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První Habsburk na českém trůně 

Po smrti Ludvíka Jagellonského byl na trůn roku 1526 zvolen Ferdinand I. Habsburský. Na rozdíl 

od Jiřího z Poděbrad byl velmi přísný katolík, a tak přestože před svou volbou slíbil českým stavům, 

že bude dodržovat jejich práva i náboženské svobody, po svém zvolení zvýhodňoval katolíky. 

Počátek vlády Ferdinanda I. je počátkem vlády Habsburků nad českými zeměmi. Jejich vláda trvala 

téměř 400 let a skončila až vyhlášením samostatné Československé republiky v roce 1918. 

Rod Habsburků byl v této době velmi mocným rodem, který pocházel z Rakouska. 

Za vlády Habsburků došlo ke sjednocení zemí Koruny české s Uherskem a rakouskými zeměmi 

v obrovské soustátí nazývané Habsburská říše. Sídelním městem habsburských panovníků se stala 

Vídeň. 

České země měly v habsburské monarchii těžké postavení, a to proto, že byly bohatší než ostatní 

země. Habsburkové zde vybírali nejvíc peněz, ovšem vliv českých zemí na panovníky habsburské říše 

se stále zmenšoval. 

Úkoly k procvičení: 

1. Vyhledej si na mapě všechny země, které byly součástí Habsburské říše, a vypiš jejich 

současná hlavní města. 

Polsko   ____________________________ 

Česká republika ____________________________ 

Slovensko  ____________________________ 

Polsko   ____________________________ 

Maďarsko  ____________________________ 

Ukrajina  ____________________________ 

Švýcarsko  ____________________________ 

Rakousko  ____________________________ 

Slovinsko  ____________________________ 

Chorvatsko  ____________________________ 
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2. Podívej se na krátký dokument o nástupu Habsburků na trůn a odpověz na otázky: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230051-nastup-habsburku/ 

1. Jak se jmenoval první Habsburk? 

 

 

________________________________________________________________ 

2. Co slíbil českým stavům? 

 

 

________________________________________________________________ 

3. Dodržel své sliby? 

 

________________________________________________________________ 

4. Proč chtěli Habsburkové velkou říši? 

 

 

________________________________________________________________ 

5. Co vedl Ferdinand I.? 

 

 

________________________________________________________________ 

6. Kdo vystřídal Ferdinanda I.? 

 

________________________________________________________________ 

7. Jak dlouho vládli Habsburkové na českém trůně? 

 

 

________________________________________________________________ 
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