
POČÁTKY NOVOVĚKU

V předchozích kapitolách jsme se učili o spoustě událostí, které tvořily přechod mezi středověkem a 

novým věkem - novověkem. Renesanční a humanistický pohled na svět, snaha reformovat 

katolickou církev nebo zámořské objevy ¨… Všechno vedlo ke změně společnosti.  

Určení začázku novověku se u různých historiků liší. Někteří jako začátek považují objevení 

Ameriky v roce 1492. Jiní už rok 1453, kdy byl Cařihrad dobyt Turky. Já jsem to měla vždy spojené 

spíše s objevem Ameriky, tedy rokem 1492. Co ale budete používat vy, je na vás:) 

v českých dějinách je začátek novověku spojen s nástupen Habsburků na trůn v roce 1526. 

PRVNÍ HABSBURŠTÍ KRÁLOVÉ 

Ferdinand I., Rudolf II., Matyáš, Ferdinand II., Ferdinand III. 

FERDINAND I 

Po smrti Jagelonců si museli čeští stavové krále opět volit. Zvolen byl právě Ferdinand z rodu 

Habsburků. Usedl na trůn v roce 1526.  

Byl to velmi schopný vladař, ktrý se zanedlouho chopil vlády také v Uhrách. Tím položil základ pro 

habsburskou monarchii.  

Přes své původní sliby začal omezovat moc stavům. Usiloval totiž o vybudování silného státu, v 

němž by všechno řídil jen panovník. Sídlo své vlády měl ve Vídni. 

RUDOLF II. 

Jedním z nejznámějších českých králů byl vnuk Ferdinanda - RUDOLF II. Jako jediný z 

habsburských panovníků přesídlil do Prahy. Prahu také zveleboval a to dodalo Čechám na 

významu. 

Byl to velký mecenáš umělců a učenců. Za jeho vlády přijíždělo do Prahy mnoho učenců a umělců, 

ale také astronomové a různí šarlatáni. Ti se pokoušeli například najít kamen mudrců nebo elixír 

života. 

Rudolf v roce 1609 vydal dohodu o náboženské svobodě - RUDOLFŮV MAJESTÁT. Podle něho 

nesměl bát nikdo nucen k žádnému náboženství. Každý si mohl sám zvolit, jaké náboženství bude 

vyznávat. To bylo nesmírně důležité, protože v zemi bylo stále náboženské napětí.Tímto se sitiace 

uklidnila, ale netrvalo to dlouho. 



ÚKOLY 

Zápis si nalep do sešitu a podtrhni si, co je nejdůležitější. 

Kdy a čím začal novověk? 

V jakém roce u nás začali vládnout Habsburkové? 

Jaký rod u nás vládl předtím? 

Jak se jmenoval první panovník z rodu Habsburků? 

Co víš o Rudolfu II.? 

Najdi si, co nebo kdo to byl golem? Jakou souvislost má s Rudolfem II? 

Co je to kámen mudrců? Z jakého ho znáš známého filmu? 

Co to byl Rudolfův majestát? Kdy vznikl a proč byl důležitý? 


