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Matyáš Habsburský 1557 - 1619

• král český

• uherský a chorvatský král

• arcivévoda rakouský 

• římský císař



Příčiny českého stavovského povstání

Císař Matyáš –
• znovu sídlil ve Vídni
• spor o náboženskou svobodu 

pro nekatolíky
• stavové chtějí podíl na politické 

moci
• za svého nástupce vybral bratrance 

arcivévodu Ferdinanda Štýrského = 
jako český král Ferdinand II.



Průběh českého stavovského povstání

1) katolíci uzavřeli 2 nekatolické kostely = tj. porušení 
Majestátu Rudolfa
(v Broumově, v Hrobech pobořen)

Nynější KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA
v Broumově na místě původního 
dřevěného 
evangelického kostelíka



3) Matyáš zakazuje svolání zemského sněmu = tj. 
porušení stavovských práv

(Matyáš to zakazuje tzv. „Těžkým psaním“ 21. 3. 1618)

2) Sjezd nekatolických stavů 6. 3. 1618
(protestovali u krále Matyáše, ten jejich stížnost odmítl 
jako neoprávněnou)

http://itras.cz/stary-kralovsky-palac/galerie/8351/


4) Sjezd nekatolických stavů 21. května 1618 v Karolinu
Výsledek:
Vyslání delegace na Pražský hrad, aby informovala o 
náboženské situaci v Čechách



5) 23. května 1618 – 2. pražská defenestrace
- vyhození místodržících (zástupců Matyáše = Viléma 
Slavaty a Jana Bořity z Martinic a jejich písaře Fabricia) 
z oken kanceláře Pražského hradu do příkopu s odpadky =

tj. počátek českého stavovského povstání a třicetileté války



6) Pokračování stavovského sjezdu 24. května 1618 =
- stavové si zvolili vlastní vládu = 30 direktorů
- najímají vlastní vojsko

7) Matyáš zemřel – stavové sesadili Ferdinanda II. 
- katolík
- zastánce absolutismu

a zvolili si Fridricha Falckého (vláda 1619 – 1620) –
„zimní král“



8) Žádost  o pomoc

Habsburkové stavové

bohaté Španělsko
(velká armáda postupuje
do českých zemí z několika stran)

Falc, Anglii, Nizozemí
(poslalo pouze málo peněz a vojáků)



9) 8. listopadu 1620 – bitva na Bílé hoře 
• císařská armáda Ferdinanda II. porazila stavovskou 

armádu
• Fridrich Falcký prchl
• novým českým králem Ferdinand II. Štýrský



Důsledky porážky českého stavovského povstání

• Poprava 27 vůdců českého stavovského povstání 21. června 1621 na 
Staroměstském náměstí

• Konfiskace majetku účastníků českého stavovského povstání
• Obnovené zřízení zemské = soubor nových zemských zákonů
• r. 1627 (pro Moravu 1628)
• Jediné povolené náboženství = katolictví
• Český trůn dědičně pro Habsburky
• Zemské sněmy projednávají pouze panovnické požadavky
• Česká dvorská kancelář je v rukou panovníka
• Sídlem panovnického dvora – Vídeň (úpadek Prahy)
• Kulturní a politický úpadek českých zemí


