Habsburkové na českém trůně
Nejmocnějším rodem v Evropě byli v 16. století Habsburkové. Karel V. (1516 – 1556)
vládl těmto zemím ……………………………………………………………………………..,
roku 1556 se vzdal titulu ………………ve prospěch svého mladšího bratra Ferdinanda I.,
který ovládal od r. 1526 tyto země ……………………………………………………………
Pro Habsburky bylo typické, že prosazovali …………………….způsob vlády a podporovali
……………………….náboženství, opírali se o ……………………., zatímco ………………
zatěžovali velkými daněmi, a ta proto upadala.
Příchod Ferdinanda I. do českých zemí však znamenal rozvoj kultury …………………..
Postavily se však proti němu šlechta a města v r. 1546, kdy ve Svaté říši římské zuřila
………………. válka a Karel V. požádal bratra o pomoc. Tato „měšťansko-šlechtická
opozice však skončila ………………….. a jejím důsledkem bylo:
…..……………………………………………………………………………………………
V Čechách byla převaha nekatolíků, nejvíce stoupenců měly tyto reformované církve
(3)………………………….. ………………………………………………………………
Ferdinandův syn ………………………však projevil jistou náboženskou toleranci, v r. 1575
ústně potvrdil tzv. ……………………………….. Český sněm pak zvolil na trůn jeho syna
………………… a ten r. 1583 přesídlil z Vídně do Prahy, a ta se tak stala centrem celé
…………………………….. Na dvoře působili vynikající astronomové a matematici, např.
……………………………….. Pod tlakem šlechty vydává tento panovník r. …… toleranční
patent zvaný …………………… R. 1611 však v záchvatu své nemoci pozval do Čech
………………….., a byl přinucen abdikovat. Zemřel pak na Pražském hradě v lednu r. 1612.

Na trůn nastoupil jeho bratr ……………….., který však opustil Prahu a centrem své říše
učinil …………………..Z Prahy se stalo provinční město, které spravovali místodržící.
Protože byli ……………….náboženství, porušovali toleranční patent, to vyvolalo povstání.
23. 5. roku ……………..vtrhli čeští stavové na …………………a vyhodili z oken místodržící
(Slavata, Martinic) a písaře (Fabricius) – je to tzv. ……………………. Tím vypověděli
poslušnost Habsburkům. Zemi mělo zatím spravovat ……………………….. V r. 1619 umírá
císař ………………….. Habsburkové se rozhodli pro svého kandidáta ………………………
Čeští stavové volbu neuznávají a na trůn volí svého kandidáta ………………………………
K rozhodujícímu střetnutí obou stran došlo (kdy) ………………(kde) ………………………
Bitva končí porážkou stavovského vojska.
Císař …………… se rozhodl tvrdě potrestat český odboj. Dne 21. 6. roku ………….
bylo na Staroměstském náměstí popraveno ………………………., všem rebelům (většina
české šlechty) byl ……………………………………, císař ho přiděluje svým věrným – do
Čech přichází …………….. šlechta, důsledkem je ………………………………………
V r. 1627 v ………………. a v r. 1628 na ………………..byl přijat zákoník tzv.
…………………………………………. Habsburkové se stávají …………………….králi
v českých zemích, napříště již nebudou voleni. Do zemského sněmu se vrací ……………….,
ale pravomoci sněmu jsou omezeny, protože ………………………………………………..
Jediným povoleným náboženstvím je ……………………………., ti, kdo nechtějí
konvertovat, musí …………………………………………………………, neplatí to však pro
………………………České země opouští řada vynikajících lidí, např. ……………………
Do Čech naopak znovu přicházejí jezuité, do jejich správy se dostává i Karlova univerzita,
která byla do té doby centrem …………………………, od té doby až do r. 1918 je nazývána
………………………………………….
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