
První Habsburkové
1. Jak se nazývá rod, panující u nás po vládě Jagellonců, téměř 400 let?……………………………. 

2. Ve kterém městě králové tohoto rodu sídlili? …………………………………………………… 

3. Vyjímkou byl panovník ………………………….. , který měl své sídlo v ………………........

4. Jméno prvního panovníka z rodu Habsburků, po smrti Ludvíka Jagellonského je…………………. 

5. Jaký to byl panovník? ……………………………………………………… 

6. Co víš o Rudolfu II. ? Podporoval ……………………………… .…………………., zval si na hrad
........……………………………. 

7. S nástupem Habsburků na český trůn končí …………………………… a začíná ………………….. 

8.Označ číslem panovníky, v jakém zasedli na český trůn: Jiří z Poděbrad , Habsburkové, Přemyslovci, 
Lucemburkové, Jagellonci 

Stavovské povstání

Roku  ……. byl  zemskými  sněmy  přijat  za  českého  krále  …………………………..,  bigotní  katolík.

Katolická strana byla posílena, což vedlo k vystupňování napětí a nekatoličtí stavové se rozhodli jednat.

Vprůběhu roku 1618 uspořádli několik sjezdů

23.  května se  delegace  radikálů  vypravila  na  ……………………  za  místodržícími,  kteří  zastupovali

panovníka, jenž sídlil ve Vídni. V nastalé hádce pak došlo k  ……………………………….., při níž byli

vyhozeni  z  oken.  Tak začalo  otevřené  povstání  českých  nekatolických  stavů  proti  Habsburkům a

vojenskými operacemi byla zároveň zahájena třicetiletá válka.

V  březnu  1619  V  březnu  zemřel  bezdětný  ………………..  a  nástupnictví  přešlo  na

………………………….,  bojovný  Habsburk  byl  ale  českými  stavy  ……………………………..  Jeho

nástupcem  se  stal  ……………………..  Spory  vrcholí  v  roce....................kdy došlo  k  bitvě  na

………………..Ferdinand  Štýrský  jako  …………………..  usedl  na  český  trůn.  Habsburci  získali

…………………………………….. a udrželi ji téměř 300 let do roku 1918.

Jako vítěz Ferdinand II.  hodlal  přivést  vzbouřené země k pořádku,  proto jako věrný katolík  v českých

zemích (s výjimkou Slezska) zahájil zavádění  pouze…………………..víry-rekatolizaci

Byl vytvořen soupis předních ……………………., kteří měli být potrestáni. Císař nakonec potvrdil

…....rozsudků smrti.  Účastníci odboje byli dále stiženi ztrátou ………………... Bylo vyvlastněno na

115  panství  a  statků.  Řada  českých  šlechticů  věrných  Habsburkům  se  tak  obohatila  na  úkor

souzených – např. …………………………………...



Třicetiletá válka

1. Obnovené zřízení zemské je:
a) název smlouvy, která ukončila třicetiletou válku roku 1627
b) název nové ústavy pro České království z roku 1627
c) obnova stavovských práv odebraných českým stavům Habsburky v 16. století

2. Důsledkem porážky stavovského povstání:
a) byla také emigrace velkého množství obyvatel českých zemí, zejména z řad vzdělanců
b) byla velká neúroda a následný hladomor spojený s vlnou epidemií, které způsobily smrt až třetiny

obyvatel českých zemí
c) byl bezprostřední vstup švédských vojsk na české území spojený s rabováním zejména uměleckých

sbírek a předmětů

3. Třicetiletá válka:
a) začala  jako válka  náboženská,  ale  postupně se  z  ní  stal  boj  o  přerozdělení  moci  v  Evropě  a  v

koloniích
b) byla válkou pouze náboženskou, ve které proti sobě stály státy katolické a protestantské
c) byla válkou o rozdělení moci nejen v Evropě, ale i v koloniích – náboženství v ní nehrálo žádnou roli

4. Albrecht z Valdštejna byl:
a) velitel císařských vojsk
b) švédský král
c) český emigrant, přítel Jana Amose Komenského

5. Ve švédském vojsku bojovali/y také:
a) čeští emigranti
b) ženy
c) muslimové

6. Třicetiletá válka skončila:
a) uzavřením míru
b) císařskou kapitulací 
c) porážkou protestantů

7. Nejmocnějším státem na Baltu se po třicetileté válce stalo:
a) Rusko
b) Řecko
c) Švédsko

8. Albrecht z Valdštejna:
a) zradil císaře a přešel na stranu Švédů, kterým pak pomohl vyhrát třicetiletou válku
b) dopomohl svými schopnostmi Habsburkům k vítězství v třicetileté válce
c) byl podezřelý ze zrady císaře, a proto byl na jeho příkaz zavražděn



9. Vliv války na civilní obyvatelstvo:
a) byl téměř neznatelný
b) se týkal pouze odvodů do armády v jednotlivých zemích
c) byl velmi ničivý – zejména kvůli tažení armád přes území stát

10. Součástí Obnoveného zřízení zemského bylo:
a) čeština  jakožto  jediná  úřední  řeč  v  Českém  království,  potvrzení  práva  stavů  volit  českého

panovníka, náboženská svoboda
b) zrušení češtiny jakožto úřední řeči v Českém království, dědičné právo Habsburků na český trůn

(včetně žen), posílení počtu stavovských hlasů na zemském sněmu
c) zrovnoprávnění němčiny s češtinou v úředním styku, dědičné právo Habsburků na český trůn, jediné

povolené náboženství – katolicismus

14. Třicetiletá válka skončila:
a) vestfálským mírem roku 1648
b) Obnoveným zřízením zemským roku 1627
c) celoevropskou rekatolizací, která začala roku 1648

13. Na území Čech se v průběhu třicetileté války bojovalo:
a) po celou dobu jejího trvání
b) v její počáteční a závěrečné fázi
c) se vůbec nebojovalo

Jan Ámos Komenský a život po třicetileté válce
1) Doplň věty:

Největší ztrátou pro české země po třicetileté válce byl ________________________lidí do ciziny.

Většinou odcházeli proto, že nechtěli ________________________________________ .

2) Jan  Amos  Komenský  byl  jedním  z  nich.  Odešel  do  ________________,  které  bylo  v

___________________ .

3) Jan Amos Komenský říkal, že škola má být pro děti  __________________.

4) Jan Amos Komenský říkal,  že učit  by se mělo ne zpaměti,  ale spomocí obrázků. On sám tvořil

obrázkové učebnice. Nejznámější je  ___________________________________ .

5) Konec života strávil J.A.Komenský v ________________________ , kde je i pochován.

6) J.A.Komenský bývá nazýván: __________________    _______________________ . 

7) Jak se žilo lidem v Českých zemích po třicetileté válce? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________


