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ANOTACE
Materiál
HABSBURKOVÉ
Vzdělávací obor
Vlastivěda
Tematický okruh
Lidé a čas
Anotace
Materiál slouží k seznámení žáků s dalším vývojovým obdobím v historii naší země. Žáci se seznámí dalším 
stavebním slohem - renesancí a jejími hlavními znaky. V prezentaci poznají nejvýznamnější panovníky 
habsburského rodu, situací v českých zemích po bitvě na Bílé hoře a obdobím třicetileté války a významnou 
osobností J. A. Komenským. Prezentace je oživena odkazem na krátké animované filmy s touto tematikou. Žáky 
materiál velmi zaujal, obzvláště se jim líbily animované filmy.
Očekávaný výstup
Žák pracuje s časovými údaji a využívá je k pochopení vztahů mezi ději.
Srovnává a hodnotí prvky architektury. 
Žák získává ucelený přehled o období třicetileté války na našem území.
Druh učebního materiálu
Prezentace
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – první stupeň, 4. třída 
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ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ HABSBURSKÉ ŘÍŠE

• nástupem Habsburků na český trůn 
končí středověk, začíná novověk

• roku 1526 na český trůn nastupuje 

Ferdinand I. Habsburský

• Habsburkové u nás vládli 400 let

• české země byly spojeny                                                  
s Uherskem a rakouskými zeměmi

• vznikla habsburská říše

• panovník sídlil ve Vídni

• české země měly na panovníka malý 
vliv

Video:              
Nástup Habsburků

http://www.youtube.com/watch?v=CMfN56zJEu0
http://www.youtube.com/watch?v=CMfN56zJEu0


FERDINAND HABSBURSKÝ

• manžel Anny Jagellonské                            
(dcera Ludvíka Jagellonského)

• zastánce absolutismu

• přísný katolík

• omezoval českou šlechtu

• vybíral vysoké daně

• městům omezil práva



CÍSAŘ RUDOLF II.

• vnuk Ferdinanda I.

• jako jediný habsburský panovník   
vládl z Prahy

• velmi vzdělaný, nebyl moc schopný 
panovník

• málo se věnoval vládnutí

• velmi podporoval vědu i umění

• Praha za jeho vlády vzkvétala

• na konci života přebral vládu bratr 
Matyáš 

• sídlo říše přenesl do Vídně Video
Rudolf II.

http://www.youtube.com/watch?v=NQoBJqsShu4
http://www.youtube.com/watch?v=NQoBJqsShu4


RENESANCE

• nový umělecký sloh ve 14. – 17. st.

• návrat ke starověké řecké a římské kultuře

• rozvoj vzdělanosti, řemesel i obchodu

• sídla se přestavují na zámky

• řemeslníci stejného oboru tvořili cechy

– hlídaly kvalitu výrobků

– zakazovaly prodej cizího zboží

• stoupnul význam vzdělání

Video:
Ukázka renesančního tance

http://www.youtube.com/watch?v=qHWV5HeN1Xw
http://www.youtube.com/watch?v=qHWV5HeN1Xw


ZNAKY RENESANCE

• budovy jsou souměrné,          
mají zahrady  a kašny

• uvnitř zámků jsou nádvoří           
s arkádami (kryté chodby)

• domy jsou zakončeny  
ozdobnými štíty

• domy mají zdobené omítky

• okna, dveře a věžičky jsou 
pravidelné

• okna a dveře mají kamenné 
orámování



HŘBITOVNÍ KAPLE VE SLAVONICÍCH



TELČ



ZÁMEK V LITOMYŠLI



ČESKÉ POVSTÁNÍ PROTI HABSBURKŮM

• po smrti Rudolfa II. omezovali habsburští panovníci 
práva a svobodu Čechů

• čeští šlechtici se vzbouřili a vypravili se na Pražský 
hrad 

• vyhodili z oken císařské úředníky

• začalo povstání českých pánů proti Habsburkům

• skončilo porážkou českých vojsk v bitvě na Bílé hoře 
roku 1620

• vůdci povstání byli potrestáni

• 27 českých pánů bylo popraveno na Staroměstském 
náměstí

Video: Bílá hora

http://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws


POPRAVA ČESKÝCH PÁNŮ NA STAROMĚSTSKÉM 
NÁMĚSTÍ



27 KŘÍŽŮ NA DLAŽBĚ V MÍSTECH 
POPRAVIŠTĚ
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