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„I při nejlepším předsevzetí chybiti se může.“ J. A. Komenský 

To se u tohoto kvízu nestane, protože se musí zkoušet, dokud nenajdeme správné 

odpovědi. Je důležité umět pozorně číst. Hledáme odpovědi nesprávné! 

 

https://learningapps.org/watch?v=pdggqftya20 

 

 

Rudolfův Majestát 

- Podle Majestátu nikdo nesměl být nucen ke katolickému ani jinému vyznání.  

- Platil pro královská města, šlechtu i poddané.  

- Listina byla zanesena do zemských desek jako platný zákon. 

- Byl podepsán na konci třicetileté války.  

 

 

Stavovská konfederace  - 1619 

- Zrušení českých a moravských protestantských stavů. 

- Dohoda nekatolických (protestantských) stavů v zemích Koruny české. 

- Volený panovník měl zajišťovat reprezentaci státu, což mu neumožňovalo vytvořit 

svoji dynastii. 

- Za státní náboženství byl v zemích Koruny české prohlášen protestantismus. 

 

 

Defenestrace 1618 

- z latinské předložky de, z, od, pryč a fenestra, tj. okno 

- První pražská defenestrace se odehrála 1419, kdy byli 

protihusitští novoměstští radní zabiti svržením z okna radnice. 

- Druhá pražská defenestrace se odehrála v roce 1415 a vedl ji Jan Žižka.  

- Byla vyjádřením odporu „českých“ stavů vedených Jindřichem Matyášem 

Thurnem proti porušování Rudolfova majestátu. 

 

 

České stavy 

- Jsou to cechy - řemeslnická nebo obchodnická sdružení, která hájila práva a zájmy 

svých členů. 

- Nejprve vznikly stavy vyšší šlechty a duchovenstva, za husitského hnutí přibyla 

nižší šlechta a královská města, zatímco duchovenstvo bylo dočasně z politického 

života vyřazeno. 

- V roce 1618 to u nás byla vyšší šlechta (páni), nižší šlechta (zemané), městský stav 

(zástupci královských měst). 

- Stavové měli politickou moc, scházeli se na zemských sněmech, kde rozhodovali o 

výši daní, či volili krále. 

 

https://learningapps.org/watch?v=pdggqftya20
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolicismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_m%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lechta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A9_desky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stavy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_Koruny_%C4%8Desk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volen%C3%A1_monarchie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okno
https://cs.wikipedia.org/wiki/1419
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Maty%C3%A1%C5%A1_Thurn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Maty%C3%A1%C5%A1_Thurn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf%C5%AFv_majest%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovenstvo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_m%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovenstvo
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_zemsk%C3%BD_sn%C4%9Bm


 

Nesprávná řešení se nám dnes podařilo vyhledat. Aby se nám to podařilo vždycky, 

budeme se vzdělávat i nadále.  

 

Záludná otázka: 

Bylo stavovské povstání konfliktem o moc, o náboženství, o zachování českého jazyka?  

Odpověď: 

Na prvním místě to byl boj o moc mezi šlechtou a panovnickým rodem. Náboženství hrálo 

také důležitou roli, ale nebylo motivem, spíše záminkou. O jazyk tenkrát vůbec nešlo, 

někteří z povstalců česky téměř neuměli. 

 

 

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

Napište nám na terragni@npmk.cz 

 

mailto:terragni@npmk.cz

