
Dějepis VII.  

Takže úvod k poslednímu tématu Třicetiletá válka. Prostuduj si článek na str. 146 -148 v učebnici. 

Proveď do sešitu zápisy a vypracuj odpovědi na otázky. 

Třicetiletá válka 

(1618-1648) 

nejdelší válka na celém evropském kontinentě 

A) předpoklady : 

- rozvoj řemesel a ochodu = umožnil vybudovat obrovské  a…………………. 

- rozvoj v budování cest = umožnil jejich r…………. př…………………….. 

- dostatek drahých kovů = dostatek financí umožnil budování ž…………….. ar……………. 

B) příčina  

- rozpínavost Habsburků (chtěli vládnout celou E………………..) 

- boje o obchod v S………………….. a  v B…………………… moři 

C) záminka  

 hlavní záminkou byl boj o víru mezi k………………. a p……………………………. 

 

Úkol: 

Rozhodni zda uvedená tvrzení jsou pravdivá : 

30letá válka probíhala v 1.polovině 16.století      ano – ne 

rozvoj obchodu a řemesel umožnil budování obrovských armád   ano - ne 

hlavní příčinou 30leté války bylo soupeření mezi Habsburky a Španělskem  ano – ne 

30letá válka zachvátila asi polovinu Evropy      ano – ne 

záminkou k válce byl střet katolického a protestantského náboženství  ano – ne 

 

České stavovské povstání 

Rudolfův nástupce Matyáš měl své sídlo ve V……………………., 

v Praze nechal katolické úředníky  - m…………………………….. 

neměl syna → nástupcem ustanoven  s…………….. Ferdinand II. 

místodržící začali porušovat Rudolfův m………………………→  stížnost nekatolíků císaři 

odmítnuta  2. pražská d………………………….. = začátek českého ……………………… 

povstání = to bylo začátkem 30leté války 

1619 Matyáš† → čeští stavové odmítli Ferdinanda II. (katolíka), místo něj na trůn zvolen  

F………………………. F…………………….(protestant) 

Ferdinand II. sebral vojsko a zaútočil → rozhodující bitva : 8.11.1620 na Bílé hoře → 

vojska č. stavů poražena, Fridrich F. prchl ze země, Ferdinand II. znovu na trůně  

začal velmi tvrdě trestat 

 

Úkoly: 

1. Co je to mušketa? Který francouzský spisovatel napsal slavný román o mušketýrech? 

    Jak se román nazývá? Který francouzský král v něm vystupuje? 

2. Na str. 152 je mapa tehdejší Evropy. Když ji pořádně prostuduješ, zjistíš, co vedlo Francii 

    k tomu, že i když byla katolická, ve válce se přidala k protestantům. Jaká obava ji k tomu vedla? 

3. Připomeneme si, co je to defenestrace. Kteří místodržící letěli vzduchem, kdo s nimi? 

    Jak jejich let skončil? 

4. Jak se nazývá letohrádek na Bílé hoře, u jehož zdi byli zlikvidováni vojáci českých stavů? 

 

Doplněný zápis a odpovědi na úkoly posílej na adresu kecinot18@email.cz do pátku 12.6.2020 

Telekonference ve čtvrtek 11.6.2020 od 9.00 hod 
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