
Nástup Habsburků na český trůn  



• Po smrti krále 

Ludvíka 

Jagellonského v bitvě 

u Moháče r.1526 se 

podle dohody 

s českými stavy a 

sňatkovou politikou 

dostal na český trůn 

Ferdinand I. 

Habsburský.  

Zasedání českého 

sněmu 



rod Habsburků byl velmi mocný evropským 

rodem 

pocházel z Rakouska 

za jejich vlády došlo ke sjednocení zemí 

Koruny české s Uherskem a rakouskými 

zeměmi 

sídelním městem se stala Vídeň 

české země měly těžké postavení v 

habsburské říši – byly bohatší a 

Habsburkové zde vybírali více peněz 

vliv českých zemí na panovníky 

habsburské říše se stále zmenšoval – 

veškeré pokusy o samostatnost byly vždy 

potlačeny 



• Byl to neobyčejně 

schopný panovník, 

který se rozhodl 

udělat z Čech, 

Moravy, Rakouska a 

části Uher silný stát. 

Rozhodl se pro to 

udělat následující:  



1. vyčistit cesty od lapků – posílení obchodu, 

měst = více peněz na daních.  

 
• 2. snaha o zavedení 

jednoho náboženství 

– katolicismu – 

povolal do země 

   JEZUITY, aby 

pomohli vymítit 

nekatolickou 

JEDNOTU  

    BRATRSKOU a 

HUSITSKOU CÍRKEV  



• 3. vytvořil mnoho 
nových královských 
úřadů – 
centralizoval 
veškerou  

    moc do svých rukou 
a snažil se 
obcházet šlechtické 
zemské sněmy, 
které omezovaly 

    jeho pravomoci. 

Stříbrný denár 

Ferdinanda I. 

4. zavedl pevnou měnu – stříbrné mince 

s pevnou hodnotou, přesně vymezil daně a dal 

lidem práci na stavbě pevností  

proti tureckým nájezdům. 

 
     



• 5. za sídlo si jako první panovník vybral VÍDEŇ 

a v Čechách a Uhersku za něj z jeho pověření 

vládli MÍSTODRŽÍCÍ – 5-8 mu naprosto 

oddaných mužů  

Podpis Ferdinanda I. 



• 6. po celou dobu jeho 

vlády útočily na naše 

země turecké armády, 

které pronikaly hluboko 

na území Slovenska a 

Moravy. Naši vojáci je 

   vždy zastavili a vyhnali, 

ale škody byly vždy 

velké – našich bylo 

vždy kolem 20-35 000 

a Turků 50-150 000.  

    
Sultán Sulejman 



• Brali naše lidi do otroctví, odháněli 

dobytek, vypalovali města a odváželi 

úrodu. Oblehli také Vídeň, naštěstí byli 

poraženi 



• V roce 1547 se naše šlechta postavila proti 

absolutistickým snahám Ferdinanda I. – zejména 

proti náboženské nesnášenlivosti katolíků a proti 

porušování starých českých práv a jeho 

ignorování usnesení zemských sněmů.  



• Povstali jsme. 

•  Jenže král část šlechty podplatil, část zastrašil a 

zbytek pak byl nucen se vzdát. Tresty za rebelii 

byly tvrdé – 3 lidé z každého stavu (šlechta, 

rytíři, měšťané) byli popraveni, zaplacení vysoké 

pokuty, majetek povstalců byl zabaven –

KONFISKACE. Města byla stižena pokutami, 

ztrátami práv a zákazem vlastnit zbraně.  



• Ferdinand tak zlomil odpor, jeho vláda ale byla ve 

svém důsledku dobrá a silná ruka nám po století 

válek jen prospěla.  

• Kvetlo umění, renesanční architektura i kultura 



• Letohrádek Hvězda 

na Bílé hoře a 

Letohrádek královny 

Anny - Belvedere 



NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN 

Ferdinand I. Habsburský (1526 – 1564) 

zdědil vládu v rakouských zemích (Horní a Dolní Rakousy, 

Štýrsko, Korutany, Tyroly, Salzbursko a Kraňsko) 

1526 – zvolen českým králem (Čechy, Morava, Slezsko a Lužice) 

1526–zvolen uherským králem (Slovensko, Maďarsko, 

Sedmihradsko a Chorvatsko) 

   mnohonárodnostní Habsburská monarchie 

Ferdinand – snaha vládnout neomezeně 

podpora katolické církve – přivedl jezuity a obnovil arcibiskupství 

české stavy – převážně kališníci, luteráni nebo členové Jednoty 

bratrské 

1547 – stavy odmítly účast na válce proti německým luteránům  

Ferdinand po svém vítězství stavy potrestal – městům odebral 

privilegia a majetek a posílil svoji moc 

 


