
I. – KATOLÍCI NA HRADĚ 

 

Pro Jana Amose Komenského byla bitva na Bílé hoře rozhodujícím mezníkem v životě. 

Dějiny se po ní začaly vyvíjet v neprospěch protestantské části společnosti. Po letech 

ukrývání nakonec v roce 1628 odešel do Polska. Jak by se býval jeho život vyvinul, kdyby 

Bílá hora dopadla jinak nebo vůbec nenastala? Jak on i lidé kolem něj zvládali dramatickou 

dobu třicetileté války, o které nevěděli, že bude trvat tři desetiletí?  

Čím žili lidé v době Bílé hory? Jak vypadali a jaké byly jejich konkrétní osudy? 

Abychom se ve spletitých dějinách zorientovali, pokusíme se pojmenovat některé 

z hlavních aktérů událostí neklidné doby prvních desetiletí sedmnáctého století. Začneme 

čtyřmi vysoce postavenými katolíky, které by pilné školní dítko mělo znát…  

 

https://learningapps.org/watch?v=pzva2gr2t20 

 

FERDINAND II. 

... Štýrský, z rodu Habsburků. Typický představitel habsburské mocenské politiky. Byl 

velice zbožný, ale ne příliš rozhodný, obklopoval se proto vlivnými rádci... 

 

ZDENĚK VOJTĚCH POPEL 

... z Lobkovic. V letech 1599-1628 nejvyšší kancléř Českého království, málem by byl býval 

vyhozen z okna také... Extrémně pilný člověk... 

 

VILÉM SLAVATA 

... z Chlumu a Košumberka. Královský místodržící, vyhozen z okna Hradu 23.května 1618. 

Při pádu utrpěl otřes mozku. 

 

JAROSLAV BOŘITA 

...z Martinic. Český šlechtic, královský místodržící, jeden z defenestrovaných. Po Bílé hoře 

si polepšil, konfiskace, to byla jeho příležitost! 

 

NÁPOVĚDA: 

Atributem císaře je vavřínový věnec… 

 

Záludná otázka: 

Aktivních katolíků bylo samozřejmě mnoho, z řad mužů i žen... Víte, kdo se postaral o 

Viléma Slavatu po jeho pádu z okna České kanceláře?  

Odpověď:  

Polyxena z Lobkovic, manželka Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, žena, která darovala 

pražskému kostelu u kláštera bosých karmelitánů na Malé Straně světoznámou sošku 

Pražského Jezulátka. Kostel je zasvěcen Panně Marii Vítězné a nachází se v něm obraz 

Panny Marie, který byl nesen v čele katolické armády právě v bitvě na Bílé hoře… 

https://learningapps.org/watch?v=pzva2gr2t20


 
 

 

 

Máte další dotazy, nebo nám k Bílé hoře chcete něco sdělit?  

Napište nám na terragni@npmk.cz 

mailto:terragni@npmk.cz

