bez internetu 

 

Vypracované úkoly zasílej na kecinot18@email.cz do pátku 5.6.2020. 

Telekonference ve čtvrtek 4.6.2020 od 9.00 hod. 
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