


Identifikátor materiálu EU: ICT – 3 – 46 

Anotace 
Prezentace  stručně podává základní informace     

o událostech předcházejících bitvě na Bílé hoře. 

Autor Mgr. Blanka Šteindlerová 

Jazyk Čeština  

Vzdělávací oblast Člověk a společnost 

Vzdělávací obor Dějepis 

ICT = Předmět/téma Dějepis/Novověk 

Očekávaný výstup 

Žák popíše události Stavovského povstání, zná 

základní  časové údaje a souvislost s bitvou na Bílé 

hoře. 

Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova Stavovské povstání, defenestrace, žoldnéř 

Druh učebního materiálu Prezentace  

Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – druhý stupeň 

Typická věková skupina 13 - 14 let / 8. ročník 

Období tvorby DUM 1/2013 



STAVOVSKÉ
POVSTÁNÍ 

ČESKÉ 



STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 
 

 PŘÍČINY 

 

    - porušování Rudolfova Majestátu za jeho     

    následovníka  Matyáše   

 

    - odpor části české šlechty a měst proti způsobu   

    vlády Habsburků 

 



král Matyáš 



STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 

 

 PRAŽSKÁ DEFENESTRACE  květen 1618  

 

   - v Praze se konal zemský sněm (přes zákaz   

   císaře)  

 

   - během něj došlo k vyhození císařských úředníků  

   z oken Pražského hradu 

 



Pražská defenestrace 



Pražská defenestrace 

na soudobém letáku 



STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 

 VÁLEČNÁ STŘETNUTÍ 

 

    - po defenestraci se k povstání českých pánů   

    postupně připojovali další, nemělo ale podporu      

    všech šlechticů a měst 

    - proti vojsku stavů vyslal císař Matyáš  

    žoldnéřské vojenské sbory – kdo je žoldnéř? 

    - od podzimu 1618 svedla obě vojska několik   

    bitev, ve kterých střídavě vítězila jedna i druhá  

    strana 

     



STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 

 CÍSAŘI  

    - během dvou let stavovského povstání se 

vystřídali na císařském trůnu 3 vládci 

 

       císař Matyáš – zemřel v březnu 1619 

 

       císař  Ferdinand II. – v červenci 1619 byl     

           generálním stavovským sněmem v Praze sesazen  

 

         císař Fridrich Falcký – zvolen stavy, 1620 uprchl    

            z Prahy a za českého krále byl přijat opět  

            Ferdinand II. 



Ferdinand II. 



Fridrich Falcký 



STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 

 rozhodující bitvou českého Stavovského povstání 

byla bitva na Bílé hoře v roce 1620 

 

 touto bitvou povstání skončilo, stavy byly 

poraženy císařským vojskem 

 

 spustilo ale velmi vážný evropský konflikt 

                  - třicetiletou válku 

 

 



ZAPAMATOVALI JSTE SI? 
 Jaké byly příčiny Stavovského povstání? 

 Porušování Rudolfova Majestátu a odpor proti způsobu 

vlády Habsburků. 

 Od kdy do kdy povstání trvalo? 

 1618 – 1620. 

 Co byla pražská defenestrace a kdy se uskutečnila? 

 Císařští místodržící byli vyhozeni z oken pražského hradu v 

květnu 1618. 

 Kolik císařů se vystřídalo během Stavovského povstání? 

 3 (Matyáš, Ferdinand II., Fridrich Falcký). 

 Jaká bitva povstání ukončila? 

 Bitva na Bílé hoře. 

 Skončilo povstání vítězstvím stavů? 

 Stavovské vojsko bylo poraženo. 
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UVEŘEJNĚNÉ ODKAZY [CIT. 2013-1-12]. DOSTUPNÉ POD LICENCÍ WIKIPEDIA 

NA WWW: 

 
Král Matyáš: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emperor_Matthias.jpg> 

Pražská defenestrace: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Defenestration-prague-1618.jpg> 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prager_Fenstersturz_Wahrhafftige_Zeit

ung_aus_Prag.JPG> 

Ferdinand II: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Justus_Sustermans_015.jpg> 

Fridrich Falcký: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gerard_van_Honthorst_006.jpg> 
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