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TŘICETILETÁ VÁLKA, ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ (středa 6.5.) 

-přečíst v učebnici str. 115 - 116 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

TŘICETILETÁ VÁLKA (1618-1648) 

Třicetiletá válka měla několik fází: 

1. VÁLKA ČESKO-FALCKÁ 

ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 

MATYÁŠ II. 

-bratr Rudolfa II. 

-vládl ve Vídni – v Čechách 2 místodržící: Vilém Slavata, Jaroslav Bořita (katolíci) 

 

1618 – pražská defenestrace 

-vyhozeni z oken Pražského hradu 2 místodržící + písař Fabricius 

-stížnost císaři – nemocen a v roce 1619 Matyáš II. umírá 

 

Návrhy na panovníka: 

o Protestanté – Fridrich Falcký 

o Katolíci – Ferdinand II. 

 

FRIDRICH FALCKÝ („zimní král“) 

8.11.1620 bitva na Bílé hoře 

-prohra nekatolíků, českým králem Ferdinand II. 

 

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde jsou odkazy na videa: 

 slavne-dny.cz – Den bitvy na Bílé hoře (1620) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10008032/bitva-na-bile-hore 

 www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa: Bílá hora 

https://www.youtube.com/watch?v=vZfzWO-nu7M&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=61 

 

https://cz.depositphotos.com/stock-

photos/jarn%C3%AD.html?offset=100&qview=8595732 

https://cz.depositphotos.com/stock-

photos/jarn%C3%AD.html?offset=300&qview=35349669  
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TŘICETILETÁ VÁLKA V EVROPĚ (čtvrtek 7.5.) 

-přečíst v učebnici str. 117 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

TŘICETILETÁ VÁLKA V EVROPĚ 

2. VÁLKA DÁNSKÁ 1625 – 1629 

-v čele dánský král KRISTIÁN IV. 

-Ferdinandovi II. pomohl ALBRECHT Z VALDŠTEJNA 

 -Valdštejn vyhrál 

3. VÁLKA ŠVÉDSKÁ 1630 – 1635 

-v čele Švédsko - GUSTAV II. ADOLF  

 -Švédové nebyli přímo poraženi, ale zemřel král 

1634 v Chebu zavražděn Albrecht z Valdštejna  

4. VÁLKA FRANCOUZSKO-ŠVÉDSKÁ 1635 – 1648 

-Švédové + Francie (RICHELIEU)  

-Švédové zvítězili – 1645 bitva u Jankova 

 

1648 podepsání VESTFÁLSKÉHO MÍRU 

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde jsou odkazy na videa: 

 www.youtube.com – Habsburkové – Válka, která změnila svět 

https://www.youtube.com/watch?v=cCXFpfAEov0 

 

 www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa: Třicetiletá válka 

https://www.youtube.com/watch?v=ryGaJDxUnv4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=63 

 www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa: Albrecht z Valdštejna 

https://www.youtube.com/watch?v=EtUrCgcefTk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=64 

 

 

Televizní tipy: 

Úterý 5.5. ČT 2 – 19:15 Kaple – duše rodů. Křivoklát 

 

Úterý 5.5. ČT 2 – 14.00 Bitva o rozhlas  

Čtvrtek 7.5. ČT 2 – 20.00 Zkáza krásou. Příběh Lídy Baarové (dokument – Třeštíková) 

 

V případě jakýkoliv dotazů mě kontaktujte na pracovní email – porizkova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku. 
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V PÁTEK 8. 5. 2020 SLAVÍME STÁTNÍ SVÁTEK 

Den vítězství 

8. 5. 

Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejen ČR ale i Evropy. Právě na 8. května roku 1945 připadá 

ukončení 2. světové války. Stalo se tak díky kapitulaci Německa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se podíváme do dějin tehdejšího Československa, tak 5. května vypuklo na základě celoevropských událostí 

pražské povstání. O 3 dny později - 8. května byla podepsáno příměří a ústup jednotek Wermachtu z našeho území.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za období socialismu jsme tento den slavili až 9. května, kdy byla osvobozena Praha Rudou armádou, ale 

v porevolučních dějinách naší země, se tyto oslavy přesunuly zpět na datum 8. května, neboť dnes již víme, že část 

naší země osvobodili Američané 

Zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/ 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_v%C3%ADt%C4%9Bzstv%C3%AD#/media/Soubor:VE_

Day_celebrations_on_Bay_Street_1945.jpg 
https://g.cz/galerie/den-vitezstvi/?back=/&img=8 

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kviz-co-vsechno-ne-vite-o-dnesnim-svatku-dne-

vitezstvi_479044.html?showTab=nejctenejsi-7  

https://g.cz/budvar-den-vitezstvi-8-kveten-1945-v-8-historickych-

fotografiich-kresbach/?rpage=2  

https://www.reflex.cz/clanek/historie/63200/dragounska-jizda-do-

plzne-za-druhe-svetove-valky.html  
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