
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA 
ČESKÉM TRŮNĚ

NOVOVĚK

Nástup HABSBURKŮ na český trůn
Mgr. Jana Nárovcová

PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA 
ČESKÉM TRŮNĚ

Jagellonci zanechali českou zemi velmi zadluženou. 
Jedním z požadavků na uchazeče o trůn byl, aby jako 

budoucí panovník uhradil státní dluh. Ferdinand 
Habsburský nabídl českým stavům, že zaplatí polovinu 

státního dluhu. Stále hrozilo válečné nebezpečí ze strany 
Turků a byla třeba společná obrana a postup proti nim. 

Pod vládou Habsburků zůstaly české země 400 let.

Původní erb rodu Habsburků Paví rodokmen

PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA 
ČESKÉM TRŮNĚ

Roku 1526 byl zvolen na český trůn Ferdinand I. 
Habsburský. Českým stavům slíbil dodržení jejich práv. 

Česká šlechta brzy poznala, že zřizoval centrální dvorské 
úřady a snažil se povýšit královský dvůr nad zemské 

úřady v Čechách. Slíbil zachovat náboženskou svobodu, 
ale zvýhodňoval katolíky. Stal se králem českým, 

uherským a císařem římským.

PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA 
ČESKÉM TRŮNĚ

Ferdinanda I. Vystřídal na českém trůně jeho syn 
Maxmilián II. (1564 – 1576). Král český a uherský a císař 

římský. V Čechách trvale nepobýval, nechal se zde 
zastupovat svým bratrem. Byl ochoten dělat ústupky a 
přislíbil přijmout požadavky šlechty – záruky svobod 
vyznání (Česká konfese). Císař je slíbil pouze ústně.



 
 

 
 

 

PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA 
ČESKÉM TRŮNĚ

Rudolf II. (1576 – 1611) syn Maxmiliána II. Zvolil si za své 
sídelní město Prahu. Postupně se přestal zajímat o 

politiku i správu země a věnoval se svým zálibám (umění, 
vědecká poznání, astronomie, alchymie). Vládu přenechal 

úředníkům nebo oblíbencům. Toho využil jeho bratr 
Matyáš a připravil jej o vládu v Uhrách, později převzal i 
českou korunu a stal se králem. Čeští stavové si roku 

1609 vynutili na Rudolfovi přijetí Majestátu náboženských 
svobod.

PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA 
ČESKÉM TRŮNĚ

Rudolf II. Dostal v mládí všeobecné a důkladné vzdělání. 
V Praze na císařském dvoře i na českém území se za jeho 

panování rozvíjí věda a umění.

 

Tycho de Brahe
astronom

Jan Kepler
astrolog

Guiseppe Arcimboldo
Italský malíř

Bible Kralická – knihtisk - lis

Ján Jesenský – lékař
První veřejná pitva

Rybník Rožmberk
Jakub Krčín z Jelčan

PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA 
ČESKÉM TRŮNĚ

Matyáš II. (1611 – 1619) – přestěhoval svůj dvůr zpět do 
Vídně, Praha přestala být hlavním městem. Podporoval 
katolíky, zrušil Rudolfovu listinu povolující svobodné 
vyznání a česká šlechta povstala r. 1618 proti králi. 

Pražská defenestrace – královští místodržící byli svrženi 
z okna. Tím byla zahájena otevřená vzpoura proti 

Habsburkům a počátek třicetileté války.



 
 

 
 

PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA 
ČESKÉM TRŮNĚ

Na český trůn nastoupil po smrti Matyáše Ferdinand II. 
Štýrský (1619), ale v průběhu povstání ho čeští stavové 
prohlásili za sesazeného a zvolili nového českého krále 
Fridricha  Falckého (1619 – 1620). 8.11.1620 byla na Bílé 
hoře u Prahy svedena bitva mezi stavovskými vojsky a 

vojsky krále Fridricha. Povstání bylo potlačeno, král 
uprchl z Prahy, vůdci povstalců byli popraveni na 

Staroměstském náměstí.

Fridrich Falcký
Bitva na Bílé hoře

Ferdinand II.

PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA 
ČESKÉM TRŮNĚ

S nástupem Habsburků a příchodem renesance nastává 
v našich zemích rozvoj vzdělanosti, řemesel i obchodu.

Habsburkové však na druhé straně České země využívali 
a vyčerpávali finančně, snažili se soustředit moc do 

svých rukou a omezit svobobu a práva šlechty i měst.


