1

Dějiny raného novověku - české země
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
Ondřej Hýsek, FF MU Brno, 2001
Literatura
Četba k souborné zkoušce
Evans, R. J. W.: Rudolf II. a jeho svět, Mladá fronta, Praha 1997
Janáček, Josef: České dějiny, doba předbělohorská 1526-47, Praha 1968-74 (kniha první, díl první a druhý)
Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích (4 svazky), Praha 1991-99
Mikulec, Jiří: Leopold I., Praha 1997 (není to tak dobré, jako předešlé tituly)
Polišenský, Josef: Třicetiletá válka a evropské krize 17. století, Praha 1970
Tapié, Victor-L.: Marie Terezie a Evropa, Praha 1997
Urbánek, Janáček, Macek: České dějiny do roku 1464 (důležitá syntéza)
Válka, Josef: Dějiny Moravy (I. díl od s. 50, II. díl celý), Dějiny renesance a baroka, Brno 1995
Studijní četba
Bělina, Kaše, Kučera: Velké dějiny zemí Koruny české X., 1740-1792, Paseka 2001
Boubín, Jaroslav: Česká národní monarchie
Janák, J.: Dějiny Moravy III/1. Hospodářský rozmach Moravy, Brno 1999
Kafka, František: Příručka k dějinám Československa (60. léta, literární prameny)
Kalista, Zdeněk.: Stručné dějiny československé, Praha 1947, 2., upravené vydání 1992 (kulturní dějiny)
Marek, Jaroslav: České a čs. dějiny (3 sešity, 3. sešit dokumentů, poprvé bez marxismu)
Pekař, Josef: Dějiny československé (90. léta 19. stol.)
Petráň a kol.: Dějiny Československa (E. Maul, skripta, struktura: grafy, mapy, tabulky)
Přehled dějin Československa (1980-1982, ČSAV, 2 díly, Praha; citace – literatura)
(red.) Šusta, Josef: Dějiny lidstva od pravěku k dnešku, VI. Bronzová skála noci státní 1650-1789, Melantrich, Praha 1939
Válka, Kafka: Dějiny Československa (po II. sv. válce, ovlivněno ideologicky) 
·	znát rodokmen českých panovníků
Konec vlády lucemburské dynastie
Zikmund Lucemburský (1436-1437)
- po Václavově smrti neuznán (kvůli Husovi); 1436 kompaktáta; Zikmund českým králem.
Volební kapitulace Zikmunda Lucemburského. 1436, význam: dopad na vytváření stavovské společnosti přelomu 15.-16. století - kodifikace stavovské společnosti (města), uznání kališníků, ztráta pozic katolické církve (silnější na Moravě - olomoucké biskupství), Karlově univerzitě navrácen majetek, tlustá čára za revolucí (získané majetky zůstaly novým nabyvatelům), nikdo nic nemusel dávat panovníkovi (města zpětně neplatila daň).
Zikmund stranil katolíkům, poslal do Uher zbytky táborů (Jan Jiskra z Brandýsa), v Praze dal popravit Jana Roháče z Dubé (1437, konec HRH); nespokojenost, musel utéct z Prahy, na útěku umírá 9. 12. 1437 ve Znojmě (chtěl do Uher). To je konec vlády Lucemburků u nás.
Habsburkové
Albrecht II. (1437-1439)
- rakouský vévoda (syn rak. vévody Albrechta IV.), zeť Zikmunda Lucemburského, vládnoucí už v Uhrách i na Moravě. Byl zvolen 27. 12. 1437 katolickou panskou jednotou a částí kališnické zemské vlády (strana Oldřicha z Rožmberka a Menharta z Hradce + 4 další Albrechtovi stoupenci, 30. 12. vytvořili vládu) na zemském volebním sněmu v Praze za českého krále. Volby se neúčastnila nižší šlechta, měšťané a část husitského panstva na protest opustila sněm. Nový panovník nenáviděl husitské Čechy, lidé nenáviděli jeho. 
1438 proti Albrechtovi neúspěšné spiknutí. Poté se sjela opoziční šlechta v Mělníce (východočeský kališnický svaz šlechty a měst podporovaný táborským svazem – strana Hynka Ptáčka z Pirkštejna a pod obojí) + Jan Rokycana a usnesli se přijmou za českého krále prince Kazimíra Jagellonského, desetiletého bratra polského krále Vladislava III. Jagellonského. Albrecht je korunován, neúspěšně obléhá Tábor.
Jan Rokycana (před 1397-1471) – univerzitní mistr a husitský kazatel; od 1429 představitel umírněného pražského utrakvismu. 1433 hájil v Basileji artikul o kalichu. 1435 zvolen arcibiskupem, papežem však nebyl nikdy uznán. Od 40. let úzce spjat s politikou Jiřího z Poděbrad. Proslulý kazatel, obhájce kompaktát, autor řady spisů (Postila, Výklady na evangeia sv. Lukáše a sv. Jana).
27. 10. 1439 král Albrecht Habsburský zemřel na úplavici u Ostřihomi při návratu z neúspěšného tažení proti Turkům. V Čechách nastává bezvládí, protože Kazimír Jagellonský ztratil o trůn zájem, když se stal litevským velkoknížetem. Navíc postihl zemi mor.
Interregnum (1439-1452)
V červnu 1440 zvolilo 47 volitelů českým králem bavorského vévodu  Albrechta, ten však korunu nepřijal. Stoupenci polské kandidatury se pokusili neúspěšně dobýt Prahu.
Země 14 let bez panovníka, držela ji šlechta. 1440 – shoda obou stran, mírný list: zavření zemských desk až do nástupu legitimního panovníka, uznání arcibiskupa Rokycany, snaha postupovat proti zemským škůdcům.
K moci se 1440 dostávají landfrídy (něm. Landfriede - zemský či obecný mír), svazy šlechticů a měst v každém politicko-správním kraji; nahradily ústřední zemskou vládu. Jižní Čechy – hejtmanem katolík Oldřich z Rožmberka, kališník Hynek Ptáček z Pirkštejna zvolen hejtmanem hned čtyř landfrídů středních a východních Čech (zemř. 1444), jeho nástupcem 24letý Jiří z Poděbrad (nejmocnější spojený východočeský landfríd), se spojenci postupně vytvořil celozemský politický svazek (tzv. jednota poděbradská, 1448). Prahu ovládal nejvyšší purkrabí Menhart z Hradce.
1444 uznal zemský sněm nároky čtyřletého Ladislava Pohrobka (narodil se až po smrti svého otce Albrechta II.) na český trůn.
1447 sněm marně jednal o správě země s císařem Fridrichem III., poručníkem Ladislava Pohrobka, i s papežem o potvrzení Rokycany za arcibiskupa (legát Karvajal v Praze).
1448 Jiří z Poděbrad vymanil Prahu z katolické moci a zajal Menharta z Hradce; po obsazení Prahy začal používat titul správce Království českého. Opožděná katolická reakce: 1449 strana rožmberská vytvořila Strakonickou jednotu (jihočeští katolíci) namířenou proti Jiřímu.
1451 jednal sněm v Benešově o správě země (císařským legátem byl Aeneáš Sylvius). Téhož roku byl na Slovensku u Lučence Jiskrou z Brandýsa poražen Jan Hunyady.
1452 zemský sněm ustanovil Jiřího z Poděbrad na dva roky zemským správcem; Jiří přinutil k poslušnosti Rožmberky a 1452 donutil Tábor ke kapitulaci (đ jedno z královských měst). Jiřímu pomáhá rada zástupců (5 kališníků, 4 katolíci, 2 měšťané). Jiřík dostal Ladislava Pohrobka z vlivu císaře Fridricha III. (říšsky neschopný).
Ladislav Pohrobek (1453-1457)
*1440, král český a uherský, syn Albrechta II.; vládne však stále zemský správce Jiří z Poděbrad.
1454 obnoven zemský soud v Čechách a řádný chod zemských desek.
1456 – odboj uherských stavů proti Ladislavu Pohrobkovi, v čele syn Jánoše Hunyadyho Ladislav Hunyady (starší bratr Matyáše Korvína), Pohrobek nechal Ladislava Hunyadyho popravit, Matyáše Korvína dal uvěznit na Pražském hradě, měl být souzen (smrt nebo velká pokuta).
1457 – Pohrobek si měl vzít francouzskou princeznu, náhlá smrt na leukémii (prof. Vlček: rychlá rakovina krve), (Josef Macek: relace benátských vyslanců o posledních dnech Ladislava Pohrobka - žádné násilí, progresivní mor). /Jiří z Poděbrad by jeho smrtí nezískal žádnou velkou výhodu, byl by správcem ještě minimálně dva roky (1453-9)/.
Roku 1457 je založena v Kunvaldě v Čechách Jednota bratrská. Jejím zakladatelem byl bratr Řehoř, příbuzný Jana Rokycany, který spojil několik skupin přívrženců učeni Jana Chelčického a táborských kazatelů a získal pro ně královské povolení a ochranu na litickém panství pod Orlickými horami. Od roku se čeští bratři ustavili v samostatnou 1467 církev Jednotu bratrskou.
Katolické Moravě vládne zemský hejtman kališník Jan Tovačovský z Cimburka. Jiří udržuje mocenskou rovnováhu a politickou stabilitu.
Kandidáti na trůn:
	Fridrich III. Habsburský (římský císař), Albrecht Habsburský (císařův bratr) – Habsburci byli nejednotní, oslabeni spory o majetek po Oldřichu Celském (Barbora Celská – žena Zikmunda Lucemburského).
	Polský král Kazimír IV.: dvě starší sestry Ladislava Pohrobka: Alžběta, žena Kazimíra, Anna, žena Viléma Saského. Nárok žen na trůn zde právně byl zakotven (Karel IV.), ale proti tomu se postavily české stavy, prý nárok platí pouze tehdy, jsou-li neprovdány (stavy ani nevyužily faktu, že se neúčastnily vyjednání sňatků). 
	Fridrich Braniborský – správce Dolní Lužice
	- okrajově kandidatura francouzského krále (budoucí Pohrobkova žena...)
	Postupně Jiří z Poděbrad: zemský správce – měl informace, podpora mocné kališnické církve, národní volba z vlastních řad - agitace, podplatil katolíky – Zdeněk ze Šternberka, Rožmberkové. 2. 3. 1458 – byl už tchánem uherského krále Matyáše Korvína (leden 1458, i když rovněž šlechtic), zvolen na Staroměstské radnici (Pražský hrad renovován až Vladislavem Jagellonským), zvolen hlasy zástupců všech stavů.
Vláda Jiřího z Poděbrad (1458-1471)
*1420, otec Viktorin, děda Boček (husité), 1448-1458 zemský správce, první skutečně volený český král, volba 2. března 1458. První ženou Kunhuta ze Šternberka, druhou Johana z Rožmitálu. Dcerou Kateřina (1449-1464), od 1461 první žena Matyáše Korvína.
Volební sněm jednal bez účasti zástupců vedlejších zemí. Moravská šlechta se přiklonila k volbě ještě téhož roku (pouze německá Jihlava musela být donucena mocí), ve Slezsku uznán až 1460. Korunovace před uherskými biskupy (tajný slib, že bude poslušen papeži). Zavázal se zachovávat všechny zemské svobody včetně kompaktát.
Když nastoupil na český trůn, vytkl si za svůj cíl shromáždit kolem sebe a prozíravě vládnout kališníkům i katolíkům (bohatým i chudým, urozeným i neurozeným, Čechům i Němcům) v Českém království i v zemích vedlejších. Říká se o něm, že to byl král dvojího lidu. Nepocházel z dynastického rodu, měl přezdívku „husitský král“. pozn. Jiří z Poděbrad brzy osiřel, vychováván byl svými příbuznými – kališníky – v Kunštátu. Byli to stoupenci Jana Husa, proto je nazýván „husitským králem“ a má přívlastek „z Kunštátu“.
	V době jeho vlády náš stát prosperoval i po stránce hospodářské, šlechta začíná úspěšnou hospodářskou činnost v oblasti rybníkářství, pivovarnictví, ve velkém se těží dřevo a hodně se začínají chovat ovce. Zvyšuje se počet robotních dnů v roce, šlechta si vymohla zákaz stěhování poddaných bez svolení vrchnosti, a proto se poddaní stávají nevolníky.
	Tažením na Moravu (1458/9) získal poslušnost německých moravských měst i lužických a slezských stavů, opět sjednotil země Koruny české. 1459 smlouvou se saským vévodou Vilémem dosáhl přivtělení saských lén na českém území, Vilém se vzdal nároků na český trůn.
Přispěním císaři Fridrichu III., obleženému ve Vídni bratrem Albrechtem, získal potvrzení volby od císaře. Byl korunován uherskými biskupy. 1459 sjezd německých knížat v Chebu, Jiří zprostředkovatelem ve sporu Hohenzollernů a Wittelsbachů. Bylo jednáno o tom, aby byl jmenován pomocníkem císařovým (římským králem). Vratislavští se podrobili.
1457 vzniká jednota bratrská, Kunvald, stoupenci Petra Chelčického (zemř. kol. 1460, O trojím lidu, Postila, Síť víry pravé), zakladatel bratr Řehoř, odtržení od kališníků, pronásledováni Jiřím, chudí lidé, ne revoluce. 1467 se čeští bratři ustavili ve zvláštní církev (světí své kněze). /viz dále/
1458-1464 humanista Aeneas Sylvius Piccolomini papežem = Pius II., papež silnější než koncily. Jiří se odmítl vzdát kališnictví a podřízení země papeži, 1462 k němu vyslal poselstvo, žádal uznání basilejských kompaktát a arcibiskupa Jana Rokycany, papež odmítl a kompaktáta zrušil /Fantin de Valle/ (dosud je žádný papež nepotvrdil). Pius také odmítl Jiřího mírový plán.
Jiřík musel využívat místo kurie okolní země. Dobré kontakty s uherským králem Matyášem Korvínem, který si 1461 vzal Jiřího dceru Kateřinu z Poděbrad (1449-1464), po její smrti zhoršení vztahů, vzal si Beatrix Neapolskou (Aragonskou, 1457-1508), dceru neapolského krále Ferdinanda I.; jejím druhým manželem byl Vladislav II. Jagellonský.
Přátelská smlouva krále Jiřího s Francií o mírovém soužití evropských národů
Řešení situace roku 1462 – návrh mírové smlouvy pro evropské panovníky, proti tureckému nebezpečí. Smlouva byla především orientována na francouzského krále Ludvíka XI. (bilaterálně mezi českým a francouzským králem, 1464). Po dobytí Konstantinopole 1453 Turci nebezpeční.
	Za návrhem stojí Jiří z Poděbrad a jeho poradce Antoine Marini (hl. redaktor; z Grenoblu, Savojsko; od Napoleona III. Francie, předtím Piemont – 18. stol., předtím samostatné, propojené se severní Itálií). Projekt 1462-4, mírový plán, mezinárodní právo, na hraně mezi pozdním středověkem a novou dobou, proti posledním pokusům papežského universalismu, ale i moderní rysy. Spojenecká smlouva s fr. králem, poselstvo 1464. Marini tam vnesl logiku dokumentů, ne taková užvaněnost (originál latinsky). Pokus přitáhnout třetí velmoc - Benátky.
Jádrem měla být Galie a Germánie, iberský poloostrov. Chtěl založit fungující parlament - pravidelně zasedající spolkové shromáždění, ne trvalé sídlo, stěhování po pěti letech; stálá funkce kancléře spolku, instituce spolkového soudu (dávno před Montesquiem); stabilní finance spolku, mechanismus arbitrážního zřízení, společná zahraniční politika spolku, obrana proti Turkům; garance funkčnosti spolku, donucovací mechanismy. Spolkové orgány nejen strážcem míru v Evropě, mechanismy pro řešení veškerých třecích ploch a zájmových střetů. Středověký charakter má hlasovací procedura sněmu - váha země podle zásluh a cti.
	W. Eberhard: Konfessionbildung und Stände in Böhmen 1478-1530
	1464-1471 papežem Pavel II., Jiří předvolán do Říma, papež ho dal do klatby.
1465 čeští páni vytvořili proti Jiřímu tzv. Zelenohorskou jednotu (v čele Zdeněk ze Šternberka).
1466 papež sesadil Jiřího jako kacíře z trůnu a vyhlásil papež křížovou výpravu proti Čechám.
S polským králem Kazimírem IV. Jagellonským jednal Jiří o spolku a nástupnictví (s pominutím vlastních synů Viktorina a Jindřicha).
1468 vypověděl uherský král Matyáš Korvín Jiřímu válku (jako vykonavatel papežské klatby) a postavil se do čela křížové výpravy, zmocnil se Moravy. Jiří ale Matyáše obklíčil 1469 u Vilémova (na Vysočině) a přinutil ho ke smíru: Korvín měl zprostředkovat mír s papežem, Jiří zprostředkuje Korvínovi říšský trůn; Korvín propuštěn, dohodu však nedodržel.
Matyáš Korvín (1469-1490)
*1443, od 1458 uherský král, 1469 český král, ženy: Kateřina z Poděbrad, Beatrix Neapolská.
Matyáš Korvín přijal nabídku katolické Zelenohorské jednoty a dal se r. 1469 v Olomouci zvolit českým králem, vládl na Moravě a ve vedlejších zemích Koruny. Český sněm tuto volbu odmítl a uznal nástupce Vladislava Jagellonského (syn Kazimíra).
Mincovní řád 2 míšeňské groše = 1 český.
1470 Matyáš pronikl znovu do Čech, ale byl odražen. 1471 Matyáš vyjednával, čeští katoličtí páni se obraceli k Jiřímu, ten však v kritické chvíli náhle 22. března 1471 umírá – získal polské i německé spojence (krátce po něm umírá i Jan Rokycana). Bezprostředně po Jiříkově smrti se ujala vlády královna Johana, její syn Jindřich byl jmenován správcem země.
Jagellonci u nás (1471-1526)
	František Palacký, „zajatec“ státoprávního boje 19. století, dobu hodnotil téměř jako anarchii bez silného energického panovníka; obdivoval všemohoucí centrální moc, odsuzoval šlechtu, města a další, kteří na ní dobývali širší práva. Podle Josefa Macka šlo spíše o pokus demokratizovat středověkou státní formu, stavovské hnutí. 2 tendence: a) odkaz HRH, b) snaha o návrat před revoluci. Jagellonci slabí, kališnické i katolické panstvo ovládlo zemi.
Vladislav II. Jagellonský (1471-1516)
*1456, patnáctiletý syn Kazimíra IV., „král Dobře“; ženy: (Barbora Hlohovská), Beatrix Neapolská (Aragonská, vdova po Korvínovi), Anna z Kandale (z Foix)
Katolík. Je vychován odlišně, než by vyžadovala situace v Čechách, byl připravován na krakovském dvoře katolickým klérem a šlechtou (polská města většinou nedůležitá, až na přístavy /Gdaňsk/). Situace v Čechách odlišná - šlechta i města, úloha církve potlačena.
Volba. Jiří z Poděbrad měl mužské potomky, ale před svou smrtí se vzdal nástupnictví svého syna ve prospěch polské kandidatury. Vladislav zvolen na sněmu v Kutné Hoře proti vůli římské kurie (uznán až koncem 80. let). 1474 ho uznal císař Fridrich III., kterému vojensky pomohl z Polska proti Korvínovi. Jeho korunovace se tedy sice uskutečnila, ale panská jednota uznávala nadále za českého krále Matyáše Korvína.
Korvín ovládal část Čech, polovinu Moravy, Slezsko a obě Lužice. 1471, den po Vladislavově volbě, se nechal v Jihlavě korunovat papežským legátem (vyslancem) ze českého krále a zahájil boj proti Vladislavovi II. Jagellonskému.
Poté Vladislavova korunovace. V prvních letech vlády byla Vladislavovi oporou vdova po Jiřím z Poděbrad Johana z Rožmitálu. Stále trval spor s Matyášem Korvínem (Morava, polské Slezsko). Roste moc šlechty a její odpor k městům.
První Vladislavovou ženou se měla stát Barbora Hlohovská, jako čtrnáctiletá měla první svatbu, ovdověla; Vladislav by získal Hlohovsko, což se nelíbilo Korvínovi, 1476 porazil česká vojska, ke svatbě fakticky nedošlo, Vladislav ztratil zájem o pozice i o ženu (sňatek církevně rozvázán 1500).
V prosinci 1476 vyhlášena v Olomouci smlouva o příměří mezi Matyášem a Vladislavem (olomoucké smlouvy): oba panovníci měli užívat titul český král, Matyáš doživotním pánem Moravy, Slezska a Lužice, tím uskutečněno rozdvojení české koruny. Dohoda o nástupnickém řádu: kdyby zemřel jako první Vladislav, Korvín by byl českým králem, v opačném případě Vladislav získá Moravu, Slezsko a Lužice, ale zaplatí odstupné 400 000 uh. zl. uherským stavům (oba měli titul českého krále).
1479 osobní setkání králů, roztržení České koruny. Vladislav uznán i panskou jednotou. Královská moc však byla omezena královskou radou (páni a rytíři).
1483 lidové bouře v Praze, defenestrace katolických zastupitelů.
13.-20. 3. 1485 Kutnohorský sněm – poslední dozvuk HRH, dojednán náboženský smír mezi katolickou a kališnickou šlechtou, katolíci uznali kališníkům kompaktáta, rovnoprávnost obou církví v zemi.
1490 zemřel uherský a český král Matyáš Korvín bez legitimních mužských potomků, Vladislav zvolen uherským králem (od těch dob středoevropské soustátí až do 1918). Pretendenti uherského trůnu: mladší bratr Jan Albrecht Jagello, Matyášův levoboček Jánoš.
Uherská šlechta si vynutila na králi příslib, že vedlejší české země zůstanou až do výplaty 400 000 zl. součástí uherského státu (nikdy nezaplaceno). Spor o příslušnost vedlejších zemí byl likvidován až nastoupením Habsburků 1526. Moravští pánové počátkem 16. stol. vedli spor, zda Morava patří ke království českému či uherskému (následek dvanáctiletého oddělení) – zda na listiny pečeť česká (Vilém z Pernštejna) či uherská (olomoucký biskup Stanislav Turro).
Vladislav přesídlil do Budína, v Čechách oligarchicky vládnou králem jmenovaní hejtmani. Král málokdy v Čechách, posílení šlechty ve snaze o větší vliv. Vzal si za ženu vdovu po M. Korvínovi Beatrix Neapolskou.
1490 bratrská synoda v Brandýse nad Orlicí upustila od zásady dobrovolné chudoby příslušníků jednoty bratrské. Tím byly otevřeny dveře ke vstupu do jednoty měšťanům i šlechtě. Toto ustanovení bylo potvrzeno roku 1494 na synodě v Chlumci nad Cidlinou.
Selské bouře (Dalibor z Kozojed, 1496).
	Stavy na konci 15. století. Za HRH hrála vedoucí úlohu města, nabyla zákonodárnou moc (účast na zemských sněmech). Za pár desítek let se však města dostala na okraj dění do vleku pánů a rytířů, což vrcholí roku 1500 zemským sněmem, na kterém je vyhlášen přehled zemského práva –
Vladislavské zřízení zemské
·	ve prospěch panstva proti zájmům měst; vznikl stavovský stát
·	šlechta dosáhla rozhodující moci, městům odpírali právo podílet se na zemské vlád a účast na sněm jim přiznali pouze při projednávání záležitostí týkajících se měst
·	konečnou redakci pořídil královský prokurátor, rytíř Albrecht Rendl z Oušavy
·	selský lid znevolněn – zákaz stěhovat se bez svolení pánů, zákaz dovolávání se práva proti vrchnosti
Města to nikdy neuznala, reagují pasivní rezistencí – neúčast na zemském sněmu. To mohlo vést k vyloučení, proto se tvoří městské svazy (vojenská moc, pro krále, proti panstvu, neshody), politika jako za HRH. Vyostření, poprava Jana Kopidlanského (mohl být souzen jen šlechtou, proto bratr Jiří škůdcem) đ problém č. 2: kdo bude koho soudit. Ne jeden typ práva, ale každý měl své: města městské, univerzity univerzitní, šlechta zemské, církev kanonické ...).
1508 svatojakubský sněm (i města) přijal nový mandát proti jednotě bratrské, měla být zrušena; chyběla však výkonná moc. Účast městům na sněmech vrácena (váha hlasu od počátku: každý šlechtic /rytíř i pán/ 1 hlas, městský stav také 1 hlas). Vladislav to potvrzuje, je však v Uhrách. regentem ustaven nejvyšší pražský purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu + členové zemského soudu (podobně na Morav); král sněme omezen.
1509 korunován králův syn Ludvík na českého krále; ujištění o jednotnosti zemí Koruny české.
1513 svaz královských měst zvolil stálý výbor sídlící v Praze a do čela svých vojsk postavil vnuka krále Jiřího, knížete Bartoloměje Minstrbrského. Problémy se soudnictvím, spory gradují 1514/15, téměř válka. Neustálý boj šlechty s městy o usazování řemeslníků na vesnicích, o privilegia městských trhů.
	Vladislav II. – druhá žena neplodná, třetí ženou Anna de Foix [foa] – neteř francouzské královny, domlouváno přes prokurátory, sňatek se povedl, dobrý vliv ženy na krále, jenž ho chtěla více prosadit v politických záležitostech (měl její podporu, protože se mohla stát královnou). Král měl 50 let, když se narodil Ludvík, porod byl předčasný, žena zemřela. Po její smrti byl Vladislav už pouze stárnoucím panovníkem ve vleku politiky.
1515 vídeňské smlouvy s Maxmiliánem – smlouva o nástupnictví, geniální habsburská sňatková politika: Vladislavův syn Ludvík si měl vzít habsburskou Marii, dcera Anna buď Karla V. či (nakonec) Ferdinanda I.
	V březnu 1516 Vladislav umírá, vrchní poručnictví má císař Maxmilián a polský král Zikmud.
Ludvík Jagellonský (1516-1526)
*1506, syn Vladislava II. a Anny (babička Alžběta), český a uherský král. Ženou Marie, dcera Johany Šílené a Filipa Sličného (vnučka císaře Maxmiliána).
Na trůn nastoupil jako jedenáctiletý, jeho poručníky Karel Minstrberský, Zdeněk Lev z Rožmitálu a Břetislav Švihovský z Risenberku. Mladý král si zvolil za své sídlo Budín (dnes Budapešť) a do vývoje v českých zemích téměř nezasahoval.
Lehkomyslný, ale rytířský – jako starý císař Maxmilián, který ho podporoval, adoptoval, jmenoval říšským vikářem.
1517 svatováclavská smlouva (sněm zahájen 28. 9., Vilém z Pernštejna) – dohoda mezi městy a šlechtou: měšťané souzeni soudy městskými, šlechtici soudem zemským. Městům zůstalo právo třetího hlasu na sněmu (dojednáno již 1508), byla však nucena přistoupit na zásadu, že trhy jsou svobodné a že nemá být bráněno vaření piva mimo královská města (tedy šlechtici).
Na toto dojednání mělo vliv Dóžovo povstání (aby nebyly nepokoje i u nás), vliv Viléma z Pernštejna (podnikání), snaha měst obnovit klid v zemi pro obchod. Soubor těchto vlivů vedl k tomuto kompromisu mezi šlechtou a městy – vyjasnění právních poměrů, platnost několik staletí. Stavy panský, rytířský a městský; vloženo do zemských desk, ani zmínka o královské moci. Nejen spor o pivo (až od poloviny 16. stol. velmi závažné), ale hlavně soudy + ekonomické záležitosti. Ekonomika: svobodné městské trhy (konec nepřiměřených požadavků ze strany měst na šlechtické zboží). Zákonodárná moc řešena Svatojakubským mandátem, soudní moc Svatováclavskou smlouvou: každý stav soudí svým právem. Zákaz nošení ručnic, proti zemskému škůdci (nepříteli smlouvy).
	1518 – tzv. Klaudyánova mapa Čech: mladoboleslavský lékař Mikuláš Klaudyán vydal první samostatnou mapu Čech, 268 sídel (skoro polovina z nich hrady), poprvé plastický obraz. 85% obyvatel tedy na venkově; celkem Čechy milión, Morava asi půl miliónu obyvatel (průměrný věk 35 let). Hranice Čech, Moravy, Slezska a obou Lužic navenek nepevné, časté pohraniční půtky. Nejasná i hranice Čech a Moravy – česká léna podléhala markraběti (páni z Hradce) či naopak. Hrabství Kladské netvořilo součást Slezska, ale bylo přímo spjato s Čechami; Chebsko stále říšským lénem.
Do Čech proniklo luterství (1519), kališníci se rozpadají (konzervativní staroutrakvisté, ochota dohodnout se s katolíky X progresivní novoutrakvisté, nezávislost na Římu). 1521 Tomáš Müntzer v Čechách, neúspěch.
1523 král Ludvík zbavil Zdeňka Lva z Rožmitálu i ostatní nejvyšší zemské úředníky funkcí a dosadil novou vládu v čele s knížetem Karlem Minstrberským, vnukem Jiřího z Poděbrad. Noví úředníci měli provést nápravu všech opatření, která byla učiněna na újmu krále a země, revizi mělo být podrobenoi zemské zřízení z roku 1500.
1524 převrat v Praze. Vlády ve městě se zmocnil za pomoci Zdeňka Lva z Rožmitálu horlivý staroutrakvista Jan Pašek z Vratu (kališnická strana). Přívrženci luterství (Hlavsa) byli z města vypovězeni, všichni měšťané museli přísahat na staroutrakvistické články.
1525 Ludvík vrátil úřad Rožmitálovi.
1526 bitva u Moháče, dvacetiletý Ludvík, poražený od Turků, zahynul na útěku (utopil se v bažinách). Jím vymřela větev „českých“ Jagellonců. Vdova Marie, sestra císaře Karla a krále Ferdinanda, se stala 1530 po tetě Markétě místodržitelkou v Burgundsku.
Vladislavská gotika
	- období pozdní gotiky v Čechách a na Moravě za vlády Vladislava Jagellonského a jeho syna Ludvíka (konec 15. a poč. 16. stol.); někdy hovoříme o jagellonském umění. Pro architekturu jsou charakteristické znaky: složité klenby síťové, hvězdové nebo kroužené a bohatá sochařská dekorace průčelí a interiérů. Největšího významu dosáhl stavitel Benedikt Rejt (Vladislavský sál Pražského hradu), Matěj Rejsek; dokončen chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.
	V období pozdní gotiky u nás dochází k rozvoji školství, rozšiřuje se síť nižších škol, na univerzitách studují synové z bohatých měšťanských rodin. Po vynalezení knihtisku Janem Gutenbergem je v Čechách do roku 1500 vydáno 39 inkunábulí (prvotisků, z toho 34 česky); nejstarší tištěnou knihou u nás je Kronika trojánská z roku 1468.
	Husitská a pohusitská doba je obdobím rozkvětu českého jazyka. V této době byly přestavovány hrady a novým typem šlechtického sídla se stává zámek nebo palác. V sochařství a malířství se objevují náměty ze všedního života.
Morava a reformace
	Nepotismus = protěžování příbuzných papežů, majetek; kuriální politika: papežské schizma, konciliaristické hnutí - středověk. Mikuláš I. - snaha o opětovné sjednocení církve, i Pius II. 70. léta 15. století - další papežové, změna papežské politiky - uzavírání se do sebe, nekomunikuje se střední Evropou, komunikace pouze na úrovni vybírání poplatků, oddělování zaalpských zemí od papežství, myšlenky osamostatnění národních církví.
	Počátek 16. století - vystoupení Luthera (Wittenberg, 1517), články nebyly radikální (kritika prodeje odpustků, žádné zásadní teologické útoky). Luther své učení vytváří v disputacích s odpůrci, je tlačen k radikálnějším stanoviskům - zná Husa a Viklefa, ztotožňuje se s nimi đ rehabilitace českých zemí (15./16. století - Evropa nás izoluje, Češi jsou pokládáni téměř za heretiky); české země získávají lepší postavení - podkladem je Lutherovo učení. Luteránství u nás nejdříve v královských městech, na Moravě jich bylo málo - jazyková spřízněnost (Němci). /Luther proti německé selské válce a Münstrovi./ Města na Moravě katolická (x HRH) – Jihlava, Pavel Speratus – kazatel vypuzený roku 1522 z Vídně, Lutherův osobní přítel, farář v Jihlavě, ženatý, král a biskup proti němu, nakonec vypovězen ze země. Morava byla prostorem pro setkávání různých náboženských proudů reformace (sekt).
	Náboženské klima Moravy 1. pol. 16. stol. podstatně tolerantnější než Polsko (katolíci, postupně některé reformační proudy), než rakouské země (x Tyroly + jižní Německo - kolébka novokřtěnství). Moravské toleranci se blížilo Sedmihradsko (Z a V křesťanství + islám); tolerantní bylo i Nizozemí. Šlechta vydržela Ferdinandův nátlak.
Proč Morava? 20./30. léta - 60. léta 16. století – náboženská snášenlivost (Morava se neúčastnila 1. stavovského odboje 1546/7, proto později Ivančice); vysoká míra moci stavů na Moravě, do 60. let šlechta garantuje náboženskou snášenlivost - Válka - nadkonfesní křesťanství (mezi člověkem a Bohem není nutný žádný prostředník) - setření role církve, konfesí. Václav z Ludanic - moravský zemský hejtman, Ferdinand I. na něj tlačí kvůli náboženské snášenlivosti, brání se, že víra je každého věc a je nemožné ji přikazovat - Morava výše než říšské země po augšpurském míru (čí vláda, toho víra).
	Tolerance nebyla stoprocentní - některá vrchnost chtěla využít ekonomický potenciál novokřtěnců (habánů) - při berním odvodu hrozili vyhnáním z panství – důvody: novokřtěnci – „komunismus“, velké domy (300 - 500 lidí), společný život (mnohoženství asi ne), pracovní režim: budíček 7:00, rozcvička; zemědělci, řemeslníci, učitelé, ..., podle toho, jaký statek dostali od vrchnosti; samostatní, soběstačná komunita - správce, vykladač Bible, 3-4 generace, neasimilovali se, hovořili stále německy, vyhnáni 1622, Dietrichštejnové.
	Reformace - změna náboženského klimatu ale i životního stylu a právních poměrů, větší ocenění člověka; architektura, stavby, důraz na kvalitu a pohodlí bydlení. Z právního hlediska postupně ustupuje zvykové právo, narůstá vliv práva římského (základ dnešních právních kodexů); impulsy do umění - architektura, malířství, sochařství. Katolická církev reaguje vlastní reformací - tridentský koncil (1545-63) đ dovršení oddělení katolické církve od reformačních konfesí. Třetí cesta (do té doby) - snaha o nápravu katolické církve s tím, že by nebyly vytvořeny další konfese, propagátorem Erasmus Rotterdamský (erasmiánství). O této "třetí cestě" se uvažuje ještě na počátku tridentského koncilu, na konci je však opuštěna. Od té doby i na Moravě větší konfesionalizace společnosti, polarizace - jeden z důvodů třicetileté války. Episkopát Stanislava Pavlovského, Františka kardinála z Dietrichštejna - osa opory katolíků: olomoucké biskupství - Praha.
Novokřtěnci
1526-46 po porážce německé selské války Morava evropským centrem novokřtěnců. Jižní Morava, dietrichštejnské panství (katolíci), Jan z Dietrichštejna je přijal na svých statcích jako první. Novokřtěnství zpočátku nejednotné: Hutter - pacifistická vrstva (převažující) - hutteriné, přijatelní pro majitele panství. X radikální větev - Baltasar Hubmaier (zajat a na příkaz Ferdinanda Habsburského upálen), Jakob Hut ("Klobouk"). Oba proudy přišly koncem 20. let, třenice v domech. Hutter několikrát na Moravě, jeho učení začíná převažovat ve 30. letech. Anabaptisté, habáni - Haus haben - mít /vlastní/ dům. Habánská keramika, schopní řemeslníci a zemědělci - chovatelé ovcí, propagace zvýšené specializace v řemeslech. Izolace od společnosti: a) německý jazyk, b) cechy nechtěly konkurenci, omezení přístupu do /královských/ měst; byli ve vesnicích. Na Moravě hlavně jižně od Brna, centra novokřtěnců: Břeclav, Rosice, Slavkov. 2. polovina 16. století - Nové Mlýny. Počet: cca 30-40 000 (Hrubý), jiní až 50 000, Jar. Pánek: cca 20 000 (nejnovější) - nezanedbatelná část populace, tenkrát na Moravě cca 500 000 obyvatel celkem, habáni tedy 4 až 10%.
Mimořádným pramenem jsou novokřtěnské kroniky - habáni neměli jisté postavení ve společnosti, proto si zaznamenávali úmrtí důležitých členů (místo matrik), podrobně spory domů s majiteli panství i údaje o náboženských změnách. Ed. Josef Beck: Die Geschichtsbücher der Wiederteufel, Vídeň 1883 + mladší doplnění edice těchto kronik. Odešli do USA, kroniky v domech, potomci to zachovali.
Ferdinand I. Habsburský se všude v artikulech snažil novokřtěncům pobyt na Moravě zakázat, to se však definitivně uskutečnilo až roku 1622 (po Bílé hoře). Novokřtěnci se příliš nerozšířili v Čechách. Vrchnost je využívala i jako lékaře, v období stavovského povstání jako jakousi zpravodajskou síť (Jan Pánek, ČČH 1994; Fr. Hrubý, Metoděj Zemek).
	Amedeo Molnár, Na rozhraní věků, 1985 - cesty reformace – Hus, Luther, Zwingli, Bedřich ze Strážnice, Ivan Stojkovič
	Habáni zdaněni více než ostatní (hlavně za umožnění pobytu), nikdo k nim nechtěl třeba právě kvůli vyšším daním. „Holubník“ - velký počet drobných místností (cca 300 lidí), až dva lány půdy.
Jednota bratrská
	Válka: nekonfesijní křesťanství – není to ideální termín, jako by se zdůrazňovala zvýšená míra náboženské tolerance, křesťanské snášenlivosti; v Evropě však nebylo pouze křesťanství (Židé, Turci).
	Původ jednoty bratrské spadá do dějin středověku: návaznost na učení Petra Chelčického (asi 1390 – před 1460); vznikla roku 1457 v Kunvaldě – vede ji bratr Řehoř Krajčí (asi 1420-74).
	Vývoj jednoty bratrské v 16. století: zpočátku jen chudá církev bez movitých členů, neuznávali vzdělání, výhrady vůči řemeslům. Sekta (Nový zákon), ale více než valdenští; „druhá církev“, protože měli vlastní církevní správu, od Štěpána (valdenský biskup) přejali svěcení, volili vlastní (4) biskupy (později byl nejstarší z nich sudím). Změna názorů koncem 15. století, Jagellovci, snaha najít místo ve společnosti, jednota vždy byla minoritní církví, hledali církev sobě blízkou – zástupce Kabátník hledal podobnosti v různých zemích; za reformace vytvořila jednota apologii (soubor teologických znalostí) đ tu čte Luther a mění názor na jednotu („sekta“ đ vzal ji na milost), jednota bratrská ovlivněna luterstvím. Radikální přeměna na přelomu 15./16. století, i zámožní členové, omezení „zakázaných“ řemesel (řemesla pro válku, zákaz být ve válce za žold, povolena obranná válka). V prvním období odmítali i účast u soudu, narazili đ odstoupení od těchto požadavků. Movitější členové đ uvolnění zákazu být členy významnějších úřadů. Bratr Lukáš (1521-28) – orientace na vzdělanost (výkyvy). Po smrti Lukáše v čele Martin Škoda (1528-32), poté bratr Augusta – opět útlum orientace na vzdělání (později Jan Blahoslav: Filipika proti misomusům, proti odpůrcům vzdělání). Na konci vlády Jiřího z Poděbrad jednota pronásledována (když se jí zřekl Rokycana), za Jagellovců stabilizace správy. Počátek 16. století – zákazy jednoty bratrské: Svatojakubský mandát (1508) – nařizoval uzavření všech bratrských kostelů a zničení knih; mandáty se v 1. polovině 16. stol. podle potřeby opakují. Po prvním stavovském odboji jednota z Čech na Moravu /ta se odboje neúčastnila/ (Krajířové z Krájku) či do Velko- a Malopolska (Jiří Izraela).
	S nástupem Ferdinanda I. Habsburského (toleroval utrakvisty, ne další sekty) zhoršení postavení jednoty bratrské, ale podpora významných českých rodů (Morava – Žerotínové). Na Moravě měla jednota více členů než novokřtěnci. Centrem byl sbor (dodnes zbytky modliteben – Ivančice; ulice Na sboru...). Centra: Ivančice (po 1. stavovském odboji přišel Jan Blahoslav), Prostějov, Přerov, Moravský Krumlov). Čechy: před odbojem centrum v Mladé Boleslavi (Krajířové z Krájku). Ve společnosti málo početná církev, musela obhajovat svou existenci, proto schraňovala dokumenty o právním zabezpečení své existence đ vydány v edicích:
Antonín Gindeli: Dekrety jednoty bratrské, Praha 1865
Jar. Bidlo: Akta jednoty bratrské, Matice moravská, 1915 /1. sv./, 1927 /2. sv./
- prameny dějin moravských (v 90. letech obnoveno, 2. sv. pozůstalost, + prof. Nečas, 7. sv. - TGM a východní Morava, korespondence; 8. sv. – úvahy o vědecké práci prof. Macůrka).
Dekrety jednoty bratrské – právní dokumenty vzešlé ze shromáždění zástupců jednotlivých sborů jednoty = širší rada, nad ní užší rada, jenž volila 4 biskupy, z nichž nejstarší měl funkci sudího.
	Jednota v 1. polovině 16. století inklinovala k luterství, ke spojení nikdy nedošlo, 2. polovina a hlavně konec 16. století orientace na kalvinisty (členové studovali v Heidelbergu a Ženevě); jednota poměrně radikální. Po Bílé hoře postupná likvidace jednoty, ta však byla v krizi již koncem 16. století – po přiblížení ke kalvinismu nenabízela nic nového. Vrchol jednoty bratrské v 60.-70. letech 16. století, překlad Bible, snaha prosazovat českou konfesi (1575 příslib Maxmiliána II.). Na Moravě, v Ivančicích, snahy vytvořit vyšší učení (něco mezi gymnáziem a univerzitou) /Esrom Rüdinger/. Po Bílé hoře centrum jednoty do Polska (vyšší učení), zákaz Obnoveným zřízením zemským 1627/8. Výjimka Karel starší ze Žerotína, díky postoji se směl vracet do země. Definitivní rekatolizace (moravsko-uherské pohraničí) – 30. léta; „věrní“ zůstávají jen Valaši. Švédská vojska už později nemají dostatečnou podporu protestantů.
Vznik mnohonárodnostní habsburské monarchie (1526-1620)
Ferdinand I. Habsburský (1526-1564), císař (1556-1564)
		1526			8. 11. 1620			1867				1918
¬-----/-----------------------/-----------------------/---------------------/-----®
	vytváření habsburského soustátí				Rakousko-Uhersko	rozpad R.-U.
	Rakouský arcivévoda, jeho ženou Anna Jagellonská (Ludvíkova sestra). 1526 zvolen českým králem (svatební smlouva 1515 nestačila; konkurenty bavorská knížata Vilém a Ludvík), korunován o rok později, dále král uherský (už před ním ale zvolen Jan Zápolský; 1527 Ferdinand korunován), římský (1531) a římský císař (1556 po Karlově abdikaci). Jeho hlavními konkurenty byli Českému národu slíbil, že bude vládnout po dohodě s českými rádci, úřady a hodnosti bude obsazovat po poradě s Čechy a za své sídlo si zvolí Pražský hrad.
	Boje o uherský trůn. 10. listopadu 1526 byl sedmihradský vévoda Jan Zápolský přijat částí uherské šlechty (hlavně střední a drobné) za krále na druhý den korunován ve Stoličném Bělehradě; drží Sedmihradsko (= Transylvánie, dnes SZ Rumunsko), střední Uhry a Chorvatsko. 16. prosince 1526 byl však za uherského krále zvolen Ferdinand Habsburský, a to částí šlechty kolem královny Marie (magnáti ze Z. Uher a Chorvatska). Tím byl položen základ středoevropské mnohonárodnostní habsburské monarchii a zároveň dána příčina k vleklému boji mezi oběma panovníky, který se odehrával z větší části na Slovensku.
	Zvolením Ferdinanda I. Habsburského tedy došlo ke spojení tří států – zemí Koruny české, zemí uherské koruny, dědičných rakouských zemí (Horní a Dolní Rakousy, Štýrsko, Korutany, Tyroly, Kraňsko), đ vzniká středoevropská mnohonárodnostní habsburská monarchie (jako Rakousko-Uhersko se rozpadla až r. 1918).
	1527 vznikly ve Vídni centrální dvorské úřady jako protiváha zemských úřadů: tajná rada (min. zahraničí), dvorská komora (min. financí, jí byla podřízena česká komora v Praze), 1556 vojenská rada.
	Roku 1541 si právo na uherský trůn nárokuje turecký sultán Süleyman II. (1520-1566) đ uherské království je rozděleno na tři části:
-	Chorvatsko, západní a severní Uhry (dnešní Slovensko) – Ferdinand I. Habsburský
-	budínský pašalik – Süleyman II.
-	sedmihradské knížectví – Jan Zikmund Zápolský (závislé na Turcích)
	1546-1547 první protihabsburský odboj v českých zemích.
	V říši šmalkaldská válka (císař X protestanti). U nás odboj, vedoucí role Prahy. Hotovost (září 1546) proti Sasům se scházela neochotně (menší tresty). Hotovost do Litoměřic (leden 1547) svolána bez sněmu, téměř ignorována. Nižší šlechta a města se sjely v Praze, odmítly královský mandát na hotovost, „přátelské snešení“ žádá omezení královské moci ve prospěch stavů. Vedlejší země se odboje téměř neúčastní, po bitvě u Mühlbergu kapituluje šlechta, města vytrvávají, poté kapituluje Praha (červenec 1547) đ čeští stavové poraženi, počátek protireformace v Čechách, 4 popravení. Bartolomějský sněm oklešťuje sněm a stavy, potvrzuje dědičnost Habsburků. Okleštěna je také městská samospráva (dosazeni královští rychtáři, v Praze hejtmani), pod dozorem i soudnictví.
	Kronikářem prvního stavovského odboje byl Sixt z Ottersdorfu, staroměstský kancléř: měšťané se neměli spojovat se sobeckou šlechtou, které nešlo o zemská a stavovská práva, nýbrž jen o vlastní prospěch.
	1547 obnoven svatojakubský mandát proti jednotě bratrské, centrem bratří Morava, biskup Jan Augusta uvězněn.
	1547-67 místodržitelem v Českém království arcivévoda Ferdinand (druhorozený králův syn).
	1548 zřízen apelační soud v Praze, členy šlechta, nad městy, Morava podřízena až za Rudolfa II.
	1556 jezuité v Čechách.
	5. září 1561 po více než stoleté přestávce (1431 Konrád z Vechty, Rokycana neuznán) znovu obsazen arcibiskupský stolec v Praze. Posílení katolíků v Čechách, Antonín Brus z Mohelnice.
	1575 Česká konfese – luteráni a bratří, ústní slib Maxmiliána.
Náboženské poměry v českých zemích za Maxmiliána II. a Rudolfa II.
V druhé polovině 16. století se náboženské poměry v Evropě stabilizovaly – augšpurský mír z r. 1555 potvrdil zásadu „cuius regio, eius religio“. Nestabilita tak zůstávala pouze tam, kde bylo obyvatelstvo nábožensky smíšené nebo mělo jinou víru, než jejich páni. Protestanti v Říši si tak udrželi své výsady získané po dlouhých bojích. Katolíci upevnili svoje postavení na Tridentském koncilu (1545-63), kde se původně snažili hledat „třetí cestu“ – obnovu církve v duchu písma bez vyhrocení do dvou konfesí; nakonec však koncil vedl jen k obnovení katolické víry. Dochází tak ke konfesionalizaci hlavních táborů:
-	katolíci: Řím + Itálie, Španělsko, Rakousko, Bavorsko
-	protestanti: Švýcarsko, Sasko, Anglie, Falc
Nábožensky složitá situace je ve Francii, Polsku, Nizozemí a na severu Evropy, stejně jako ve zbytku německé Říše, včetně českých zemí.
V našich zemích vzrůstá napětí mezi hlavními konfesními tábory postupně, jak umírají představitelé rodů zajišťujících náboženskou toleranci (protestantští Boskovicové, Žerotínové, katoličtí Pernštejnové); dochází také ke konverzím. Katolíků v Českých zemích ale není víc než 10-15%, ale za Rudolfa II. díky aktivitám „španělské strany“ a papežských nunciů obsazují katoličtí představitelé nejvyšší zemské úřady. Od r. 1556 také do českých zemí pronikají jezuité a s nimi spojené protireformační snahy a vzdělávání v katolickém duchu. Roku 1561 bylo v Praze obnoveno arcibiskupství: 1431-1561sedisvakance (období, kdy je uprázdněn církevní úřad), Konrád z Vechty - Antonín Brus z Mohelnice.
Maxmilián II. (1564-1576)
Prvorozený syn Ferdinanda I., Německý císař, český a uherský král. O rakouské země se dělil s bratry.
Byl svým habsburským původem i výchovou předurčen jako katolický vladař, avšak on sám dával najevo sympatie k nekatolickým vyznáním, dokonce někdy bývá označován za kryptoluterána, ačkoliv mu byl spíše blízký postoj Erasma Rotterdamského. Maxmilián sám se cítil: „ani papeženec, ani luterán, nýbrž křesťan“.
Na konci 60. let byla „dolní konzistoř“, úřad dohlížející na dodržování kompaktát a dalších dohod o náboženství v Čechách, pevně v rukou konzervativních staroutrakvistů (tradiční husitská církev), jejíchž členů ale byla v zemi menšina a prakticky neměla žádný vliv. Navíc od roku 1562 bylo právo dosazovat členy do „dolní konzistoře“ výsadou panovníka, a proto do ní byli dosazování prohabsburští dozorci. Novoutrakvisté (zejm. luteráni a augšpurská církev), i přes své silné zastoupení mezi stavy, neměli žádné legální zakotvení své víry a přestože byli formálně zařazeni pod správu „dolní konzistoří“, v zemi byli z právního hlediska vlastně jen trpěni. Čeští bratři se snažili dosáhnout oficiální legalizace své církve. Tak byla náboženská situace v zemi poměrně složitá, protože prosté obyvatelstvo stále tíhlo ke své „husitské“ víře a spory mezi jednotlivými nekatolickými konfesemi je nezajímaly. Toto se ale týkalo pouze Čech.
Na Moravě, stejně jako v dalších zemích české koruny byla situace odlišná. Neexistovaly žádné zemské konzistoře a např. olomoucký biskup silně bránil tomu, aby evangelíci získali převahu na moravském zemském sněmu. Proto i moravští protestanti usilovali o vypracování zemské konfese a uznání legální protestantské zemské církevní správy. Moravští protestanti však neměli defenzory jako čeští a jen čas od času se spojovali, aby na sněmech prosadili své názory (mluvčí evangelických stavů na Moravě byl Albrecht Černohorský z Boskovic). Biskup však tyto pokusy zamítal. Snaha o nezávislost Moravy na Čechách vedla ke vtahování země do evropských náboženských konfliktů.
Díky sympatiím císaře Maxmiliána k jejich vyznání se luteránům r. 1567 podařilo dosáhnout zrušení kompaktát. Žádné nové vyrovnání nebo konfese však nebyla potvrzena. Otázku církevních poměrů v zemi měla vyřešit sněmovní jednání. Protože hrozilo reálné nebezpečí růstu moci katolíků a jednotlivé protestantské církve, předkládající mu své požadavky byly odmítány, začaly nekatolické konfese více spolupracovat. Jejich společné prohlášení – Česká konfese – vycházelo z původní augšpurské (luterské) konfese, avšak silně ovlivněné kališnickými názory, obsahovalo i požadavky jednoty bratrské. Česká konfese neřešila zásadní teologické spory, neboť sloužila více jako politická záležitost; jako dílo šlechty nebrala žádný odhled na města. Maxmiliánu byla předložena r. 1575, víceméně jako podmínka pro zvolení jeho syna Rudolfa českým králem a prosazení daní. Dalším požadavkem bylo zvolení sboru defensorů, kteří budou dohlížet na dodržování konfese. Potvrzení konfese císařem bylo sice dosaženo, ale pouze ústního a to po dlouhém jednání; panovník dokonce zakazoval konfesi vydat tiskem.
Text však nepřinášel jednotu mezi české nekatolické skupiny. Česká společnost i přes značný tlak novoutrakvistických konvertitů si stále zachovávala svůj husitský ráz a spor luterství x husitství měl zejména národnostní rozměr a jednota bratrská, zakládající si na své výjimečnosti, se stále snažila distancovat jak od katolíků tak evangelíků.
Co se týká ostatní politiky Maxmiliána, vycházela z toho, že císař Čechy navštívil za dobu své vlády jen čtyřikrát a to pokaždé, když potřeboval vymoci na sněmu daně. Aby dosáhl svých cílů, byl nucen činit ústupky. Díky tomu dosáhla šlechta r. 1567 změny ve vybíraní domovní daně, kdy celé daňové zatížení prakticky padlo na královská města a poddané. Protože šlechta tím přestala platit, celkový výnos se snížil. V zahraniční politice neměl Maxmilián mnoho úspěchů. Podařilo se mu sice uzavřít příměří s Turky, ovšem opět za cenu ústupků a při snahách prosadit na polský trůn svého syna Arnošta, avšak ani to mu nevyšlo.
Rudolf II. (1576-1611)
Za Rudolfa II. pokračovalo posilování pozic katolíků. Nástup protireformace je ale nutno datovat již k porážce stavovského odboje r. 1547, nikoliv až k počátku 17. století nebo dokonce k Bílé hoře. Katolíci se opírali především o staré šlechtické rody (Rožmberkové, Dietrichštejnové, Pernštejnové, Lobkovicové). Zejména Lobkovicové horlivě rekatolizaci podporovali a na svých panstvích zakládali jezuitské školy. Katolické straně dost pomohlo, že v zemi byla r. 1581 obnovena nunciatura. Prvním papežským vyslancem byl G. F. Bonomi, počet nunciů však během několika let narostl na pět. Bonomi také brzy předložil Rudolfovi plán kampaně na „vykořenění kacířství v Čechách“, zaměřený na dosazování katolíků do státních úřadů. Rekatolizace byla cílena především na původní husity, staroutrakvisty, jejichž církevní organizace upadala a jejichž víra měla k původní katolické nejblíže (rozdíl byl jen v přijímání pod obojí, uctívání Husa a uznání kněžských manželství). Ztělesňovali však domácí, lidovou, tradici, proti které bojovali jak katolíci, tak luteráni. Důležitou roli v rekatolizaci hráli také španělští vyslanci.
Vláda Rudolfa II. patří mezi nábožensky nejklidnější období v zemi. Na sněmech v letech 1585-1603 neproběhl jediný náboženský spor, protože proti oběma radikálním konfesijním stranám vystupovala umírněná menšina v čele s lidmi, jako byl např. Karel starší ze Žerotína. Přesto však tato doba byla podhoubím, z nějž později vyrostl spor ústící až do událostí r. 1618. Teprve na počátku 17. století začal být císař katolickou stranou (kancléř Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic a nunciové) natlačen do boje proti evangelíkům – začalo to vydáním mandátu proti bratřím (1602) a pokračovalo mezikonfesijními sňatky z následnou konverzí ke katolictví a skupováním nekatolických majetků. Mnoho nekatolíků v těchto letech konvertuje, většinou kvůli kariérnímu postupu (Slavata, Albrecht z Valdštejna, Karel z Lichtenštejna) Na Moravě rekatolizaci prosazovali biskupové Stanislav Pavlovský a František z Ditrichštejna. Díky jejich činnosti byla r. 1619 na Moravě již téměř polovina far katolická.
Velký konflikt hrozil Rudolfovi v Uhrách, kde vítězný postup proti Turkům vyvolal rekatolizační snahy, které narazily na odpor uherských stavů. Do jejich čela se postavil Štěpán Bočkaj a zahájil boj za náboženskou svobodu. Porazil císařská vojska a na jaře 1605 se dostal až na Moravu. Zde se obrátil na české a moravské stavy se žádostí o podporu a společný postup. Ti však, pro Bočkajovo spojenectví s Turky, váhali a nakonec zemská hotovost vytlačila Bočkaje zpět na Slovensko. Zde začalo jednání, které vedl arcikníže Matyáš. V tzv. vídeňském míru z r. 1606 povolil v Uhrách náboženskou i politickou svobodu. Mír s Turky nakonec uzavřel po dlouhém jednání. Rudolf však tyto výsledky odmítal uznat. Matyáš tedy začal organizoval odboj proti vládě Rudolfa II., původně získal jen na svoji stranu jen Uhry a Rakušany, o něco později se připojili i moravští stavové. Ti vybízeli k přechodu na stranu Matyáše i Čechy. Čechové však stáli za Rudolfem.
25. června 1608 byl podepsán mír mezi Rudolfem a Matyášem. Rudolf se vzdal vlády a císařského titulu v Rakousku, Uhrách a na Moravě, zůstaly mu Čechy, Lužice a Slezsko a titul českého krále.
Za svoji věrnost ale čeští stavové něco chtěli. Kromě požadavku potvrzení české konfese chtěli stavové po Rudolfovi i zajištění vlivu v zemské vládě - zemské úřady měly být osazovány napolovic katolíky a nekatolíky a vymáhali i slib nekonfiskovat majetek za politická provinění. Rudolf odmítal, což vedlo k tomu, že protestanti začali najímat vojáky a chystali se uzavřít spojenectví s Moravou. Tento nátlak donutil krále silně ustoupit. 
9. července 1609 byl vydán Majestát na náboženskou svobodu. Znamenal potvrzení České konfese z r. 1575 a znamenal, že nikdo nesmí být nucen do žádného vyznání. Otázkami vztahů mezi jednotlivými církvemi se zabývalo Porovnání (kostely, pohřbívání, platy), byl zřízen sbor 30 defensorů. Nekatolíci opět získali dolní konzistoř a byla jim vydána i univerzita (zde se měli vzdělávat nekatoličtí kněží). Po vzoru Čechů si i ve Slezsku vymohli na Rudolfovi Slezský majestát, vydaný 20. srpna, kde se výslovně povolovalo luterské vyznání. Moravané získali jen ústní slib. Vydáním majestátu ale byli čeští protestanti uspokojeni a nedbali rad z Moravy, že Rudolf touží po pomstě. Ta přišla roku 1611, kdy do Čech vtrhla vojska pasovského biskupa Leopolda, Rudolfova příbuzného, a pustošila. Jejich útok vyvrcholil rabováním Malé Strany. To vyvolalo vlnu nevole v celé zemi i u Matyáše. Rudolf se musel vzdát i české koruny a Matyáš se tak definitivně stal vládcem českých zemí.
Majestát Rudolfa II. (1609)
	- náboženské napětí, 15. století/1. polovina 16. století, Trident. Hledání kompromisu mezi katolíky a reformovanými církvemi. Erasmiánství – snaha obnovit církev (řády) v duchu Písma a vojensky cestu nevyhrocení. Obnovení pozic katolické církve – jezuité, k nám uvedeni roku 1556; postupná konfesionalizace společnosti (katolíci X reformovaní). Centra katolíků: Madrid, Řím (po Tridentu znovu jednota). Kdežto reformovaní jednotní nebyli (luterství, kalvinismus). Protestanti neměli tak jednotná centra (jako Řím) /kalvinisté Švýcarsko, luteráni Sasko/. Sasko bylo pro všechny "trhlinou" – dobré vztahy s Habsburky.
	16./17. století – změna regimentu (vlády) na Moravě i v Čechách, vymření významných šlechtických rodů, rychlý vzrůst jiných rodů, náboženská nejednotnost (Žerotín, Lichtenštejn, Valdštejn). Vojtěch z Pernštejna, Vratislav z Pernštejna – katolík („Španěl“), měl španělskou manželku (tenkrát běžné ŕ posílení katolicismu) /viz Janáček: Ženy české renesance – salony/. San Clemente (viz Evans) – diplomat, španělská legace – dvůr Rudolfa II. – papežským nunciem Filip Spinelli – autor „změny regimentu“. Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic – po smrti V. Rožmberka manželem Polyxeny (Pernštejnova dcera) ŕ posílení katolických pozic v Čechách. Na Moravě zemřel F. ze Žerotína, z Biskupic, ale intrikán Ladislav Berka z Dubé (ŕ Rudolf II.). Olomouckým biskupem František kardinál Dietrichštejn, jeho bratr Zikmund poté nejvyšším hoffrichterem (královská města). Nekatolíci – Karel starší ze Žerotína, Václav Roudnický z Brtnice, Šlik, Petr Vok z Rožmberka (!).
	Rudolf II. (viz Vallance). Matyáš posílen Bočkajovým povstáním v Uhrách + sňatek. Matyáš situaci uklidnil, Konfederace: Rakousy – G. E. Tschernembl, Uhry + Hodonínsko – Š. Illyesházy (financoval to), Morava – Karel st. ze Žerotína:
Převrat 1608, vyhrál nad Berkou z Dubé, avšak celé to šlo do ztracena; „nehodní úředníci“, oficiálně nikdy přímo proti Rudolfovi II. Kvůli právu legitimního panovníka připojení Moravy k R.-U. konfederaci.
	1607-1609 rakousko-uhersko-moravská konfederace (Žerotín), 1619 + Čechy (bez Žerotína). Žerotín odmítl náboženskou válku; nešlo o náboženství, ale o stará moravská zemská stavovská práva. V čele vzpoury 1608 Žerotín i Karel z Lichtenštejna, tenkrát už katolík.
Rudolf oslaben, ale stojí za ním české stavy, které se ke konfederaci nepřipojují ŕ Morava má jiného panovníka než Čechy (Matyáš čekatelem). 1609 Moravané s Matyášem na Prahu, Češi zradili.
České stavy chtějí na oplátku od Rudolfa písemně potvrdit náboženskou svobodu, Rudolf vyčkává, eskalace (Březan), defensoři donutili Rudolfa roku 1609 přijmout Majestát. Dva dokumenty: a) vlastní Majestát; b) Porovnání mezi stavy podjednou a podobojí. V preambuli je vzpomenuta Česká konfese 1575 (Maxmiliánův ústní slib); sněmy – právně důležité zemské desky. Podobojí = všechny reformované X zemské zřízení (dobový zákoník; mír). Majestát zaručoval náboženskou svobodu i pro poddané (!). 90. léta 16. století – v čele dolní konsistoře staroutrakvista Rezek (Hus byl pro něj kacířem) – katolíci to ovládli až do roku 1609 (zabezpečení kněží).
Povstání stavů (1618/19)
	Počátek 17. století – v habsburské rodině kritika Rudolfa II., změnu měl vyvolat Matyáš, měl podporu nespokojených stavů, překlenul patnáctiletou válku (Turci) i Bočkajovo povstání. 1608 – 1. libeňská smlouva, odštěpení Moravy od zemí Koruny české, vřadila se do R.-U. konfederace, ostatní vedlejší země zůstaly u Rudolfa. Na Moravě změny v zemské vládě, převrat po ivančickém sjezdu, do vlády jde evangelík Karel starší ze Žerotína, byl vzdělán i v zemském právu, tradicionalista, chtěl řešit problémy rychle, v praxi; chtěl, aby zemské úřady (sněm, soudy, …) pracovaly co nejlépe. 1608-14 Žerotín zemským hejtmanem na Moravě, rozmach moravské stavovské společnosti, její vrchol.
Vpád Pasovských. 1611 povolal Rudolf tzv. pasovské vojsko do Čech. Pasovští byli žoldnéři najatí arciknížetem Leopoldem Pasovským (pasovský biskup, Rudolfův bratranec) původně pro válku v Jülišsku-Klevsku. V lednu 1611 pronikli do Čech až do Prahy, kde se zmocnili jen levého břehu. Dříve než se Rudolf rozhodl, že použije tohoto malého vojska k útoku na Prahu na pravém břehu, sebrali vojsko čeští stavové a připravil se k pomoci i Matyáš. Passovští museli rychle z Prahy a z Čech ustoupit a Rudolf II. byl nucen abdikovat ve prospěch Matyáše. Pohřbení snah Rudolfa II. o restauraci dřívějších poměrů, Matyáš vládne i v českém království.
1607-11 (viz Válka: Dějiny Moravy 2) – zhoršení vztahů mezi Moravou a Čechami (vyplývá to i z vydané Žerotínovy korespondence); Žerotín byl zklamán, že se české stavy nepřipojily ke konfederaci, byl v kontaktu s Budovcem, 1618 odmítl připojit Moravu k českému stavovskému povstání (předtím vycházela iniciativa z Moravy). České stavy samy sebe vnímaly jako ty nejdůležitější, často si uzurpovaly právo na volbu panovníka; rivalita měla velmi negativní dopad. Žerotín byl už roku 1615 oprávněně skeptický k osamělému povstání proti Habsburkům ŕ 1618 byl prohabsbursky neutrální. Roku 1614 abdikoval Žerotín z funkce moravského hejtmana (největší moravskou autoritou zůstává až do Velenova převratu), je zklamaný z toho, že nemůže uplatnit své představy o zvyšování autonomie Moravy; omezování působností české dvorské kanceláře – v jejím čele zarytý katolík Vojtěch Popel z Lobkovic, pro Žerotína neakceptovatelný. Dalším střetem jsou soudní procesy moravských stavů v Praze (Illyesházy, Žerotín).
	Evangelíci: vůdce Karel starší z Žerotína, Jindřich z Hodic (Žerotín ho prosadil mezi starožitné rody mimo pořadí), páni z Roupova, Hynek Bruntálský z Vrbna atd.
	Katolíci: olomoucký biskup kardinál Dietrichštejn (v konfliktu Rudolfa, Matyáše a stavů byl prostředníkem v jednáních), Karel z Lichtenštejna (už před povstáním získal opavské knížectví – titul, z osobních důvodů stojí v čele ivančického povstání proti Berkovi z Dubé), Ladislav z Lobkovic (hejtman po Žerotínovi), Albrecht z Valdštejna (velel části zemské hotovosti shromážděné k ochraně Moravy, zradil a ukradl zemskou pokladnu se 100 000 zl.).
	Panovník: Rudolf ani Matyáš neměli potomky, proto 1617 český sněm přijal za budoucího českého krále Matyášova bratrance Ferdinanda (II.) Štýrského (korunován) – silný katolický panovník. Španělští Habsburkové se vzdali kandidatury, slíbili mu podporu; uznán ve vedlejších zemích i v Uhrách. Čeští radikálové, vůdcové stavovské opozice v čele s J. M. Thurnem, nedokázali prosadit jinou kandidaturu ani nedokázali této volbě zabránit. Kdyby nebyl Ferdinand zvolen a Matyáš zemřel, stavům by se lépe vyjednávalo.
	České stavovské povstání (viz Dějiny zemí Koruny české). Na vznik konfliktu měl vliv Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic (Česká dvorská kancelář), Matyáš do boje se stavy tlačen vídeňským biskupem M. Khleslem (Matyášův důvěrník) – pochopil, že jde o bytí a nebytí Habsburků ve střední Evropě (mobilizace). 1618 – Morava se nepřidala (Žerotín prohabsbursky neutrální), Slezsko vyčkávalo (nakloněno povstání). 1619 – Morava změnila názor, formuje se radikální křídlo včele s bratrancem Karla ze Žerotína (sídlo v Rosicích) Ladislavem Velenem ze Žerotína (sídlo v Moravské Třebové) – je to Karlův politický protiklad, průbojník se prosazuje nad analytika. Brno – měšťané nespokojeni s katolickou radou. Radikálové provedli v květnu 1619 převrat, měli nepřímou podporu Thurnova vojska. Po odstranění Karla ze Žerotína do domácího vězení (i kardinál D. hlídán) se evangelické stavy spojily s Čechy do konfederace, červenec 1619, vrchol snah o emancipaci na královské moci + snaha najít řešení, jak zapojit země Koruny české do vlády (generální sněm) + zachování vysoké míry autonomie jednotlivých zemí (ŕ ústup pozice panovníka přísahajícího na konstituci konfederace, reprezentativní funkce).
	Text: Konfederace nekatolických stavů českých, moravských, hornoslezských a horno- dolnolužických proti Ferdinandovi II.
	Schváleno stavovským sjezdem v Praze; panovník nedědičný, potvrzení Majestátu, lepší možnost obrany konfederace, jenž vznikla kvůli útisku evangelických náboženství, spojení se proti vnějším nepřátelům; návaznost na sněmy 1611 (Budějovice), 1615; výčet zemí, přísaha na články; odkazy na husitství. I král se musí těmito články řídit ("stavovská ústava", přísaha panovníka na ni). Proti jezuitům, zabavení jejich majetků ve prospěch stavů; dodržování náboženské svobody (králem). Za Žerotína náboženská svoboda na Moravě byla, ale Žerotín neusiloval o její právní potvrzení (Majestát platil jen pro Čechy); věřil v sílu evangelíků. Konfederace chtěla Majestát rozšířit i na Moravu a Lužici.
Třicetiletá válka
(španělští) Habsburkové		X	protihabsburská koalice, Fridrich IV. Falcký
- vojsko katolická liga (1609)		- vojsko protestantská unie (1608)
					Anglie, Francie, Nizozemí, severské státy, protestantská
					protihabsburská opozice v německé říši, českých zemích,
					Uhrách (a tedy i na Slovensku)
	Třicetiletá válka začala válkou českou (1618-1620).
Spor o kostely v Broumově a Hrobu. Únor 1618. Po zemském sněmu v r. 1617, kdy byl štýrský arcikníže Ferdinand Habsburský přijat za českého krále, rychle narůstala řevnivost mezi katolickým a protestantským táborem v Čechách. Protestanti vznášeli stížnosti na porušování zásad Majestátu Rudolfa II. o náboženské svobodě i na perzekuci Ferdinandových odpůrců. Sami se však snažili rozšířit jeho ustanovení o svobodné volbě víry obyvatel na královských statcích i na statky církevní, přestože Majestát nic podobného výslovně nepovoloval. Luteránští obyvatelé městeček Broumov a Hrob si zanedlouho po vydání Majestátu vystavěli kostely, s čímž nesouhlasily jejich vrchnosti zastoupené v prvním případě břevnovským opatem Wolfgangem Selendrem a ve druhém případě pražským arcibiskupem Janem Loheliem. Na jejich popud česká královská kancelář r. 1614 nařídila oba kostely zavřít. Hrobští se sice napřed obořili kamením na pražského arcibiskupa, který se pokusil osobně jejich kostelík zapečetit, avšak pod hrozbou kriminálního procesu kostel sami v prosinci 1617 strhli. O podobný krok jako arcibiskup v Hrobu se pokusila v únoru 1618 královská komise v Broumově, narazila však na odpor místních luteránů. Kostel byl úředně zavřen až po porážce stavovského povstání, r. 1676 byl zbořen a na jeho místě zbudována barokní kaple sv. Václava.
Hrob a Broumov byly impulsem. Česká stavovská opozice svolala svůj sjezd do Prahy do Karolína na 21. května 1618. 23. května 1618 více než sto českých šlechticů vniklo do královské kanceláře a svrhlo z oken Pražského hradu dva královské místodržící Viléma Slavatu a Jaroslava Bořitu z Martinic - 3. pražská defenestrace (Thurnova msta). Ustavili si stavovskou vládu složenou z třiceti direktorů; ta vypověděla ze země jezuity a zkonfiskovala jejich majetek.
	Červenec-srpen 1619 Ladislav Velen ze Žerotína porazil Dampierra u Věstonic a Mikulova.
	V březnu 1619 umírá král Matyáš, po něm nastupuje
Ferdinand II. (1619-1637)
	- vnuk Ferdinanda I., otcem Karel Štýrský, matkou Marie (dcera Albrechta Bavorského); ženy: Marie Anna Bavorská, Eleonora Gonzanga. 
V srpnu 1619 zvolen českou stavovskou opozicí za českého krále Fridrich Falcký (1619-1620) - byl to třiadvacetiletý kalvínský kurfiřt. Spor mezi císařem a českou stavovskou opozicí vyvrcholil 8. listopadu 1620 bitvou na Bílé hoře. Fridrichovo vojsko bylo po krátké bitvě poraženo. Sám Fridrich Falcký se bitvy nezúčastnil, protože hostil anglického vyslance (Fridrich Falcký byl zetěm anglického krále Jakuba I.). Když se rozhodl, že se bitvy zúčastní, dozvěděl se u Strahovské brány, že byli stavové poraženi a rozhodl se utéct z Prahy („zimní král“).
Následky bitvy na Bílé hoře
21. června 1621 bylo popraveno na Staroměstském náměstí v Praze 27 hlavních představitelů, mezi nimi Kryštof Harant z Polžic, Jan Jesenius, Václav z Budova.
1622 - vysloven tzv. generální pardon - všem účastníkům povstání byla dána milost, ale jejich statky byly zabaveny a prodány císařským přívržencům. Šlo o 2/3 statků v zemi a bylo postiženo asi 600 osob stavu panského a rytířského. Obrovské bohatství tehdy získal i Albrecht z Valdštejna. Napřed to byl český bratr đ katolík; císařský generalissimus, vévoda (Frýdlantsko, Meklenbursko).
1624 - rekatolizační patent, podle něhož nesměly být vykonávány žádné jiné obřady než katolické; od této doby se skrývá J. A. Komenský.
1627 - obnovené zřízení zemské pro Čechy.
1628 - obnovené zřízení zemské pro Moravu.
	Obnovené zřízení zemské – nová ústava, jenž upravovala poměry v Čechách a na Moravě; podle ní byli šlechta i měšťané vyzváni, aby přestoupili na katolictví nebo opustili naši zemi. Odešlo 320 šlechtických rodin a asi 30 000 nešlechtických. Sedláci byli donuceni k přestupu na katolictví. Obnoveným zřízením zemským byla potvrzena dědičnost habsburského rodu. Na sněmu bylo první místo vyhrazeno duchovenstvu a němčina byla prohlášena úředním jazykem vedle češtiny.
1631 – Sasové obsadili Prahu, z Mostecké věže sňaty hlavy českých pánů a pohřbeny v Týnském chrámu.
	Válka falcká (1621-1623) - falcká proto, že šlo o pokoření Fridricha Falckého, který v ní ztratil Horní i Rýnskou Falc; útulek našel v Holandsku, kde také zemřel (1632).
	Válka dánská (1625-1629) - na obranu protestantů vystoupil dánský a norský král Kristián IV. Pomáhali mu Angličané, Nizozemci, Francouzi a knížata z dolnosaského říšského kraje. V čele císařského vojska stál Albrecht z Valdštejna (1627 porazil sedláky, vydáno obnovené zřízení zemské). 16. října 1627 hromadná poprava valašských spojenců, 1628 sťat v Brně Bítovský. Ferdinand II. se postavil i proti německým protestantským knížatům tím, že roku 1629 byl vydán restituční edikt, podle kterého protestantská knížata měla vrátit císaři všechen majetek od roku 1555.
	Válka švédská (1630-1635) - švédský král Gustav II. Adolf se postavil proti císařskému vojsku, podporovalo ho Nizozemí, Francie a Rusko. Stál v čele výborně vycvičeného a vyzbrojeného vojska, složeného mj. z českých emigrantů a ze sedláků. K rozhodující bitvě došlo u Lützenu roku 1632 a v té Gustav II. Adolf padl. Albrecht z Valdštejna vstoupil do tajných jednání se Švédy, Sasy, Francouzi i s českými emigranty, císař ho prohlásil z zrádce a Albrecht z Valdštejna byl roku 1634 zavražděn v Chebu. Oddíly Švédů a německých protestantů byly poraženy, a proto v Praze roku 1635 uzavřela německá protestantská knížata s císařem mírovou smlouvu. Na jejím základě získalo Sasko Horní i Dolní Lužici.
	Válka švédsko-francouzská (1635-1648) – Richelieu chce zabránit habsburské hegemonii ve střední Evropě. Na stranu císaře přešlo protestantské Sasko, Braniborsko a Dánsko.
Ferdinand III. (1637-1657)
	Syn Ferdinanda II., ženy: Marie, M. Leopolda, Eleonora II. Gonzanga
	V letech 1639-1642 vpadla několikrát švédská vojska do českých zemí a roku 1645 švédský vojevůdce Torstenson porazil u Jankova habsbursko-bavorskou armádu. Téhož roku neúspěšně obléhal brněnský Špilberk, Brno hlavním městem Moravy, vděk Ferdinanda III. (znak).
	Roku 1648 začínají mírová jednání v Münsteru a Osnabrücku (vestfálská města). Zde bylo stanoveno, že situace bude vrácena k roku 1624 - to platilo pro české země. Výhodně skončil tento mír pro Francii, která získala Alsasko, i pro Švédsko, které získalo pobřeží Baltu a ústí tří řek - Odry, Labe a Visly. Švýcarsko a Nizozemí se stalo nezávislými státy. Vzrostla moc Saska, Bavorska a Braniborska. Třicetiletá válka byla první velikou válkou mezi feudálními státy a prohloubila rozpory mezi západní, střední a východní Evropou.
Berně – součást pozemkové renty, od 1310 jen z půdy poddanské (rustikál), ne z dominikálu.
Katastr (něm. Kataster) – zakreslení a soupis pozemků, z toho kontribuce, 53% břemen.
Kontribuce (lat. contribuere = přispívat) – dávky a daně, plat pozemkové vrchnosti státu, výše stanovena podle počtu a velikosti usedlých (poddaní pomáhají platit polovinu). Poč. 16. stol. byla zanedbatelná.
Urbář (lat.) – vrchnostenský soupis veškeré poddanské půdy, ze které vycházel důchod. Platy poddaných vrchnosti (ta měla zájem na přesnosti); platba za dědičnou držbu, 41% břemen. Označován též jako knihy úročné. V českých zemích urbáře doloženy od 2. pol. 13. stol. v podstatě až do 1848.
Pozn. církevní desátek 2% břemen; 4% poddanské (gruntovní) peníze /pozemkové knihy/
·	1654 berní rula (z fr. role přes něm. Rolle = svitek papíru) – první soupis pozemků a poddaných na našem území. Po 30leté válce potřeba provést evidenci všech pozemků držených poddanými, resp. všech poddanských usedlostí, z nichž se platila berně nebo kontribuce. Z vrchnostenského majetku se berně neplatila. Tak vznikl první katastr, který se v Čechách nazývá berní rula (rolla) a byl pořízen na základě vrchnostenských přiznání z r. 1654. B. r. se vypracovávala v letech 1653-56. Evidovala podle krajů, panství a lokalit všechny poddanské usedlosti a měšťanské domy v zemi, uváděla jejich vybavení polnostmi, dobytkem, zaměstnání držitelů, údaje o svobodných a Židech. Materiály nejsou úplné, chybí data pro Slánsko a část Boleslavska, stejně jako pro církevní majetek na Čáslavsku a Bechyňsku. Podle b. r. byla po 30leté válce asi třetina domů pustých. Na základě b. r. se odhaduje, že Čechy měly ve 2. pol. 17. stol. asi 930.000 až 1 mil. obyvatel. Moravskou obdobou b. r. jsou tzv. lánové rejstříky. /pozn. Po revizitaci (revizi) vznikla tzv. druhá berní rula užívaná do r. 1748./ (lit. Bauer: Berní rula – edice pramene; od 1949)
·	1656-1679 lánové rejstříky – berní soupis poddanské (rustikální) půdy vytvořený na Moravě, obdoba berní ruly v Čechách. Vytvořeno pomocí tzv. lánových vizitací (tedy nikoliv měřením, ale pouhým odhadem na základě přiznávacího listu vrchnosti). Z první lánové vizitace (1656-58) se zachovaly pouze tři celozemské sumáře uspořádané podle krajů a čtyři jednotlivé krajské relace podle dominií (panství) a vsí. Vznik skutečných lánových rejstříků přinesla teprve druhá lánová vizitace (1669-79). Z ní se uchovaly materiály téměř pro všechna moravská dominia i pro moravské enklávy ve Slezsku. Lánová berně se netýkala královských měst, a proto nejsou do rejstříků zahrnuta. L. r. zjistily obecné zpustošení Moravy po 30leté válce jako berní rula v Čechách. (lit. F. Matějek: Moravské lánové rejstříky, in SAP, 1979).
·	1667 komínový rejstřík – daň z komínu (?)
Leopold I. (1657-1705)
-	vytlačení Turků z Uher (od 1683)
Josef I. (1705-1711)
	1710-1711 morová epidemie vylidňuje kraje Evropy.
Karel VI. (1711-1740)
Pragmatická sankce, zákon o nástupnictví v habsburské monarchii, vydaný 19. 4. 1713 císařem Karlem VI. Proklamoval nedělitelnost monarchie a určoval posloupnost nástupnictví v mužské i v ženské linii rodu. Pokud by nebyli mužští potomkové, mělo nástupnictví připadnout nejprve dcerám Karla VI., poté dcerám Josefa I., popř. i Leopolda I. Ve 20. letech byla uznána sněmy jednotlivých zemí monarchie; úsilí o její mezinárodní uznání se stalo hlavním cílem zahraniční politiky Karla VI. Do jeho smrti v roce 1740 uznaly pragmatické sankce všechny významné evropské mocnosti, přesto však proti dědickým nárokům jeho dcery Marie Terezie vystoupila řada panovníků (válka o dědictví rakouské). Pragmatická sankce byla základem zákonodárství v habsburské monarchii až do roku 1918.
	Karlem VI. vymřela dynastie Habsburků v mužské linii, podle pragmatické sankce z roku 1713 se ujala vlády arcivévodkyně Marie Terezie.
Osvícenský absolutismus v habsburské monarchii
	Cíl osvícenského absolutismu v habsburské monarchii - přistoupit k reformám, které přizpůsobí hospodářské a společenské poměry vyspělým zemím, aniž se dotknou podstaty feudálního systému.
Marie Terezie (1740-1780)
	Marie Terezie vstoupila do sporu o dědictví rakouské s pruským králem Fridrichem II. Válka s Pruskem probíhala v letech 1740-1742. Marie Terezie ztratila Slezsko a Kladsko. Mír byl uzavřen ve Vratislavi. 1748 byla uzavřena v Cáchách válka o dědictví rakouské (definitivní ztráta Slezska). Marie Terezie zůstala pouze českou a uherskou královnou. Marie Terezie bojovala s Pruskem v sedmileté válce (1756-1763), opět se bojovalo o Slezsko a i tato válka skončila porážkou Marie Terezie. Na straně Pruska stála v této válce Anglie, na straně Rakouska stálo Rusko a Francie. Prusko se dostává na velmocenskou pozici. 1772 získává při prvním dělení Poslka Halič a Vladiměřsko, 1774 využila rusko-turecké války a obsadila Bukovinu. Z Bavorska získala jen Innskou čtvrť (1779).
Reformní činnost Marie Terezie
	Cílem její reformní činnosti bylo vybudování jednotného moderního státu (císařovna oslabena, Uhry značně samostatné, reformy se jich příliš nedotýkaly).
1.	1742 zřízena státní kacelář, F. W. Haugwitz, centralizace státní správy
2.	1748 dokončen první tereziánský katastr podchycující veškerou rustikální půdu, na níž byla kontribuce (obecná zemská berně); práce zahájena už 1713, první fáze tereziánské berní reformy. Evidoval nejen půdu, ale i měšťanské domy, řemesla a Židy. Přihlížel k bonitě půdy, ale přeceňoval pozemkové vlastnictví ve srovnání s řemesly. Revize, 1757 dokončen druhý tereziánský katastr (druhá fáze tereziánské berní reformy) – připojen i soupis dominikální (panské, vrchnostenské) půdy, jež byla (poprvé!) rovněž podrobena nevelké dani (+ vrchnostenské užitky z podnikání, roboty; příjmy církve a městského hospodaření). (lit. Chalupa: Tereziánský katastr český).
3.	1749 zrušena česká a rakouská kancelář a nahradilo ji jediné directorium in publicis et cameralibus, byrokracie, omezen vliv zemských stavů; soudnictví (nejvyšší soudní úřad) a hospodářský dozor (vrchní komerční direktorium) bylo centralizováno, reorganizována a posílena armáda.
4.	Zavedeny jednotné právní normy.
5.	Centralizace byla spojena s germanizací („jednotný stát = jednotná řeč“); propagovala němčinu, ostatní jazyky měly sloužit pro dorozumívání s poddaným robotným lidem.
6.	Stát zasahoval do hospodářského podnikání, podporoval rozvoj manufaktur. Chránila průmysl před zahraniční konkurencí.
7.	1767 - vydala urbariální patent, který platil až do roku 1848, upravoval povinnosti poddaných vůči vrchnosti: tresty za přestupky, výši roboty, naturální dávky.
8.	1773 - zrušen jezuitský řád (s nutným souhlasem papeže).
9.	1774 - provedla školskou reformu; vytvořil se tím nový školský systém - školy tak podléhaly církevnímu dozoru, byla stanovena povinná školní docházka od 6 do 12 let. Byly zřizovány tyto typy škol:
			triviální - čtení, psaní, počítání
			hlavní - ve městech
			vzorové (normální) - Praha, Brno, Vídeň, Budapešť, Bratislava
Vrchním inspektorem byl Ferdinand Kindermann.
10.	Provedla raabizaci (odvozeno od jména dvorního rady Františka Antonína Raaba, který ji od roku 1775 prověřoval na bývalých jezuitských panstvích). Přidělovala půdu některých jezuitských a domovních statků (v Čechách 105 statků) za poplatek. (Robotní povinnosti mohly být nahrazeny peněžními poplatky.)
11.	1775 vydala Marie Terezie robotní patent, kterým zmírňovala robotní povinnosti. Vydala ho proto, že tohoto roku propuklo rozsáhlé nevolnické povstání v SV Čechách, střediskem tohoto povstání se stala Rhyně, zřízeno selské guberno v čele s Antonínem Nývltem; vzmáhající se povstání potlačeno vojskem.
Pozn. Robotní patenty, legislativní normy vydávané panovníkem a upravující v 17. a 18. stol. robotní zatížení a postavení venkovského poddaného obyvatelstva. První robotní patent císaře Leopolda I. z 1680 určoval maximální délku roboty 3 dny (v době sezónních prací však neomezeně); pro Moravu zaveden 1713. Další robotní patent vydal Karel VI. 1717 a 1738, poslední Marie Terezie 1775. Robotní patenty jsou projevem zásahů panovnického absolutismu do vrchnostensko-poddanského vztahu.
Josef II. (1780-1790)
	Po smrti otce Františka Lotrinského (1765) se ujal vlády v říši a spoluvladařského úřadu v dědičných zemích monarchie (samostatně 1780-1790).
1.	Toleranční patent, nejvýznamnější reforma Josefa II. v náboženské oblasti. Vydán 1781 (13. 10.). Uzákonil toleranci pro augsburské vyznání, helvetskou konfesi a pravoslavné vyznání. Podržel sice katolické církvi privilegované postavení, ale zrovnoprávnil nekatolíky s katolíky. V Čechách znamenal definitivní konec pobělohorské rekatolizace. Rušení klášterů, zmírnění cenzury.
2.	Patent o zrušení nevolnictví (v českých zemích 1. 11. 1781, v rakouských 1782, v Uhrách 1785) – poddaní se mohli svobodně stěhovat, uzavírat sňatky, posílat děti do škol. (robota /poddanství/ zrušena až roku 1848)
3.	1784 prohlášena němčina jedinou úřední řečí.
4.	1785 byly zahájeny práce na sestavení josefínského katastru, který poprvé evidoval veškerou zemědělskou půdu – dominikální i rustikální (stejnoměrně zdaněno). Byl objektivnější než t. k., poprvé na základě měření (a nikoliv přiznávacích protokolů vrchnosti). Základní berní jednotkou katastrální obec, vybírání berně mělo přejít z vrchnosti na státní úředníky. V době císařovy smrti nedokončeno, berně takto vybrána jen jednou. Zajímavý je fakt, že od 1. 11. 1792 se berně opět rozepisovala podle podrobnějšího josefínského katastru, ale platila se podle pravidel tereziánského katastru.
5.	Berní a urbariální patent, písemné rozhodnutí Josefa II. z 10. 2. 1789, které bylo pokusem o radikální reformu daňového a urbariálního zatížení venkovského poddaného obyvatelstva. Daně odváděné státu a platy pro vrchnost neměly činit více než 30 % hrubého výnosu poddanské usedlosti, daně měly být vybírány podle nového josefského katastru, většinu robot nahrazovaly peněžní a naturální dávky. Berní a urbariální reforma vstoupila v platnost 1. 11. 1789; pro odpor stavů zrušena Leopoldem II. 9. 5. 1790.
Leopold II. (1790-1792)
	- *1747, římskoněmecký císař od roku 1790, král uherský od roku 1790 a český od roku 1791; syn Františka Štěpána Lotrinského a Marie Terezie. Velkovévoda toskánský od roku 1765, zde panoval samostatně až do smrti svého bratra Josefa II., zaváděl osvícenské reformy, podobné reformám Josefovým, ale s větším citem a menší dávkou absolutismu. Po nástupu do čela monarchie řešil napjatou zahraničněpolitickou situaci (Turecko, Prusko), uklidňoval vnitřní poměry soustátí a snažil se zachránit maximum z Josefových reforem.
František II. /I./ (1792-1835)
- *1768, poslední římskoněmecký císař 1792-1806, z habsbursko-lotrinské dynastie, císař rakouský od roku 1804 jako František I., od 1792 uherský a český král; syn Leopolda II. Do roku 1815 bojoval s Francií, války přivodily 1811 rakouský státní úpadek. V reakci na Napoleonovo vyhlášení francouzského císařství v roce 1804 přijal titul císaře rakouského, 1806 se vzdal hodnosti římskoněmeckého císaře (rozpuštění Římské říše). Od roku 1809 svěřil zahraniční politiku a po roce 1815 i vnitřní politiku kancléři Metternichovi a jeho skupině. Omezena práva zemských sněmů, zavedena cenzura, kontrola vyučování, vznik rozsáhlého policejního aparátu.
·	1826-1843 stabilní katastr – odstranil nedostatky předchozích katastrů, přesné vyměření pozemků; jako základní zeměměřičský podklad pro evidenci pozemků platí vlastně dodnes.

