
 

VY_32_INOVACE_14_Čechy v době 
pobělohorské_09 

 
Autor: Rostislav Šarman 

 

Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková  
organizace 

 

Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400 

 



Anotace 
• Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen pro 

práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. Využít se dá v předmětu dějepis, 
ročníku osmém. Je součástí tématického okruhu 
Objevy a dobývání, Počátky nové doby. 

• Materiál je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování. V úvodu pracují žáci s pojmy 
z předchozích učiv, doplňují do tabulky na interaktivní 
tabuli pojmy k daným státům. V závěru materiálu 
doplnění spojovačku z aktuálního učiva, ke každému 
pojmu další dva. 

• Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice: Beneš Z. P., Augusta P.: Dějiny středověku a 
raného novověku, 3. díl, Práce, Praha, 1996.  
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Dějepis 8 



Státy 17. století - doplň 

Francie Rusko Británie 



Pobělohorská doba 
• Klesl počet obyvatel o milión (válka) – 

2,5 mil. 

• Evangelíci odchází do ciziny 

• Změna majitelů půdy (katolická šlechta) 

•                     /1/      /2/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Jemewein%2C_Felix_-_J.A._Komensky_selouci_se_svo_vlasti_%281885%29.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Karel_Skr%C3%A9ta_008.jpg


Pobělohorská doba 

• Obnovené zřízeni zemské 

• Rekatolizace (znovuobnovení katolické 
víry) 

• Jezuité (školství, rekatolizace) 

• Upevnění nevolnictví 

• Někdy je označováno toto období jako doba 
temna 

• Panovníci:Ferdinand II., Ferdinand III., 
Leopold I., Josef I., Karel VI. 



Obnovené zřízení zemské 

• Vydáno: v Čechách 1627, na Moravě 
1628 

• Zaručilo: dědičnou vládu Habsburků 

• Náboženství: katolické 

• Jazyk: němčina zrovnoprávněna s 
češtinou                /3/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Obnoven%C3%A9_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_zemsk%C3%A9.gif


Leopold I. 

• Vládl v letech 1657-1705 

• Neustálé války 

• Sídlil ve Vídni 

• Vydal robotní patent: 

•  omezil robotu  

• na 3 dny v týdnu 

•                           /4/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Kaiser-Leopold1.jpg


Karel VI. 
• Poslední mužský potomek rodu 

Habsburků 

• Pragmatická sankce: nedělitelnost 
habsburské říše s uznání dědických 
nároků i pro ženské potomky 

• Dokončena rekatolizace 

• Začíná rozvoj barokní kultury 

• Dcera: Marie Terezie       /5/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Johann_Gottfried_Auerbach_002.JPG


Osobnost doby pobělohorské 

• Jan Ámos Komenský (1592-1670) 

• - narodil se: Komňa (Nivnice, Uherský 
Brod) 

• - člen Jednoty bratrské 

• - Studoval Německu, působil v Přerově a 
Fulneku 

• Odchází v roce 1628: působil v Polsku, 
Anglii, Švédsku, Uhrách a Nizozemsku 

• Pohřben v Naardenu (Nizozemí) 

• Dílo: Informatorium školy mateřské, Svět v 
obrazech, Škola hrou 



• /6/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg
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