
zápis TŘICETILETÁ VÁLKA (1618 – 1648) 

- PŘÍČINOU války byl náboženský konflikt mezi (k)................................ a protestanty a rozpínavost Habsburků 

- 2 válčící strany: katolická (L).................... (=Habsburkové) X protestanská (U).................... (=Nizozemí, Anglie, 

Dánsko, Švédsko a Franice) 

ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 

- král Matyáš přesídlil z Prahy zpět do (V).......................... a v Praze za něj vládli dva místodržící Vilém 

(S)................................ a Jaroslav (M).................................... 

- POČÁTEK: dne 23.5. 1618 se vydali zástupci stavů na (P)......................... (H)....................., kde sídlili místodržící, a 

oba je (i s písařem) vyhodili z okna. Tato událost vešla do dějin jako TŘETÍ PRAŽSKÁ (D)........................................... 

V Čechách vypuklo stavovské povstání, které považujeme za počátek třicetileté války. 

- v roce 1619 zemřel Matyáš a na trůn měl nastoupit Ferdinand II. , toho ale české stavy odmítly a zvolily si za 

českého krále Fridricha Falckého, který získal přezdívku (Z)....................... (K)........................... 

- k rozhodujícímu střetu mezi českými stavy a Ferdinandem II. došlo 8. 11. 1620 v bitvě na (B)................... 

(H)................., ve které byly české stavy poraženy. Novým králem se stal Ferdinand II.  

 

FÁZE VÁLKY: 

 1. VÁLKA ČESKO-FALCKÁ (1618 – 1623) Habsburkové X čeští stavové, německá protestantská knížata 

 2. VÁLKA DÁNSKÁ (1625 – 1629) Habsburkové X Dánové 

 3. VÁLKA ŠVÉDSKÁ (1630 – 1634) Habsburkové X Švédové 

 4. VÁLKA ŠVÉDSKO-FRANCOUZSKÁ (1635 – 1648) 

- válka byla ukončena v roce 1648 podepsáním (V)................................... míru (Švédsko mělo největší územní zisky, 

Francie se stala evropskou velmocí, Španělsko uznalo nezávislost Nizozemí, postavení Habsburků v Evropě bylo 

oslabeno) 

DŮSLEDKY: 

 - zničená území, úbytek obyvatel (Evropa ½), úpadek zemědělství, řemesel, méně lidí = více 

roboty 

ČESKÉ ZEMĚ PO BITVĚ NA BÍLÉ HOŘE 

- přední účastníci odboje byli potrestáni – Poprava ........ českých pánů se uskutečnila na 

(S).................................... náměstí dne 21. 6. roku .........................., popravy byly 

provedeny katem Janem (M)................................. 

- V roce 1627 byl vydán nový zemský zákoník – OBNOVENÉ ZŘÍZENÍ ZEMSKÉ: 

 (K).................................. bylo jediným povoleným náboženstvím 

 (H).......................................... stanuli dědičně na českém královském trůně 

 stavy ztratily možnost zasahovat do státních záležitostí 

 čeština byla zrovnoprávněna s (N).......................................... 

- VLNA REKATOLIZACE – nekatolíci museli přestoupit na katolickou víru nebo emigrovat, hlavní úlohu v rekatolizaci 

měl jezuitský řád. Došlo k druhé vlně emigrace (první byla po bitvě na Bílé hoře) – české země přišly o 30 tisíc 

vzdělanců. Odešel například i (J).............. (A)............... (K).............................. – učitel národů. 

• Důsledky : zničená území, úbytek obyvatel (Evropa ½), úpadek zemědělství, řemesel, méně lidí = více roboty 

 


