
RUDOLFŮV MAJESTÁT
Habsburkové, kteří u nás usedli na trůn, byli katolíci. Proto u nás dochází k výraznému posílení 
katolického náboženství. To vedlo znovu k náboženskému napětí v zemi. Lidé se mezi sebou 
hádali a měli rozpory. Z toho důvodu vydal v roce 1609 Rudolf II. DOHODU O NÁBOŽENSKÉ 
SVOBODĚ. Říká se jí RUDOLFŮV MAJESTÁT.
PODLE NĚHO NESMĚL BÝT NIKDO V ZEMI NUCEN K JAKÉMUKOLI VYZNÁNÍ. LIDÉ SE 
MOHLI VYBRAT, K JAKÉ VÍŘE SE PŘIKLONÍ PODLE SVÉHO VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ. 

Par let potom Rudolf II. zemřel. Neměl žádného mužského potomka, který by mohl vládnout po 
něm. Proto na trůn nastoupil jeho bratr Matyáš.

MATYÁŠ
Matýš znovu přemístil svoji vládu z Prahy do Vídně. Pro Prahu to byla docela škoda, jelikož Rudolf 
II. ji opravdu zvelebil. 
Na konci jeho vlády docházelo v zemi k neustálým hádkám ohledně náboženství, protože Rudolfův 
majestát nebyl dodržován. Stížností si ale Matyáš nevšímal. To ale mělo své důsledky.
V roce 1618 se nekatolíci naštvali, vtrhli na pražský hrad a vyházeli z oken katolické úředníky do 
hradního přkopu. Tomuto se říká TŘETÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE!

Nekatolická šlechta si potom zvolila vlastní vládu, protože odmítala krále respektovat. Matyáš ale 
stejně v této době zemřel.
Po jeho smti měl správně začít vládnout FERDINAND II. Vládnout ale nezačal, protože nekatolická 
šlechta si sama zvolila krále jménem FRIDRICH.

Habsburkové se ale s touto ztrátou trůnu nechtěli rozhodně smířit. Ferdinand proto poslal 
veliké vojsko k Praze, které se utkalo s vojskem nekatolíků a to v BITVĚ NA BÍLÉ HOŘE V ROCE 
1620. 
FERDINANDOVA armáda byla mnohem početnější a nekatolíky rychle porazila. 

FERDINAND II.
Po porážce nekatolíků se ujal vlády, tak jak mu bylo přislíbeno. Rozhodl se tvrdě potrestat ty, co se 
mu postavili na odpor. Proto nechal v roce 1621 popravit na Staroměstském náměstí v Praze 
27 předních účastníků odboje. Takto velká veřejná poprava neměla v českých zemích do té doby 
žádnou obdobu!

Porážka tohoto povstání vedla k rozsáhlé emigraci. Lidé, kteří se nechtěli vzdát svého 
protestanského náboženství a stát se katolíky, se rozhodli raději odejít ze země. Jedním z 
takových to emigrantů byl i muž, jehož jméno je Vám velmi dobře známo. Je po něm pojmenovaní 
naše škola a jmenoval se………………………………………………….
Moc katolíků v zemi velmi vzrostla. Habsburkévé se snažili o to, aby se všichni v zemi obrátili na 
víru. Tomuto procesu se říká - rekatolizace.


