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BITVA 
  NA BÍLÉ   
          HOŘE 



Bitva na Bílé hoře 



BITVA NA BÍLÉ HOŘE 

 

 proběhla 8. listopadu 1620 

 

 bojovaly proti sobě vojsko česko-moravských 

stavů a císařská armáda 

    

 ukončila stavovské povstání        

   

 na 300 let ovlivnila osud českého státu 



PŘED BÍLOU HOROU 

                       - STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 

 trvalo od května 1618 do listopadu 1620 

 

 bylo povstáním českých stavů proti vládě Habsburků 

 

 stavy požadovaly – zaručení Rudolfova Majestátu, 

přeměnu zemí Koruny české na konfederaci, voleného 

krále 

 

 české a moravské stavy nebyly jednotné, některé se 

připojily k císařské straně 

 

 zejména proto bylo poraženo, nedosáhlo natrvalo 

žádného z požadavků  



BITVA NA BÍLÉ HOŘE 

 8. listopadu 1620 proti sobě stálo vojsko českých 

a moravských stavů a vojsko císařské 

 stavovské vojsko se opevnilo na návrší Bílá hora 

nedaleko pražských hradeb, k boji se chystalo asi 

20 000 mužů 

 císařské vojsko bylo silnější, asi 30 000 mužů, 

nemělo ale tak výhodnou polohu 

 celá bitva trvala necelé 2 hodiny 

 

 stavovské vojsko bylo úplně poraženo, na jeho 

straně padlo přibližně 5 000 vojáků, na straně 

nepřítele je nejvyšší odhad padlých 2 000 

 

 

 

 

 

 



plán bitvy na Bílé hoře z roku 1662 



PO BÍLÉ HOŘE 

                       - OBDOBÍ ÚTLAKU V ČECHÁCH A   

                                  ZAČÁTEK  TŘICETILETÉ VÁLKY 

 bezprostředně po bitvě utekl z Prahy král 
Fridrich Falcký (málem zapomněl syna Ruprechta) 

 

 21. června 1621 bylo na Staroměstském  náměstí 
popraveno 27 českých a moravských pánů, rytířů 
a měšťanů 

 

 byl zrušen Rudolfův Majestát  

 

 nekatolíkům (protestantům) byl zabavován 
majetek 

 

 až 200 000 jich odešlo do vyhnanství 

 

 

 



Poprava na Staroměstském náměstí 



PO BÍLÉ HOŘE 
                                - OBDOBÍ ÚTLAKU V ČECHÁCH A   

                                  ZAČÁTEK  TŘICETILETÉ VÁLKY 

 

 období stavovského povstání v Čechách a bitva 

na Bílé hoře se pokládá za počátek třicetileté 

války 

 

 z území Čech a Rakouska se válečný konflikt 

rozšířil do téměř celé Evropy 

 

 zmíněná válka trvala od roku 1618 do roku 1648 



SPOLEČNĚ SI ZOPAKUJEME 

 Co předcházelo bitvě na Bílé hoře? 

 Povstání českých a moravských stavů proti 
Habsburkům. 

 Která vojska stála na Bílé hoře proti sobě? 

 Stavovské vojsko a vojsko habsburského císaře. 

 Který den to bylo? 

 8. listopadu 1620. 

 Kdo zvítězil? 

 Vyhrálo vojsko císaře. 

 Jaké byly následky bitvy? 

 Poprava pánů v Praze, zrušení Rudolfova Majestátu, 
pronásledování nekatolíků a jejich útěk z království. 

 Jakým slovem můžeme nahradit slovo nekatolík? 

 Protestant. 
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