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Nástup Habsburků na český trůn

•Rok 1526

•Počátek renesance  a humanismu v Čechách

•Počátek novověku

•Nástup protireformace a inkvizice

•Příchod jezuitů do Čech



Ferdinand I. Habsburský (1526 1564)

• zvolen zemským sněmem za českého 
krále 

• první Habsburk na českém trůně -

• 1526 nastupuje na trůn

• manželka = Anna Jagellonská

• habsburská monarchie = české,

rakouské a uherské země

(mnohonárodnostní stát)

• slibuje dodržování kompaktát = 
svobodu náboženství, ale povolal 
jezuity – chtěl katolictví
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Habsburská monarchie - znak



Ferdinand I. Habsburský

• Sídlo ve Vídni – vznik úřadů pro celou říši –
přebírají

rozhodování za zemské sněmy (př. o těžbě 
stříbra)

• Ze zemí Koruny české chce nejvíce peněz – razí

„jáchymovský tolar“

• Hlavní cíl – zavést jednotné katolické 
náboženství

• potlačit husitskou víru a ostatní vyznání ( v 
Čechách

svoboda víry)

Jáchymovský tolar



Svoboda víry v zemích Koruny české

• Byli zde vyznavači: 

• kališnictví (husitství)

• luteránství

• kalvinismu

• Jednoty bratrské - malá církev, žijí jako první křesťané – skromně a

ctnostně

- přeložili Bibli do češtiny = Bible kralická význam

pro českou kulturu a spisovnou češtinu (vzor)          

Bible kralická



Snahy posílit moc panovníka, oslabit moc stavů

• čeští stavové odmítli účast v bojích proti protestantům ve

Svaté říši římské (císař – bratr Ferdinanda I.)          

neposlušnost

• potrestání - městům odebrána privilegia – peníze = oslabení

moci měst

- do Čech pozváni jezuité (katol. řád, dohlíží na 

dodržování víry)



Nástup renesance a humanismu

• S Habsburky přichází do zemí Koruny české i nový 
způsob života

• Renesance a humanismus



Architektura

• díky rozvoji výroby se zvyšovala životní úroveň

• šlechta přestavovala hrady na zámky (zámek Kratochvíle)

• prvky renesančních staveb: arkády, na omítkách sgrafity, větší

okna, prostorné sály

• stavby: letohrádek Belveder (královny Anny), 

letohrádek Hvězda

• v interiérech lepší pohodlí, výzdoba domů

• Sgrafito na omítce, balustrády (balkóny), arkády (podloubí) –

Radnice v Plzni



Letohrádek Belveder (královny Anny)Pražský hrad



Letohrádek Hvězda, Praha – Bílá hora



Zámek Kratochvíle



Měšťanský dům zdobený sgrafity

Radnice Plzni

Husův dům v PrachaticíchSgrafito

Sgrafito



Renesanční dům zdobený 
arkádami

Měšťanský dům (Český Krumlov)

Arkády



Humanismus • móda sbírání knih

• díky vynálezu knihtisku z roku

1450 (Johannes Guttenberg) se

staly knihy rozšířenější

• první vytištěná kniha u nás

Kronika trojánská – 1476 v Plzni

• oblibu si získala naučná

literatura: cestopisy, herbáře,

právnická, historická …

Kronika trojánská

Knihtisk



Maxmilián II. (1564 – 1576)

• syn Ferdinanda I. Habsburského

• nábožensky smířlivější

• sympatizoval s luterány

• 1575 – Česká konfese = ústní

úmluva o svobodě vyznání

sepsaná českými protestanty

(stoupenci nekatolických vyznání)


