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Feudalismus - princip pyramidy
-	viz Ottův slovník naučný
-	ze středolat. feudum, léno
-	středověká právní soustava
-	feudální poměry (vztah mezi pánem-seniorem a leníkem čili vazalem) sloužily za vzor v soukromém i veřejném jednání a ovládaly celou společnost.
-	lénem byly udíleny nejen pozemky, ale i různá práva, důchody, úřady, celá území
-	soustava zbudovaná na základě pozemkového vlastnictví a zásadách vojenských a aristokratických
-	pán má přímá práva jen vůči vazalu, nikoli vůči podvazalu (jen právo nepřímé)
-	nade všemi seniory má hlavní moc panovník – vlastnictví veškeré země, veškerá moc vládní a správní – král vydával zákony, ukládal daně
-	feudalismus = příčina nerovnosti stavů: aristokracie X bezprávné obyvatelstvo
-	nová forma vlastnictví (střet mezi vlastnictvím kolektivním a individuálním), forma časově neomezeného užívání pozemku, právo vlastnické – děleno mezi pánem a manem, pán = vlastnictví vrchní, přímé a vlastnictví „užitkové“ (dominum utile)
-	poměr mezi pánem a vazalem částečně osobní (pozemky propůjčovány, vojenské služby), částečně věcný
-	zrušení věrnosti manské (felonie) – mohl se jí dopustit i pán, zrušení lenního poměru, právo odnětí léna
-	feudální šlechta = šlechta pozemková = šlechta vojenská
Humanismus a renesance
	Bohatá severoitalská města získala první místo ve světě v rozvoji řemesel, obchodu a bankovnictví. Ekonomické změny, uvolnění feudálních vztahů. Italští měšťané bojovali se šlechtou a dokázali si vybojovat politickou moc. Vytvořili si rovněž nový názor na svět, novou ideologii – humanismus, a kulturu odpovídající tomuto názoru – renesanci. Humanismus a renesance vznikli tedy v bohatých severoitalských městech.
	Jako jev ale renesance existuje v Itálii vlastně už od antiky – Burckhardt v knize Renesance dokumentuje na historii italských měst, že v Itálii vlastně středověk neexistoval. Renesance = nová ideologie, proti středověkému scholastismu a mysticismu, centrem zájmu se stává člověk a příroda.
	Humanismus (z lat. humanus – lidský) – v Itálii od 14. století, je to nové duchovní hnutí, jenž se stavělo proti středověké scholastické filozofii (rozpor těla a duše) a církevním názorům, které odporovaly zkušenosti a skutečnosti. Humanismus zaměřil pozornost umění, vědy a celé kultury na člověka, rodinu, přírodu a pozemský život. Humanisté se zabývali antickou literaturou, sdružovali se kolem tiskáren (např. Manucciova tiskárna v Benátkách), králem humanistů nazýván Erasmus Rotterdamský.
	Renesance (z it. rinascita – znovuzrození) – je to nová kultura, která vychází z humanistického světového názoru. V Itálii se rozšířila již ve 14. století, plně se rozvinula v 15. a 16. století, zejména ve Florencii a v Římě.
Periodizace renesance:
Trecento (14. století) – raná renesance, umělci: Dante Alighieri (1265-1321) – Božská komedie = střet starého středověkého světa se světem novým, Francesco Petrarca (1304-1374) – nová metoda studia humana; Cola di Rienzo; hlavním představitelem malířství Giotto di Bondone.
Quatrocento (15. století) – klasická (vrcholná) renesance – reedice Vitruviových Deseti knih o architektuře, centrem městská republika Florencie – zde od roku 1375 bankéřský rod Medici, vládnou od 1434 – Cosimo (zemř. 1464), jeho vnuk Lorenzo zvaný Nádherný (zemř. 1492). Poté G. Savonarola – načas zbavil Mediceje vlády, po roce se vrátili a upálili ho. Florentská renesance vlastně omylem – ve Florencii nejsou antické památky, jen raně románské, starokřesťanské a etruské – napodobovali je v domnění, že jde o antiku, omyl se stal zvyklostí, tzv. románská renesance, zakladatelem Fillipo Brunelleschi [bruneleski] (zemř. 1466), kupole nad Florentským dómem – Santa Maria del Fiore, nejznámějším představitelem Leon Batista Alberti – albertinský styl, San Francesco v Rimini.
Cinquecento (16. století) – pozdní renesance (manýrismus) – módní záležitost na italských dvorech, římská renesance (donátorem papež), benátská renesance, architekti a malíři: da Vinci, Michelangelo Buonarotti, Raffael Santi, Tizian Vecellio, Sandro Botticelli.
Renesance za Alpami: 1490-1560.
Zámořské objevy
	Mezi Evropou a Asií existovaly na přelomu 15. a 16. století čilé obchodní styky především po moři. Sortiment i objem zboží neustále rostl. Obchodovalo se s hedvábím, koberci, porcelánem, drahokamy, kořením, drogami. Zisky z těchto obchodů zůstávaly především v rukou italských a arabských obchodníků.
Hospodářské příčiny zámořských objevů:
-	ztížený obchod s Indií a Čínou, protože Turci roku 1453 dobyli Konstantinopol
-	akutní nedostatek drahých kovů – zlata a stříbra
Vědecké a technické předpoklady zámořských objevů:
-	nový světový názor, že je Země kulatá
-	karaky a karavely (15. století, Portugalci) – trojstěžňové plachetnice
-	zdokonalení kompasu; astroláb, arbalet – měření hvězd
-	mapy
	1415 vyplenili Portugalci maurské africké město Ceuta, 1437 poraženi v postupu na pevnině. Předehrou k „objevení Ameriky“ byly plavby Portugalců podél západního pobřeží Afriky pod dohledem prince Jindřicha Mořeplavce (†1460), hlavní organizátor. Portugalci při objevných plavbách získávali otroky. Zatím mysleli jen na africké zlato, ale po roce 1450 se začali soustředit na objevení nové cesty do Indie (vymknutí se z arabské kontroly). Dvě cesty Dioga Cãoa (1485-88); Bartolomeo Díaz obeplul roku 1487 mys Dobré naděje (nejjižnější cíp Afriky), chtěl pokračovat dál, ale na nátlak posádky se musel vrátit do Lisabonu.
	Evropské znovuobjevení Ameriky, zvrat v dějinách. Španělsko, které nechtělo připustit portugalskou dominanci, přijalo nabídku Itala Kryštofa Kolumba (*1451/52, Janov – †1506), že uskuteční cestu do Indie směrem na západ přes Atlantický oceán (Kolumba předtím odmítl portugalský král). 3. srpna 1492 vyplul se třemi loďmi (admirálská Santa Maria, Niña, Pinta) ze španělského přístavu Palos a v noci z 11. na 12. října 1492 připlul k jednomu z ostrovů v Karibském moři. Pojmenoval ho San Salvador, tři měsíce zde hledal bohatství; domníval se, že jde o bohaté asijské země. Objevil ostrovy Kubu a Haiti a na dalších třech výpravách se dostal k jiho- a středoamerické pevnině. Ještě za jeho života upozornil italský cestovatel a obchodník Amerigo Vespucci z Florencie, že Kryštof Kolumbus objevil nový kontinent, a nazval ho Amerika. Kolumbův život je plný záhad; většina vědců se shoduje, že pochází z Janova. Když se vrátil z Ameriky, dosáhl úspěchu, dostal titul místokrále objevených zemí. On a jeho bratři byli jako kolonizátoři neschopní; zemřel zapomenut ve Španělsku, roztrpčen, protože jeho objevitelské zásluhy nebyly doceněny.
	1494 uzavřena v Tordesillas dohoda mezi Španělskem a Portugalskem o právech na nově objevená území, demarkační linie.
	Na Kolumba navázali Italové v anglických službách otec a syn Cabotovi, 1497 přistáli u New Foundlandu, komerčně neúspěšné.
	Objevení námořní cesty do Indie – Portugalci, 1498. Jejich výpravu vedl voják a diplomat Vasco da Gama, velel třem lodím se 148mi muži posádky a když v Indickém oceáně narazil na odpor arabských kupců, neváhal ničit jejich lodě a loupit zboží. Doplul až do dnešní Kalkaty. Vrátil se do Evropy s 55ti muži a byl povýšen do hraběcího stavu. Portugalci se zmocnili obchodu s kořením, Lisabon důležitým přístavem (zboží dále do Antverp), upadaly Benátky závislé na Arabech. Vojenská převaha Portugalců jim umožnila rychle porazit indické vládce i Araby v Indii (1509 porazili flotilu egyptského sultána).
	Španělé z Ameriky nezískali takové bohatství jako z Indie, a proto nadále hledali cestu směrem na západ, která by je do Indie bezpečně přivedla. Kolumbovu myšlenku plavby do Indie západním směrem uskutečnil portugalský námořník ve španělských službách Fernão de Magalhães [magaljenš] (španělsky Fernando Magellan). V letech 1519-1522 podnikl první plavbu kolem světa, při které sám zahynul při potyčce s domorodci. Průliv do Tichého oceánu nalezl mezi Ohňovou zemí a Jižní Amerikou (nese jeho jméno). Jeho výprava definitivně potvrdila kulatost Země.
	Honba za zlatem a stříbrem neustávala, Španěl Hernando Cortéz dobyl v letech 1519-21 s hrstkou španělských dobrodruhů říši Aztéků v Mexiku a dále dobyl říši Mayů na poloostrově Yucatán. Lákala je také Jižní Amerika, kde mělo ležet „Eldorádo“, bájná říše zlata. V letech 1531-32 dobyl Španěl Francisco Pizzaro říši Inků v Peru (císař Atahualpa popraven). Almagro dobyl Chile.
	Cenová revoluce – náhlý pokles hodnoty peněz a s tím související prudký růst cen zboží. Cenovou revolucí byl urychlen přechod od feudalismu ke kapitalismu, došlo k přesunům center evropského obchodu od Středozemního a Baltského moře k Atlantiku.
Stát a společnost evropského absolutismu (1550-1789)
	Raný novověk je obdobím absolutismu – dvě části:	a) 15.-16. století
								b) od poloviny 18. století
	Absolutismus není období, ale proces (už ve středověku). 1495 – sněm ve Wormsu, Maxmilián, reformy Svaté říše římské, absolutistické úřady X stavovské úřady.
	Absolutismus – klíčový termín, hlavně v německy psaných pracích – přímo název Absolutismus (Heidrich Durchharz, Johannes Kunisch, Perry Anderson).
	Absolutismus: absolutní moc státu, až za absolutismu, základní prvek lidské společnosti; spíše až „za druhé“ absolutní moc panovníka.
	Francie: absolutismus (Ludvík XIV.), Francouzi toto slovo nepoužívají až tak často (klasické období – baroko); přesto francouzský původ, pozdní název, žádný programový dokument absolutismu, poprvé ho použil francouzský pozitivistický historik Jules Michelletes (70. léta 19. století).
Periodizace absolutismu
A.	podle Stuffentheorie (formální stupňovitost) – německý ekonom Wilhelm G. F. Roscher (1817-1894):
1.	konfesní absolutismus – 16. stol., reformace, „Čí je vláda, toho je náboženství.“, španělský král Filip II.
2.	dvorský absolutismus – 17. a poč. 18. stol., „Stát (stav) jsem já.“, Ludvík XIV.
3.	osvícenský absolutismus – 18. stol., „Kníže je prvním služebníkem státu.“, Friedrich II. Pruský
- odpůrcem této periodizace byl Švýcar Jacob Burckhardt (19. století), Úvahy o světových dějinách, prý příliš ekonomizující a málo kulturní.
1.	Konfesní absolutismus (1550-1648, do vestfálského míru) – 1517, mnich Luther, reformace, Evropa rozdělena podle konfese (vyznání), konfesní válka (německá selská, Holandsko, hugenoti [ygenoti], šmalkaldská, Itálie, Turci, třicetiletá válka); konfese jen vnějším měřítkem, pozadí válek je jiné. 1635 – pražský mír, status quo, 1648 – vestfálský mír. Absolutismus není spojen s katolicismem (viz Prusko – luteráni). pozn. status – stav, vztah; res publica – stát.
2.	Dvorský absolutismus (1648-1740, do nástupu Marie Terezie) – vrcholný absolutismus, „dvorský“ proto, že panovník vládne pomocí dvora; tj. teritoriální či knížecí absolutismus (Německo) – rozdrobenost. Kulturně-určující poloha: stát (nejen „baroko pro oko“; jestliže bydlím ve Versailles, jsem panovník X chudák…); dvůr – organizátor chodu státu: hof-úřady – dvorské, stát (dvorský maršálek, číšník, stolník, stájník) X zemské úřady (dříve stát).
3.	Osvícenský absolutismus (1740-1789, do Velké francouzské revoluce) – osvícenská filozofie đ stát; racionalita.
X neoabsolutismus (Metternich, Bach) – nikde se to však už nevrátilo před rok 1789. Termín absolutismus se pro 19. století vyloženě nehodí.
B.	genetická typologie - Francouz Robert Mousnier (1955), čtyři fáze absolutismu dle metody vlády:
1.	poradní grémia – panovník pomocí nich vládne, má plnou autoritu, ale vládu zprostředkovávají různé osoby, habsburská monarchie, 16.-17. století, nejdůležitější tajná rada = vláda + parlament, jmenováni šlechtici z jednotlivých zemí podle stavovství, měli by hájit svůj stav proti panovníkovi, ale bylo to obráceně.
2.	kabinetní vlády – státní sekretáři, správní kolegia, intendanti.
3.	ministerské vlády – ministři závislí na panovníkovi.
4.	ministerské rady – resortní ministři, zdánlivá nezávislost na panovníkovi, kolegialita, premiér – Richelieu, Mazarin – první ministr (pozn. u nás nesprávně používáno).
Kritéria absolutismu:
a)	význam války
b)	postupný vývoj národního uvědomění (Francie)
c)	zbožštění monarchy uměním, náboženstvím a filozofií
d)	spojení kapitalismu s absolutismem
Pevný řád společnosti (sociální zařazení), byrokratizace – profesionalizace: státní aparát plně profesionální, nutnost vzdělání. Hierarchizace. Státní rezóna (zájem) – „nadevše“.
Absolutismus – pevná moc státu, byrokracie.
Francie – centralizace, „velký národ“, Francie neformálně katolická (kardinál Mazarin nebyl knězem).
Svatá říše římská – několik absolutismů – centralismus do Vídně (Ferdinand II. Štýrský), likvidace moci říšských knížat, Bavorsko má jen formální vztah k císaři (přesunut kurfiřtský hlas z Falce).
Polsko-litevský stát – nikdy tam nebyl pravý absolutismus, Vasovci.
Filozofie a státní teorie v době absolutismu
Nicollo Machiavelli (1469-1527)
-	J. Kudrna: Machiavelli a Guicciardini
-	Životopis Machiavelliho
-	Vlády a státy
-	historik, filozof, kancléř a významná osobnost Florentské republiky
-	jeho velikým snem bylo sjednocení rozdrobené Itálie; to vyjádřil ve svém nejslavnějším spise Il principe - Vladař (1513). Dospěl k názoru, že morálka moci je jiná, než je obecná morálka; tj. vladař usilující např. sjednocení Itálie může dělat úplně všechno. Je dovoleno lhát, krást i vraždit.
-	„Obezřetný vládce nemůže ani nesmí držet slovo, jestliže se věrnost obrátí proti němu.“
-	Shrnující myšlenka: „Účel světí prostředky.“ /jezuitské heslo/
-	dodnes velice diskutované dílo, u nás Machiavelliho odmítal TGM, dnes je brán spíš negativně: machiavelismus = politická lstivost
-	Fridrich II. (pruský princ) napsal dílo Antimachiavelli (chvála od Voltaira), ale po nástupu na trůn se přesně řídil Machiavelliho názory.
	Začátkem 17. století vznikla představa o panovnické všemocnosti a o absolutní moci jednoho suverénního vládce.
	Filozofická definice absolutistické monarchie pochází od Francouze Jeana Bodina [boden] (1530-1596), francouzského politického myslitele, právníka a ekonoma. Byl to nejvýznamnější státovědec Francie v době velkých kardinálů, podporovatel absolutní monarchie, národního státu. Bodin ve svém díle De republica (O republice, šest knih) vyhlásil majestát krále za nejvyšší moc nad poddanými, která není nijak zákonem omezena, a tím se stal teoretikem absolutistického státu. Konstituční monarchie, náboženská tolerance, myšlenka oddělit církev od státu, svobodný obchod.
	Bodin založil učení o státní suverenitě – suverenite, raison d‘etat – státní nárok (rezóna, zájem) – území, zájmy, svrchovanost.
	Bodin rozvíjel svoje představy v souvislosti s úplným rozvratem francouzského státu v 16. stol. a v monarchickém absolutismu spatřoval jediný lék.
	Bodinova koncepce státu však nedovolovala proměnu vlády v despotismus nebo tyranii, protože podle jeho představ musel regent respektovat boží a přirozené právo.
	Moc absolutisticky vládnoucího monarchy spočívala především na vojsku, úřednících a státním náboženství. Důstojníky jmenoval král, královskou správu tvořili právnicky vzdělaní úředníci.
	Absolutismus, který se zrodil ve Francii, se přenesl, třebaže v trochu jiné podobě, do řady dalších evropských zemí: Anglie, Španělska, Ruska, Švédska, habsburské monarchie a Braniborska. Zvláštnost představoval teritoriální knížecí absolutismus v Německu. 
Paměti: Richelieu, Ferdinand II. (William la Mormek: Ctnosti císaře Ferdinanda II.)
Jacques-Bénigne Bossuet [bosje] (1627-1704) – fr. teolog, politik a historik; stoupenec galikanismu (autonomie fr. kat. církve), horlivý protireformační činitel, biskup od 1669; obhájce absolutistického státu Ludvíka XIV.; dílo: Politika tvořená čistými slovy Písma svatého.
Roche Foucalt /?/ - emigrant do Říše, 70. léta 17. stol. napsal prohabsburský spis „Maxima Ludvíka XIV.“
Pronikání přirozeného práva do absolutismu
- místo práva historického se začíná prosazovat právo přirozené
Hugo Grotius (1583-1645)
-	holandský právník, zakladatel mezinárodního práva, zdůrazňoval tzv. přirozené právo, které se řídí zásadami ideální spravedlnosti; ideál vytváří člověk. (X právo zjevené – od Boha; náboženské zákony, Bible)
-	z této teorie vyšel:
Thomas Hobbes (1588-1679)
-	anglický renesanční filozof, státoprávní teoretik
-	první materialista, vycházel z Grotiovy teorie přirozeného práva
-	„Předspolečenský (tj. původní) stav lidstva je charakterizován válkou všech proti všem.“
-	„Homo homini lupus est.“ - Člověk je člověku vlkem.
-	tento stav je nebezpečný, lidé uzavírají společenskou smlouvu, na jejímž základě vzniká stát. /Stát je společenskou smlouvou - člověk se vzdává části své svobody, získává bezpečí, .../
-	Hobbes byl zastáncem panovnického absolutismu (X stavovský stát); považoval panovníka za zdroj veškeré moci - tím odstranil myšlenku, že panovníci jsou ustavováni z vůle boží.
-	„Zdrojem moci je vůle člověka a nikoli vůle boží.“
V renesanci vzniká tzv. utopický socialismus - tvůrci:
Thomas Morus /More/ (1478-1535)
-	Londýňan, v Londýně studoval práva, v Oxfordu latinu a řečtinu
-	jeho přítelem Erasmus Rotterdamský
-	od 1504 poslancem parlamentu, 1529 lordem kancléřem, nesouhlasil s králem Jindřichem III. Ve sporu s papežem Klementem VII., 1532 se vzdal úřadu (nepřísahal na královu nezávislost na papeži)
-	odsouzen k smrti za velezradu, věznění v Toweru, poprava
-	1935 kanonizace
-	The History of King Richard the Thirde (Historie krále Richarda III.) – současně latinsky i anglicky, nedokončena, Richard jako tyran a manipulátor
-	A Dialogue of Confort Against Tribulation (Dialog o útěše a protivenství) - v Toweru
Utopie
-	latinsky 1516, anglicky 1551, česky 1911
-	forma dialogu s Hythlodaiem - smyšlený portugalský mořeplavec a humanista, měl se účastnit tří námořních výprav s Amerigem Vespucim, vypráví o ostrově Utopia
-	vliv objevitelských plaveb a zpráv o objevených zemích
-	1. díl, napsaný až po druhém, rozhovor mezi autorem a Hythlodaiem o politické odpovědnosti za morální řád ve státě
-	2. díl Hytlodaiův popis Utopie (velmi podrobný) – neexistuje soukromé vlastnictví, povinná společná práce v zemědělství, předepsané střízlivé oblečení, důraz na vzdělání (věnují se mu všichni ve volném čase), nábožensky tolerantní, baví se umírněně a ukázněně
Tommaso Campanella (1568-1639)
-	spis Sluneční stát – utopický ideální socialistický stát budoucnosti (podobné jako Thomas Morus)
-	dominikán, italský filozof (aristotelik), 27 let vězněn
-	zrušení soukromého vlastnictví a peněz, absolutní moc soustředěná v rukou jednoho vládce – filozofa
John Locke (1632-1704)
- anglický filozof, zakladatel empirické školy, která považuje zkušenost za základ všeho poznání. Veškerá moc pochází z lidu, panovník vládne pouze podle smlouvy mezi ním a lidem, který ji může zrušit. Lockovo hlavní filozofické dílo: Esej o rozumu lidském - v tomto spise popírá existenci vrozených idejí (spor s Leibnizem); dokazuje, že všechny naše představy pochází ze zkušenosti (empirie). Tvrdí, že naše mysl, než začneme vnímat, je bílý nepopsaný papír. Rozum pouze skládá naše smyslová data. Největší význam v jeho filozofickém díle má učení o sekundárních kvalitách (počátek subjektivního idealismu, Locke ale nebyl jeho představitelem). Pozn. Dvě pojednání o vládě.
Struktura Říše - kurfiřti, kolegium knížat, měst
Starověká Říše římská (SPQR)
-	předpověď rozkolu, Starý zákon – Daniel, Sen krále Nabukadnesara
-	4 říše: asyrsko-babylonská, médsko-perská, řecko-makedonská, římská
-	trůn je za Karlovců dědičný, za Švábů a za Sasů volitelný
-	800 renovatio imperii, 962 II. renovatio imperii
-	Imperium Romanum Sacrum imperium (do 13. století)
-	1054 rozkol na východní (pravoslaví, 1.-8. koncil, řecko-katolická) a západní církev (římsko-katolická, 1.-21. koncil, štěpení: evangelická…). Pravoslavná církev uznává rozhodnutí 1.-8. koncilu, římsko-katolická církev uznává rozhodnutí 1.-21. koncilu, 16. koncil Kostnice, 17. Basilej, 19. Trident, 20. první vatikánský, 21. druhý vatikánský
-	Sacrum imperium Romanum (13.-15. století)
-	Heiliges römisches Reich des deutsches Nation (od 15. stol., Friedrich III.)
RSK					RFK
kolegium svobodných říšských měst		kolegium říšských knížat
a)	rýnská – 14 (17)
b)	švábská – 37 (34)
Kurfiřti (electores) – kurfiřtské kolegium /viz Ottův slovník naučný/, volba německého krále
-	něm. Kurfürst, Kur = volba, Fürst = kníže
-	knížecí volitelé, oficiálně sacre Romanae imperii principes electores
-	sloupové aneb svíce Římské říše, mezi knížaty a králem, od 13. století volí krále pouze oni
-	Nizozemí, Belgie, Česko, Rakousko, Německo
-	do 1198 – 16 volitelů (všichni potomky Otonů); Otoni / Štaufové
-	kurfiřtské kolegium (1198-1806) – společenství mužů oprávněných volit krále
-	německého krále volilo 7 volitelů = kurfiřtů:
4 světští (feudálové):
český král – arcičíšník (od 12. století), díky Zlaté bule má nejvíc privilegií
rýnský falckrabě – arcistolník, arcitruksas, Wittelsbachové; v době interregna provizor na J říše
braniborský markrabí – arciklíčník (arcikomorník), Askánci, 1319 Wittelsbachové, Lucemburkové, 1415 Hohenzollernové
saský vévoda – arcimaršálek, Wettinové, 1696 pol. králové, poč. 19. stol. Sasko král.; v době interregna provizor na S říše
3 církevní (němečtí biskupové):
mohučský arcibiskup – arcikancléř Německa, svolává sněm
trevírský arcibiskup – arcikancléř Burgundska, předává říšské klenoty
kolínský arcibiskup – arcikancléř Itálie, korunuje krále
Cáchy – korunovace Karla Velikého – 800 – korunován papežem na císaře
1268/71 – teorie – funkce kurfiřtů u královské tabule, teorie vyvrácena, volby pod širým nebem
1623 Ferdinand II. přiřkl falcký kurfiřtský hlas vévodovi Maxmiliánovi Bavorskému – bavorský vévoda
1648 falckému vévodovi kurfiřtské právo vráceno – 8 kurfiřtů (arcipokladník), obnovené dolnofalcké kurfiřtství
1692 Leopold I. 9 kurfiřtů – výj. Brunšvicku-Lünebursku (Hannoversko?) – zatím bez titulu
-	od 15. století (husitství) neúčast českého krále na sjezdech – přešlo na rakouského císaře – vymohl si to Josef I. 1708 (tzv. readmise, větší pravomoc zasahovat do věcí říše).
1777 vymírají Wittelsbachové – 8 kurfiřtů, 5. kurfiřtský hlas (arcistolník) návrat na falckou větev, arcipokladníka získal kurfiřt hannoverský
1801 pryč Kolín a Trevír, 4 nově: Bádensko, Virtembersko, Hesensko, Salzbursko; převaha evangelíků
1806 zánik SŘŘNN – František II.
Struktura usedlosti, Kernfamilie
	Morava v 16. stol. Ve vesnicích průměrně 30 usedlostí, zemědělskou rodinu sjednocovala produkce, která ovlivňovala počet členů v domácnosti. Tzv. západoevropský typ rodiny (Kernfamilie): hospodář se svou ženou a dětmi tvořil jádro domácnosti. X Východoevropský typ velkorodin, kdy na jedné usedlosti hospodaří např. rodiče s ženatými syny a jejich rodinami (pomyslnou hranici tvoří spojnice Petrohrad – Terst). Lze předpokládat, že většina moravských rodin patřila k západoevropskému typu, ovšem krátkodobé soužití rodin otce a ženatého syna „pod jednou střechou“ nebylo výjimkou.
Struktura usedlosti: kernfamilie, podruží, výměnek, děti a osoby nemající podíl na reprodukčním procesu, chasa
Kernfamilie = jádro usedlosti, rodina hospodáře; hospodář - reprodukce, produkce, rozdělení zisku
pozn. čeleď – povinný celibát, na velkých gruntech
hospodář	hospodyně		čeledín, skotáci
výměnkář	výměnkářka		pacholek malý, učedníci
podruh		podruhyně		děvečka (velká, malá)
děti					tovaryš
					chasník, nádeníci
					učedník
Politický přehled
Uhry (1337-1711)
Cizí rody a Hunyadovci (1387-1490)
Zikmund Lucemburský (1387-1437)
	- problémy s magnáty, 1396 poražen Turky u Nikopole, odstoupil Benátčanům Dalmácii (1433), 1437 Turci vpadli do Uher, odraženi Janem Hunyadym s přispěním Jana Jiskry z Brandýsa.
Bratříci na Slovensku. Prvními šiřiteli husitské ideologie na Slovensku byli Slováci, kteří studovali na Karlově univerzitě nebo ti, kteří dočasně působili v Čechách. Spanilé jízdy na Slovensko probíhaly v letech 1428-1433. Husitská vojska se zdržovala na Slovensku v Topoľčanech, Trnavě a Likavě. Český vliv na Slovensku trval i po bitvě u Lipan, protože část husitských bojovníků vstoupila do žoldnéřských služeb Zikmunda v Uhrách.
Albrecht II. Habsburský (1437-1439)
	 - rakouský; neúspěšný proti Turkům.
Vladislav III. Jagellonský (1440-1444)
	- polský král, prosadil ho János Hunyady /Jan Huňády/ kvůli tureckému nebezpečí, neuznal ho slovenský vládce Jan Jiskra (ten hájil Pohrobkova práva), 1438 Hunyady zvítězil nad Turky, ovládl Valašsko a vpadl do Bulharska. Roku 1444 porazil turecký sultán Murad II. v bitvě u Varny na pobřeží Černého moře křižáckou výpravu pod vedením uherského a polského krále Vladislava III. „Varenčika“ – ten zahynul (i s „domažlickým“ kardinálem Julianem Caesarinim). Hunyady zajat, 1444-46 bezvládí do Hunyadyho návratu Toto vítězství umožnilo Osmanské říši obsadit Konstantinopol (1453) a Srbsko (1459).
János Hunyady (1446-1453)
	- správa země jménem Ladislava Pohrobka, zápasí se slovenským Jiskrou, 1451 ho Jiskra porazil u Lučence (vynucený mír).
Ladislav Pohrobek (1453-1457)
	- syn Albrechta II., roku 1456 zastavil Turky skvělým vítězstvím nad sultánem Mohamedem II. v bitvě u Bělehradu zemský správce Jan Hunyady, ale jen dočasně; Hunyady brzy umírá na mor. 1457 spor krále s Hunyadyho syny: Ladislav popraven, Matyáš (Korvín) zajat.
	Český vojevůdce Jan Jiskra z Brandýsa přišel na Slovensko v době bojů o uherský trůn jako obhájce Habsburských zájmů. Slovensko ovládal téměř 20 let. Nejradikálnější nespokojenci z řad Jiskrových vojáků se seskupili do protifeudálního bratřického hnutí na Slovensku kolem roku 1458. Žili v počtu asi 20.000 v 36ti polních táborech. Předními hejtmany bratřického hnutí byli Petr Aksamit a Jan Talafús. Poslední tábor bratříků ve Velkých Kostolanech byl dobyt roku 1467 uherským králem Matyášem Korvínem.

Matyáš I. Korvín (1458-1490)
	Matyáš Hunyadi, řečený Korvín (podle havrana v erbu = lat. corvinus) byl mladším synem uherského říšského správce a národního hrdiny Jánose Hunyadiho (ten vlastnil asi 50 hradních pevností). Za uherského krále byl osmnáctiletý Matyáš zvolen roku 1458 uherskými magnáty bez ohledu na nároky císaře Fridricha III. – ten byl r. 1459 částí šlechty korunován za protikrále (Mikuláš Gara), ale Matyáš ho porazil (smír 1461, Pius II.). Jan Jiskra se z podnětu krále Matyášovi Jiřího podřídil.
	Uherská šlechta předpokládala, že jeho syn bude udržovat stálou protitureckou armádu. Matyáš Korvín však napřed skoncoval s anarchií v zemi, zlomil odpor odbojných feudálů a nastolil absolutistickou moc (= začal vládnout neomezeně). Teprve poté vytvořil pověstný Černý pluk, tj. silnou žoldnéřskou armádu, v níž bojovaly i zbytky bratřických vojsk.
	Matyáš odrazil Turky (Mehmed II.).
	Válčil s českými králi Jiřím a Vladislavem, 1478 mír v Olomouci, doživotní pán Moravy, Slezska a obojí Lužice.
	1485 obnovena válka s císařem Fridrichem III., Matyáš dobyl Dolní Rakousy a přesídlil do Vídně.
	Korvín věnoval pozornost horním městům, rostl význam vnitřního i zahraničního obchodu. Korvín cílevědomě posiloval politický vliv střední a drobné šlechty, v době jeho vlády dochází k tzv. valašské kolonizaci – osidlování horských oblastí pastýři - původně Rusíni a Rumuni. Se jménem Korvína jsou spojeny počátky humanismu a renesance v Uhrách.
	Do popředí se ve slovenských městech dostávají Slováci a význam těchto měst vzrůstá: Ružomberok, Žilina, Rajecké Teplice, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Skalica, Topoľčany. V tomto období dochází k utužování vědomí česko-slovenské vzájemnosti. V 15. století se na Slovensku užívalo češtiny jako spisovného jazyka (dokonce i v královské kanceláři).
	Academia Istropolitana - první, nejstarší univerzita na Slovensku, založená asi na popud Matyáše Korvína v květnu 1465 v Bratislavě po udělení souhlasu papežem Pavlem II. Svou činnost zahájila až o dva roky později (1467). Pravděpodobně byly na ní otevřeny jen dvě fakulty (svobodných umění a teologická). Přesto zde působili známí učenci, jako např. astronom J. M. Regimontanus. Většího významu však nenabyla, takže studenti ze Slovenska i nadále navštěvovali univerzity v Praze, ve Vídni a v Krakově. Po Matyášově smrti 1490 zanikla.
	Za vlády Matyáše Korvína, který si podmanil Moravu, Slezsko a konečně obsadil i Vídeň, dosáhly Uhry největšího územního rozmachu a hospodářského a kulturního rozkvětu.
Rod Jagellonců (1490-1526)
Vladislav II. Jagellonský (1490-1516)
	- král český, personální unie Čech a Uher. Císařův syn Maxmilián dobyl zpět Dolní Rakousy (1490).
	Selské povstání Jiřího Dóži 1514. György Dózsa (asi 1470-1514) – uherský šlechtic a vůdce největšího protifeudálního povstání v Uhrách. V květnu 1514 se jako velitel připravované křižácké výpravy proti Turkům postavil do čela povstalců (kuruci) a ovládl celou Uherskou nížinu. Povstání krutě poraženo sedmihradským vévodou Janem Zápolským (chtěl uherskou korunu), Dóža upálen.
	Vladislav hledal oporu proti Zápolskému u císaře Maxmiliána, 1515 nástupnická smlouva s Habsburky.
Ludvík II. Jagellonský (1516-1526)
	Palatin Štěpán Báthory soupeří se Zápolským. Roku 1526 bitva u Moháče, turecký sultán Sulejman v bitvě porazil vojsko uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského, král se při útěku utopil v močálech na březích Dunaje; Srěm a Slavonie v moci Turků, Sulejmanovo vojsko postupovalo dále směrem k Vídni.
Osmanská nadvláda a Habsburkové na uherském trůnu
	Vzhledem k tomu, že král Ludvík zemřel bez potomků, vstoupila v platnost bratislavsko-vídeňská smlouva z r. 1515 a rakouský arcivévoda (pozdější německý císař) Ferdinand (I.) se stal uherským (a českým) králem. Došlo ke spojeni rakouských dědičných držav se zeměmi svatoštěpánské a svatováclavské koruny pod vládou Habsburků. Ferdinanda I. za krále uznali příslušníci dvora, zatímco šlechta si za krále zvolila sedmihradského vévodu Jana Zápolského. Jan Zápolský si s tureckou podporou podmanil střední Uhry a habsburská nadvláda se tak omezila jen na území dnešního Slovenska a část západního Maďarska. Uhry byly rozděleny do tří mocenských oblastí: západní a severní Uhry pod nadvládou Habsburků, střední Uhry byly obsazeny Turky a Sedmihradsko jako samostatné knížectví pod patronátem Osmanské říše.
	Až do 17. stol. bylo dnešní maďarské území vystaveno rozpínavosti Osmanské říše, neustálým válkám a loupení ze strany Turků. V habsburské části Uher probíhala v tomto období šlechtická stavovská povstání proti habsburské nadvládě a náboženskému útlaku. Po definitivním vyhnání Turků z území dnešního Maďarska se Osmanská říše vzdala karlovackou mírovou smlouvou z r. 1699 Uher, Sedmihradska, části Slovinska a Chorvatska ve prospěch Habsburků. Uhry se staly součástí habsburských dědičných zemí.
	Odpor proti habsburskému centralismu vyvrcholil v letech 1703-1711 povstáním pod vedením Rákócziho, které zachvátilo celou zemi. Povstání skončilo vojenskou porážkou, ale přesto museli Habsburkové satmárským mírem z r. 1711 zaručit uherskou ústavu a privilegia šlechty, za což jim uherský sněm potvrdil dědičný nárok Habsburků na uherský trůn. Osídlením východních oblastí země zpustošených tureckým panstvím došlo ke změně etnické struktury Uher. Pokračovala germanizace, němčina se stala úředním jazykem, a to vyvolalo vzestup maďarského národního uvědomění. 
Svatá říše římská národa německého v letech 1437-1806
Habsburská dynastie (1437-1740)
Albrecht II. (1438-1439)
	*1397, syn rakouského vévody Albrechta IV., zeť Zikmunda Lucemburského, rakouský vévoda, král český, uherský a římský (1438), ženo Alžběta Lucemburská. Boje proti Turkům, v Německu stále neutěšené poměry, i za jeho nástupce.
Friedrich III. (1440-1493)
	*1415, otcem štýrský vévoda Arnošt Železný (*1377-†1424); 1458 arcivévoda rakouský, 1440 římský císař, vládne 53 let, ženou Eleonora Portugalská.
	Špatný vládce, vysoké daně, landfrídy. Mocné rody Hohenzolernů (od 1415 v Braniborsku) a Witelsbachů (Bavorsko). 1452 se vzbouřili rakouští pánové, Ladislav Pohrobek vyproštěn z Fridrichova poručnictví a ujal se vlády v Rakousku, českých zemích a Uhersku; 1457 Ladislav umírá, Rakousy jsou Fridrichovy. 1461 se na sjezdu v Chebu jedná o zvolení Jiřího z Poděbrad za císařova pomocníka (římského krále).
	1477 padl burgundský vévoda Karel Smělý, soupeření mezi Habsburky a Francií (Ludvík XI., 1461-83), Fridrichův syn Maxmilián se oženil s Karlovou dědičkou Marií Burgundskou, 1477 Habsburkové získávají burgundské hrabství s Nizozemím.
	1485 Matyáš Uherský dobyl Vídeň a usídlil se tam.
	Papež Alexander VI. (Roderigo Borgia, 1492-1503) – otec sedmi dětí, který těžce poškodil mravní autoritu papežství nemravným životem a obohacováním své rodiny. Za jeho jedenáctiletého pontifikátu kvetl nepotismus (protěžoval své potomky), korupce a kupčení s úřady. Roku 1503 zemřel v Římě pravděpodobně na otravu jedem.
Maxmilián I. (1493-1519)
	*1459, syn Fridricha III., 1486 římský král, 1493 římský císař. Zdědil po otci země rakouské a sňatkem s Marií Burgundskou, dcerou Karla Smělého, získal země burgundské a nizozemské; po otcově smrti se stal i králem německým.
	Snažil se o povznesení rytířstva, což mu vyneslo název „poslední rytíř“.
	Maxmiliánova moc jako krále byla malá, neboť říše byla rozdělena na 250 států světských a duchovních. O společných věcech rozhodoval říšský sněm.
	Počátek reformy říše - sněm ve Wormsu 7. 8. 1495, garance míru říšským soudem.
	U příležitosti říšského sněmu, konaného ve Wormsu, na němž se shromáždili král a říšské stavy, vyhlásil římskoněmecký král Maxmilián I. na teritoriu tzv. Svaté říše římské národa německého věčný mír.
	Na dodržováni tohoto zemského míru měl dozírat a garantovat ho jako nejvyšší říšská instance říšský komorní soud. Věčný zemský mír zakazoval všem v říši žijícím obyvatelům vzájemné spory a zavazoval je domáhat se svého práva pouze pokojnou cestou. Říšský komorní soud se sídlem nejdřív ve Frankfurtu nad Mohanem, poté ve Wormsu (do r. 1527) a Špýru (do r. 1693) se stal vůbec prvním říšským centrálním úřadem. 
Do jeho kompetence patřilo šetření v případech porušování míru v zemi, vyhlašování říšské klatby, posuzování sporů o majetek týkajících se bezprostředně říše, jakož i všech fiskálních sporů.
	V čele tohoto nejvyššího právního říšského úřadu stál králem jmenovaný komorní sudí, jenž musel patřit k nejvyšší říšské šlechtě. Přísedící soudu jmenovali paritně císař respektive král a říšské stavy. Na práci soudu dozírali dva až čtyři prezidenti, v kanceláři pak bylo činných až 50 asesorů. Tento nejvyšší právní úřad byl financován z obecné říšské daně, říšského pfeniku.
	Roku 1495 tedy začala (z popudu knížat) reforma říše; absolutistické úřady X stavovské úřady.
	Roku 1500 musel Maxmilián souhlasit s vytvořením tzv. říšského regimentu, orgánu nezávislého na králi, jenž měl zajišťovat spoluvládu říšských stavů v říši; tato instituce však zůstala bez výraznějšího vlivu.
	Nezávislost švýcarského spříseženectví na říši – Basilej, 22. 9. 1499.
	Basilejským mírem skončila válka mezí římskoněmeckým králem Maxmiliánem I. a švýcarským spříseženstvem. Nejdůležitějším výsledkem této mírové smlouvy bylo faktické vyjmutí spříseženstva se svazku Svaté říše římské. Konflikt vznikl zdráháním Švýcarů spolupodílet se na finančních nákladech říšské reformy z r. 1495 a podřídit se říšskému komornímu soudu.
	Vojenské srážky začaly v únoru 1499 a ačkoliv Maxmilián vyhlásil v dubnu 1499 válku za říšskou záležitost, nesl hlavní tíhu bojů Švábský spolek, sjednocující rytíře a tamní říšská města. Proti jeho vojsku měli Švýcaři mnohonásobnou převahu, takže utrpělo drtivou porážku u Dornachu.
	Podle basilejského míru zůstalo švýcarské spříseženstvo (1291), k němuž se od bitvy u Morgartenu (1315) kromě tří původních kantonů Uri, Schwyz a Unterwalden připojila postupně mj. města Luzern (1332), Zürich (1351) a Bern (1353), dále kantony Unter-Wallis (1476), Solothurn (1481) a Graubünden (1497), formálně ve svazku římskoněmecké říše, bylo však zproštěno účasti na říšských výdajích.
	V letech 1500, 1512 byla říše rozdělena na 10 samosprávných krajů (české země do nich nepatřily, rovněž ne Švýcarsko).
	Maxmiliánův syn Filip Sličný (*1478-†1506, od 1504 španělský král) se r. 1496 oženil s Johanou, dcerou Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské a získal nárok na španělský trůn („Šťastná Austrie, žeň se!“). Filip zemřel před dosažením této hodnosti a jeho choť zešílela. Měl dva syny: Karla (*1500) – získal později španělské země, a Ferdinanda (*1503) – získal rakouské země. Tak spěl habsburský rod k velmocenskému postavení.
	Selské povstání „krpců“ – Špýr, duben 1502.
	Ve špýrském biskupství se pozdvihlo asi 20.000 rolníků a měšťanů pod vedením bývalého nevolníka Josse Fritze proti rdousivému panství šlechty a kléru. Povstání bylo potlačeno a Joss Fritz uprchl do Lehenu u Freiburgu. Bojovým znamením povstalců byl střevíc s dlouhým řemenem (krpec), který sloužil jako obuv prostých lidí a který byl protikladem ostruhami opatřené rytířské obuvi. Podle pověstí měl být krpec bojovým znakem selských bojovníků již za první křížové výpravy do Jeruzaléma. Nespokojenost mezi rolníky kvasila již mnoho desetiletí. Feudální společenský i právní řád jednoznačně nadržoval šlechtickým a církevním pozemkovým vlastníkům. Měšťané, kupci a řemeslníci žijící ve městech dosáhli sice blahobytu a vážnosti a získávali stále větší sebevědomí, nicméně neměli nejmenší vliv na politické rozhodování. Rolníci, kteří tvořili asi 80 % všeho obyvatelstva, byli prakticky bezprávní. Požadavky povstalců sledovaly proto především zlepšení jejich právního postavení. Mnozí sedláci měli dobrou životní úroveň a někteří z nich dosahovali téměř určitého stupně zámožnosti: chyběla jim však větší míra osobní svobody. Již v r. 1460 žádali při povstání v Hegeau, aby páni po nich už nevyžadovali rozličné služby a svévolně je netrestali. Kromě toho chtěli právo svobodně dědit, za což slibovali plnit všechny povinné služebnosti a platit vrchnosti daně. Tyto rozsáhlé požadavky byly však odmítnuty, a proto došlo k dalším povstáním, např. r. 1493 v Schlettstadtu. Stoupenci Josse Fritze šli ještě dál než krajané z Hegeau: žádali zrušení nevolnictví, odstranění vrchnosti a všech poddanských dávek a daní, jakož i rozdělení církevních statků. Usilovali o obnovení původní biblické společnosti rovných. Po odhalení spiknutí „krpců“ pochytali asi sto jeho účastníků a deset z nich pro výstrahu popravili.
Boj o panství v Itálii I. (1494-1515) /Francie X Španělsko/
	Itálie rozdrobena, byla snadnou kořistí; hlavními činiteli Benátky, Milánsko, Florencie, Papežský stát, Neapolsko a Sicílie. Sicílie (se Sardinií) patřila vedlejší větvi aragonského rodu. Itálie se stala bojiště hlavně Francie se Španělskem a také Anglie, německá knížata, italské státy – papež).
1. epocha
	1494 začal zápas o Neapolsko. Francouzský král Karel VIII. (1483-98) se snažil získat Neapolské království jako příbuzný rodu Anjou, který tam vládl předtím, ale bez trvalého úspěchu. Boje tedy začínají francouzským vpádem do Neapolska, 1495 vstoupil Karel VIII. do Neapole a spojil se s florentským Savonarolou.
	1494 Maxmilián si jako císař dělal nároky na vliv v zemi, proto do Milánska dosadil Ludvíka Mora, jehož neteř Marii Blanku si vzal po smrti Marie Burgundské za manželku.
	1495 vytvořena svatá liga proti Francii (papež), postupně ji z Itálie vytlačila, liga se rozpadla.
	1499 fr. král Ludvík XII. (1498-1515) se zmocnil Milánska a vévoda Lodovico Moro prchnul k Maxmiliánovi; po neúspěšném pokusu o návrat zemřel ve fr. zajetí. Francouzský nárok dočasně uznán Ferdinandem Aragonským i císařem Maxmiliánem I.
2. epocha
	1502 se Neapolska zmocnil Ferdinand Aragonský (Katolický) a země zůstala ve svazku se Španělskem.
	1503-1513 papež Julius II. (della Rovere, vnuk Sixta IV., „bojovný papež“) významně zasáhl do dění v Itálii, Papežský stát zvětšil o Bolognu, Parmu, Piacenzu, a dolní Popádí, chtěl Itálii osvobodit od cizinců. Byl velkým příznivcem renesančního umění a povolal Michelangela k papežskému dvoru, počátek stavby velechrámu sv. Petra.
	1506 se Ferdinand Aragonský prohlásil neapolským králem a uznal fr. nárok na Milánsko.
	Politika nového císaře Maxmiliána I. – Trident,  6. 2. 1508.
	Se souhlasem papeže Julia II. přijal Maxmilián I. , jenž se po smrti svého otce císaře Fridricha III. stal jediným vládcem Svaté říše římské, v tridentském dómu titul „zvolený římský císař“. Tím Maxmilián, jenž se dostal na vrchol své politické moci, dosáhl nezávislosti císařské hodnosti na papeži. Maxmilián přijal titul římského císaře, aniž jel ke korunovaci do Říma. Podobně činili i jeho nástupci (jen Karel V. byl v Římě korunován). Jako základní linii své politiky sledoval císař Maxmilián posílení habsburské moci, čehož dosahoval především šikovnou politikou smluv a sňatků. Mírem ze Senlis r. 1493 uhájil Maxmilián jakožto manžel jediné dcery Karla Smělého po dlouhých válkách s Francii nárok na burgundské dědictví s výjimkou Pikardie a samotného burgundského vévodství. Již r. 1490 mu připadly Tyrolsko a předorakouské země, čímž sjednotil v jedněch rukou všechny rakouské země, téhož roku dobyl zpět po smrti Matyáše Korvína Dolní Rakousy s Vídní.
	Zato Maxmiliánova italská politika byla méně úspěšná. Již jako císař uzavřel sice 10. prosince 1508 s francouzským králem Ludvíkem XII., papežem Juliem II., Anglií a Španělskem ligu v Cambrai, jednu z prvních celoevropských koalicí, jejímž cílem bylo dobytí všech území benátské republiky v horní Itálii, tento spolek se však brzy rozpadl, protože se papež r. 1511 spojil s Benátkami a Švýcary proti Francouzům, aby je vypudil z Lombardie. Prostřednictvím své sňatkové politiky si však zajistil dynastické nároky na vládu nad Burgundskem, Španělskem, českým královstvím a Uhrami. Svou moc posílil i vnitropoliticky. R. 1500 musel sice souhlasit s vytvořením tzv. říšského regimentu, orgánu nezávislého na králi, jenž měl zajišťovat spoluvládu říšských stavů v říši, tato instituce však zůstala bez výraznějšího vlivu.
	1509 svolal fr. Ludvík XII. sobě oddané kardinály na obecný koncil do Pisy s úmyslem, aby se koncil postavil proti Juliu II. Tím podnítil nový boj mezi papežem a fr. králem.
	1512 Milánska se zmocnili Švýcaři jako spojenci „Svaté ligy“, vytvořené Juliem II. proti Francii (papež, Benátčané, Ferdinand Katolický a Švýcaři). Do Milánska byl dosazen Maxmilián Sforza; od 1515 tam vládl jeho bratr Francesco.
	1513-1521 papež Lev X. (Giovanni Medici) – velký přítel umění, největší renesanční papež. Plnil svědomitě církevní povinnosti a hned po vstupu do úřadu zahájil lateránský koncil (1513-17, Laterán v Římě), který měl jednat o reformě církevních řádů a o výpravě proti Turkům. V politice přešel na stranu Habsburků (boje o Itálii).
	1515 bitva u Marignana (jv. od Milána), fr. král František I. (1515-47) porazil Švýcary a zmocnil se Milánska. Tím skončila první část bojů mezi Francií a Habsburky (druhá část od 1521).
	1515 nástupnická smlouva mezi Habsburky a Jagellonci. Český král Vladislav II. zasnoubil dceru Annu s Maxmiliánovým vnukem Ferdinandem, syna Ludvíka (budoucí český a uherský král) s Marií Habsburskou (Ferdinandova sestra), a tajně s císařem domluvil nástupnickou smlouvu. Jagellonci ovládali obrovské území v Polsko, Litvě, Čechách a Uhrách.
	1516-26 Ludvík Jagellonský na českém trůně.
	1516-56 Karel I. (V.) na španělském trůně.
Doba reformace (1517-1564)
	Reformace (reformatio, oprava) je boj o nápravu, čili reformu katolické církve. Je to proces, který zákonitě vyplynul z krize feudalismu a urychlil jeho pád. Je to náboženské a sociální hnutí, které reformovalo katolickou církev.
	Reformace v Německu začala za papeže Lva X., štědrého podporovatele umění a rozmnožitele vatikánských sbírek. Je pokládán za největšího renesančního papeže. Reformace propukla v Německu, protože se tam vytvořila opozice proti katolické církvi a papežskému dvoru. Opozici tvořila říšská knížata, rytíři, poddaní, ale i někteří kněží. V Německu vlastnila církev třetinu pozemkového majetku a papež uspokojoval finanční potřeby hlavně příjmy z Německa.
	31. října 1517 vystoupil velmi ostře proti církvi augustiniánský (žebravý) mnich Martin Luther (*1483 v Eislebenu; doktor teologie, od 1508 univerzitní profesor ve Wittenbergu), když v 95. protiodpustkových tezích odsoudil obchod s odpustky a konstatoval, že odpuštění hříchů dosáhneme upřímnou a uvědomělou vírou v Boha. Tyto teze přibil na dveře chrámu ve Wittenbergu (původně byly napsány latinsky a brzy byly přeloženy do němčiny). Odpustky byly vyhlášeny papežem a měly sloužit k dostavbě chrámu sv. Petra (v Německu je hlásal dominikán Jan Tetzel). Luther odmítl církev a duchovenstvo jako prostředníky mezi člověkem a Bohem a naopak tvrdil, že lidská víra je jediným prostředkem obcování se Stvořitelem. 1519 poukazuje na Husův případ, i koncil může být omylný – vlastní začátek reformace (Seibt); namísto papežské autority, výkladu papežských listů a usnesení koncilů kladl studium Písma svatého. Papež jej vyobcoval z církve, 1520 jej odsoudil jako kacíře. 1521 měl před Karlem V. odvolat na sněmu ve Wormsu, neodvolal, před perzekucí unikl na hrad Wartburg. Karel vydal proti němu a jeho stoupencům edikt wormský – říšská klatba. Lutherovy reformační spisy: Ke křesťanské šlechtě německého národa (věnováno mladému císaři Karlovi V.), O babylonském zajetí církve, O svobodě křesťana.
	Thomas Münzer (* po 1490, Stolberg – popraven 1525, Görmar) – luterán, Lutherův žák, kazatel, 1521 v Čechách (obdivoval husitství), 1525 v čele povstání ve Frankenhausenu (německá selská válka), cílem beztřídní společnost, rozešel se s Lutherem.
Šíření reformace v Evropě
Zakladateli švýcarské měšťanské reformace se stali Huldrych Zwingli a Jan Kalvín.
	Huldrych (Ulrich) Zwingli (1484-1531) – od 1518 kazatel v Curychu, žádal přísný mravní život, roku 1523 zveřejnil 67 tezí, v nichž odmítal katolické svátosti (chléb a víno se neproměňují v tělo a krev Páně, proti transubstanciaci), uctívání soch, obrazů, odmítal celibát (= kněží nesměli uzavírat sňatky), dával zavírat kláštery, zkonfiskoval jejich majetek a za nejvyšší autoritu považoval Bibli. Radikálnější než Luther, který se od něj odklonil. Padl v bitvě u Kappellu.
	Jan Kalvín (Jean Calvin, 1509-1564) – Francouz, reformátor ve Švýcarsku, právník, teolog. Působil v Paříži, 1533 se rozhodl pro reformaci, emigrace do Basileje, dílo Institutio religionis christianae, 1536-38 a od 1540 rozvinul kazatelskou a politickou činnost v říšském městě Ženevě; od 1541 hlavou obce, 1559 založil ženevskou kalvínskou akademii a seminář – centrum reformace. Základním článkem jeho učení byla víra v předurčení – učení o predestinaci – každý člověk je z Boží vůle předem určen, tj. predestinován, buď ke spáse, nebo k zatracení. Protože ale člověk neví, zda je určen ke spáse, či nikoli, musí se stále chovat podle božích přikázání. Teocentrismus – Bůh je středem všeho. Nechal popravit Serveta (objevitel malého krevního oběhu).
	Roku 1549 došlo ke splynutí zwingliánství s kalvinismem, vznikla tzv. reformovaná (helvetská) církev. Stoupencům Kalvínova učení ve Francii se říkalo hugenoti a v Anglii puritáni (purus = čistý). Nekatolická křesťanská náboženství se souhrnně nazývají evangelická nebo protestantská a pro kalvinismus se ujala i pojmenování reformovaná či helvetská konfese.
	Kalvinismus se rozšířil ve Švýcarsku, v jižním a západním Německu, ve Francii a v Anglii. Vyhovoval nejvíce měšťanstvu.
Karel V. (1519-1556)
literatura: Seibt, Ferdinand: Karel V. (Seidler Verlag, Berlin 1990)
	heslo: Plus ultra! Nade vše!
	Karel se narodil r. 1500 ve vlámském Gentu jako syn Filipa Sličného (zemřel 1506) a Johany Šílené (po matce Burgunďan, Karel pánem Kastilie oficiálně až po její smrti 1555), vnuk Maxmiliána I. a Ferdinanda Aragonského, vychován jako Habsburk na nizozemském dvoře své tety, místodržitelky Markéty Savojské.
	Roku 1515 převzal nizozemsko-burgundské vévodství, po smrti španělského dědečka Ferdinanda se prosadil proti ve Španělsku vychovávanému bratru Ferdinandovi, 1516 získal jako Karel I. španělské dědictví (Ferdinand do Nizozemí), 1519 po smrti německého dědečka Maxmiliána zdědil německé habsburské državy (Rakousko, Tyroly, tzv. Přední Rakousy kolem Breisgau a panství v severním Švýcarsku), říšským správcem saský kurfiřt Fridrcich Moudrý, díky zlatu Fuggerů (bankéři z Augšpurku) jednohlasně zvolen kurfiřty jako Karel V. na císaře římskoněmeckého (uchazeči: fr. František I., angl. Jindřich VIII.), na římského krále korunován 1520 v Cáchách, volební kapitulace pro mocná knížata (jako „Španěl“ nesměl mít cizí rádce…). Vládne ve španělských državách v Novém světě, získává Mexiko (nad jeho říší slunce nezapadalo). Císařská korunovace v Římě 1531 (jako poslední měl od církve obojí).
	Státní správa: personální unie říše, Španělska a Nizozemí; žádné ústřední úřady. Ustupování stavům. Velkokancléř Mercurino de Gattinara. Karel chtěl dokončit politickou reformu říše, kterou začal Maxmilián.
	Poslední středověký císař (ale už podle volební kapitulace daleko spíše první novověký), člen řádu zlatého rouna, snažil se vnutit světu císařskou univerzalistickou politiku. Od 30ti let jeho výhradním portrétistou Benátčan Tizian (povýšil ho na falckraběte).
	1519 disputace v Lipsku, Luther se střetl s ingolstadským doktorem Eckem a byl dán do papežské klatby.
	1520 spálení buly. Luther spálil veřejně papežskou bulu a tím se odřekl papeže.
	Karel (s vadou řeči) se musel postavit Lutherovi. Setkal se s jeho pánem, saským kurfiřtem Fridrichem Moudrým – ten, ač katolík, chránil Luthera (ten se odvolával na Husa). Papežský legát Alexander chtěl, aby císař na Luthera (vyobcovaného z církve) uvalil říšskou klatbu, Karel však dodržel volební kapitulaci (Luther na rozdíl od Husa chráněn). 1521 Luther předvolán před sněm říšských stavů do Wormsu (na rozdíl od Zikmundova glejtu pro Husa na volný příchod dostal od Karla glejt i na odchod). Papež Lev X. očekával, že Luther odvolá. Nestalo se, Luther pod ochranou svého kurfiřta odcestoval na Wartburg. Císař Karel Lutherovou řečí osobně zasažen, před sněmem přednesl své vyznání víry: „…lituji, že jsem tak dlouho váhal vystoupit proti řečenému Lutherovi a jeho falešnému učení.“ Luther proti světovému řádu ztělesněnému císařsko-papežským universalismem; papeže označil za antikrista, císaře však respektoval. Karel s „kacířem“ Lutherem už odmítal mluvit, ale propustil ho (opět vědomí Husovy causy) – Luther byl tenkrát populární, ale jako protestant spíš osamělý (ochranná vazba na Wartburgu, Luther překládá Písmo do němčiny, spisovný jazyk vychází z kanceláře Karla IV.). Papež triumfuje, starý řád potvrzen, Luther dán do říšské klatby, jeho spisy nařízeno spálit (edikt wormský). Císař se ale později marně snažil zastavit německou luterskou reformaci, která byla v ostrém rozporu s jeho tradičním a konzervativním katolictvím (to ovšem neznamenalo, že by nevystoupil proti zlořádu, třeba i papežskému). Jako katolík tedy luterství zcela odmítal, ale s luterskými stavy musel jednáním dospívat ke kompromisům.
	Reforma říše. Karel V. jako jediný z německých panovníků zastával od počátku své vlády do okamžiku odstoupení vlastní monarchické ideje, v jejich uskutečnění viděl svůj politický cíl a reformu v říši byl určitě ochoten přijmout jen v tomto smyslu. Jeho volební kapitulace z r. 1519 ho svazovala s existencí říšských institucí: kurfiřtského kolegia, říšského regimentu (vlády), říšského sněmu a komorního soudu. Tyto instituce si paradoxně do značné míry podřídil, říšská vláda měla zastupovat císaře jen v době jeho nepřítomnosti (předsedou bratr Ferdinand). Pověřil ji vývojem jednotného právního a mincovního řádu pro celou říši, nový trestní řád (útrpné právo, do konce 18. stol.), instituce vlády se neujala. Říšská matrika – hotovost, finance. Říšský sněm ve Wormsu, reforma říšského komorního soudu (do 1806).
	Anglie nejistým spojencem, 1522 Karel potvrdil v Anglii zasnoubení se svou šestiletou sestřenicí Marií Tudorovnou. Byla dcerou z prvního, tehdy ještě trvajícího manželství Jindřicha VIII. s Karlovou tetou Kateřinou Aragonskou (sestra Johany Šílené). O 30 let později se s Mary ožení Karlův vždy poslušný syn.
	Boj o panství v Itálii II. (1521-1544). Karel nemůže plně zasáhnout proti reformaci, protože válčí s Francií. František I. chtěl uplatnit dědické nároky v pyrenejské Navaře, španělská obrana úspěšná (v bitvě u Pamplony těžce raněn Ignác z Loyoly, musel se vzdát vojenské kariéry). Čtyři hegemoniální války s Francií (František I.) v letech 1521-1544 o Milánsko. 1. francouzská válka Karla V., habsburská vojska ovládla Milánsko a němečtí Frundsbergovi lancknechti nastolili Francesca Sforzu. 24. února 1525 (v den svých 25tých narozenin) Karel vítězí v bitvě u Pavie (dozvěděl se to ale až za 14 dní) a zajímá francouzského krále Františka (vězněn ve Španělsku), 1526 madridský mír (František se zřekl Milánska).
	Rozdělení dynastie na západní a východní. 1520 se Karel v den své korunovace vzdal sňatku s českou a uherskou princeznou Annou ve prospěch bratra. 1521 dal Ferdinandovi pět rakouských vévodství. Později k nim přibylo Württembersko (říšská klatba na vévodu Ulricha, ztráta 1534), pak Tyrolsko (stříbro, italské průsmyky), nakonec v únoru 1522 tzv. Přední Rakousy kolem Breissgavska, Alsasko, Pfirt a Hagenau. Karel se tedy v bratrův prospěch vzdal všech svých panovnických nároků v německých oblastech, habsburský dům se rozdělil na větev španělskou a rakouskou. V říši se tedy Karel příliš neangažoval, jen jako burgundský vévoda a budoucí císař; německým panovníkem Ferdinand – Karel 1531 císařem, Ferdinand římským králem.
	Tetu Markétu Savojskou Karel opět pověřil správou Nizozemí (nejbohatší habsburská država, obchodní proanglická politika). Karlova sestra Marie, ovdovělá česká a uherská královna po Ludvíku Jagellonském, nastupuje na místo Markéty po její smrti 1530.
	1522 povstání rytířů v Německu. Zchudlé rytířstvo chtělo odstranit duchovní knížata, vedl je Franz von Sickingen a humanista Ulrich von Hutten (1488-1523, publicista), hnutí potlačeno.
	1522-1523 papež Hadrián VI. (Adrian z Utrechtu), učitel Karla V., učený Holanďan, místodržící ve Španělsku, zvolen neočekávaně (Karlova pomoc). Přísný muž, nakloněn církevním reformám, nenechal se císařem ovládat; v úřadu však nebyl ani rok.
	1523-1534 papež Klement VII. (Julius Medici), musel strpět Sacco di Roma, přes smlouvy s Karlem jeho nepřítel, stál na straně Francie. Jeho neteř Kateřina Medicejská si vzala fr. prince Jindřicha (tak se dcera z florentské kupecké rodiny dostala na trůn).
	Selská válka proti šlechtě. V květnu a červnu r. 1525 zvítězila vojska německé šlechty a německých knížat nad selskými houfy v několika střetnutích a tak postupně likvidovala první selskou revoluci v Německu.
	Německé selské válce padlo za oběť kolem 100 000 lidí, přičemž někteří vůdci sedláků byli po porážce popraveni (Thomas Münzer, Heinrich Pfeiffer). Selské nepokoje začaly v srpnu 1524 v hrabství Stühlingen, posléze na Horním Rýně v okolí Waldshutu, začátkem roku 1525 se rozšířily do Horního Švábska, kde také vznikl program Dvanácti artikulů. Ve Francích byl vypracován proslulý Heilbronnský program požadující, aby církev byla zbavena veškeré světské moci, a zdůrazňující správní a mocenský význam říšských měst. Selská válka pak zasáhla další území říše, zvláště Sasko a Durynsko, a také Tyrolsko, kde působil nejradikálnější z povstalců, Michal Gaismar. Selský odboj byl velmi roztříštěn a úplně mu chybělo jakékoliv centrální vedení. Všechny jednotlivé vzpoury sedláků byly motivovány pokusem o zlepšení jejich sociálních poměrů. Sedláci byli inspirováni myšlenkami reformace, formulovanými jedním z nejradikálnějších teologů reformace Thomasem Münzerem, bojovali za své "božské právo" a za boží stát na zemi, ve kterém si budou všichni lidé rovni. Některé požadavky selských programů podporovalo tu a tam i měšťanstvo, a dokonce i šlechta, zasažená reformačními ideami. Dvanáct artikulů sedláků, zformulovaných v březnu 1525 v Memmingenu, vyžadovalo mimo jiné zrušení zbytků nevolnictví a odstranění "nespravedlivých dávek" , svobodu lovu, rybolovu a těžby dřeva v lesích. Heilbronnský program formuloval i požadavky reformy hospodářského života včetně sjednocení měny a měrových a váhových jednotek a zrušení vnitřního cla, ale také života sociálního. I když sedláci projevili ve svých požadavcích ochotu ke kompromisu, jejich povstání se nevyvarovalo plenění zámků a klášterů a tak se šlechta rozhodla k tvrdému potlačení. Spojila se a porazila jeden vzbouřený houf po druhém. 
	1526 umírá Ludvík Jagellonský v bitvě u Moháče, Süleyman I. vítězí, osmanští Turci obsazují Budín, Rakousko v nebezpečí.
	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.
	1526 Karel si bere svou krásnou sestřenici Isabelu Portugalskou.
	1527-29 druhá válka s Františkem, který se domluvil s papežem a vytvořili protišpanělskou francouzsko-papežskou „cognackou svatou ligu“ (Švýcarsko, Benátky, Florencie, Milán) + neočekávaně i Anglie (Jindřich se chtěl zbavit stárnoucí Kateřiny). Frundsberga ranila mrtvice, jeho lancknechti demoralizováni, 1527 útočí nikým nevedené císařské žoldnéřské vojsko na Věčné město Řím, poslední neblahé pustošení Říma (Sacco di Roma), papež obležen v Andělském hradu, zajat císařem a donucen k míru, vojsko po měsících opět ukázněno, válka pokračuje, Neapolsko, Milánsko. O konec války se postaraly ženy: Matka fr. krále, Eleonora Savojská, vyjednala 1529 s císařovou tetou Markétou (Savojskou, místodržitelkou v Nizozemí) v Cambrai tzv. dámský mír (mezi Francií a Německem se Španělskem). František se měl vzdát Itálie (40% Itálie nyní ovládali Habsburkové) a Karel fr. části Burgundska. Mír brzy porušen.
	1526 první říšský sněm ve Špýru, bez účasti císaře. Luterovi přívrženci požadovali německou bohoslužbu, překlad bible, kalich pro laiky, kněžské sňatky, rozlišovat mezi závazným slovem božím a nezávaznými lidskými dodatky. Dočasný kompromis, osobní zodpovědnost. Všichni ale odmítali novokřtěnce.
	1529 druhý říšský sněm ve Špýru, Ferdinand. Katolická většina se usnesla na zákazu reformace, evangelická menšina protestovala u císaře a budoucího koncilu (odtud název protestanti).
	1529 Turci poprvé u Vídně. Turecký sultán Süleyman I. (1520-1566) jako spojenec Františka I. a vévody Jana Zápolského přitáhl k Vídni, týdny ji obléhal, nedostatek potravin ho ale přinutil 16. 10. 1529 k návratu. Velká moravská účast, hejtman Jan z Pernštejna. Zápolský zůstal pánem Sedmihradska i středních Uher s Budínem a Peští.
	1530 Karel korunován železnou lombardskou korunou a poté papežem císařskou korunou. Brzy umírá kardinál Gattinara, jeho sen o „renovatio imperii“ se nesplnil; díky Gattinarovi císař pozván na říšský sněm do Augsburgu (Augšpurku), chtěl ukončit náboženské spory.
	1530 Augsburgská konfese (vyznání) /confessio augustana, luteránští kněží v Německu na ně dodnes přísahají). Na říšském sněmu v Augsburgu předložili protestantští stavové (saský kurfiřt, další čtyři knížata, města Norimberk a Reutlingen) císaři své vyznání víry (28 článků sestavených Lutherovým učeným přítelem Melanchthonem). Císař to odmítl „vyvrácením“ (confutacio), hrozil tresty.
	1530 šmalkaldský spolek. Protestantská knížata a některá říšská města se sešli v Durynsku v malém říšském městě Šmalkaldy (jv. od Eisenachu) a vytvořili spolek na obranu své víry, který měl chránit reformaci proti císaři. Listinou spolku bylo 28 článků augsburské konfese. Pozn. To vše připomíná čtyři artikuly pražské a husitský obranný svaz.
	1530 Pád florentské republiky. Císař uvedl do Florencie dříve vypuzený rod Medici (r. 1569 jmenováni velkovévody toskánskými).
	1531 kvůli tureckému nebezpečí na říšském sněmu v Řezně suspendována císařská rozhodnutí z Augsburgu.
	1531 bitva u Kappelu (j. od Curychu). Švýcarské střední katolické kantony vyhlásily boj reformačním kantonům. U Kappelu zvítězili katolíci, curyšská armáda poražena a Zwingli padl. Náboženská rovnoprávnost.
	1532 Turci u Kysku. Süleyman I. znovu v Uhrách, ale na štýrsko-rakouských hranicích ho odrazil obhájce Kysku Mikuláš Jurišič.
	1532 říšský sněm v Norimberku. Kvůli Turkům uzavřel císař dočasný mír s protestanty (až do příštího sněmu).
	1533 cařihradský mír. Ferdinand i Zápolský uznali své državy.
	1533 se odtrhla od Říma Anglie.
	1534-1549 papež Pavel III. (Alexandr Farnese), politik neutrality, humanista, povolil řád jezuitů.
	1535 potřeno hnutí novokřtěnců. Novokřtěnci hlásali potřebu křtu dospělých (anabaptisti). Jejich vůdci: Jan z Leydenu, Thomas Münzer (popraven 1525). Vytvořili majetkové společenství, ovládli hlavně Münster – komuna, 14 měsíců; po dvou letech poraženi.
	1535 Karel do Tunisu proti Chajraddínu Barbarossovi, úspěch, ale nevyužito.
	1536 třetí válka s Františkem I. 1535 zemřel bez dědiců Francesco Sforza. František znovu usiloval o Savojsko a Milánsko, vpadl do Piemontu, zatímco jeho spojenci Turci pustošili jižní Itálii. Prostřednictvím Pavla III. sjednáno příměří v Nizze (1538) na 10 let (vydrželo 4 roky).
	Hlavním bojovníkem proti reformaci se stal nový řád Tovaryšstva Ježíšova (Societas Jesu), založený roku 1534 v Paříži (kostel P. Marie na Montmartru) španělským šlechticem a teologem Ignácem z Loyoly (1528 odešel ze Španělska do Paříže kvůli inkvizici), papežem Pavlem III. schválen roku 1540 – obecně zván jezuitský řád. Generálem řádu až do smrti Loyola. Jezuité museli dodržovat přísnou (až vojenskou) kázeň, požadavky chudoby, cudnosti a poslušnosti a bezpodmínečné podřízenosti papežovým rozkazům. Chtěli centralizovat církev, působili přes školy. Byli v celé Evropě, politicky aktivní na straně habsbursko-katolického tábora.
	Roku 1541 (20. 11.) vybudoval Johannes Kalvín v Ženevě „Boží stát“. Byl francouzský právník, jehož církevní řád přijala ženevská městská rada a Kalvín byl uznán hlavou obce; Ženeva stala centrem kalvinismu. Kalvín prosadil svůj církevní řád i přes odpor majetných měšťanů a dosáhl sjednocení politické a duchovní vlády. Kalvín žádal, aby celý veřejný život zpřísněl a byl podřízen biblickým předpisům. Kalvínský církevní řád, který stanovil čtyři duchovní úřady (pastory, učitele, staršiny, diákony), usměrňoval církevní, školní, ale i ekonomický, politický a soukromý život. Porušení tohoto pořádku se trestalo těžkými tresty, dokonce i popravou.
	1541 druhá válka s Turky. Po smrti loutkového krále Jana Zápolského obsadil Süleyman I. Budín a vytvořil budínský pašalik; Sedmihradsko a Zátisí dal synovi Jana Zápolského, Janu Zikmundovi, jako závislé poplatné vévodství. Uherské království tedy bylo rozděleno na tři části:
-	Chorvatsko, západní a severní Uhry (dnešní Slovensko) – Ferdinand I. Habsburský
-	budínský pašalik – Süleyman I.
-	sedmihradské knížectví – Jan Zikmund Zápolský (závislé na Turcích)
	Karlovo loďstvo doplatilo na počasí.
	Nová vrcholná instituce protireformace – Řím, 21. 7. 1542. 
	Papež Pavel III. založil Sanctum Officium (Svatou kongregaci), nejvyšší centrální instituci, sestávající ze šesti kardinálů a určenou k boji proti reformaci. Jinými slovy tedy bulou Licet ab initio vzniknul ústřední inkviziční tribunál. Do pravomoci nového grémia spadaly všechny soudy týkající se víry; bylo též první instancí v případech, kdy někdo žádal papeže o osvobození od hříchů a církevních trestů. Založením Sancta Officia (oficiální název: Congregatio Romanae et universalis inquisitionis) se současně ustanovila římská inkvizice a zostřil se boj proti kacířům.
	Ve Španělsku zavedli v r. 1478 úřad velkého inkvizitora, čímž se pronásledování kacířů povýšilo na veřejnou instituci. Zde se r. 1481 konalo první autodafé, slavnostní vyhlášení a vykonání rozsudku inkvizičního soudu. Tvrdohlavé a odporující kacíře veřejně upalovali. Kromě trestu smrti se za menší přestupky udělovaly obyčejné církevní tresty nebo se zkonfiskoval majetek. 
	1542 čtvrtá válka s Františkem I. Císař kvůli Turkům v tísni, František toho využil k nové válce o Milánsko; císař obsadil část Francie.
	1544 mír v Crépy (sv. od Paříže), největší císařův úspěch na diplomatickém poli. František se zřekl Neapolska a jeho druhorozený syn měl obdržet Milánsko z rukou císařské princezny; princ náhle zemřel a Milánsko zůstalo při Španělsku. Tak skončil neúspěšně 50letý boj Francie o panství v Itálii.
	V letech 1545-1563 zasedal (se dvěma přestávkami) tridentský koncil (v severoitalském městě Tridentu), který svolal papež Pavel III. (1534-1549) z císařského popudu; protestanti se odmítli zúčastnit. Tento církevní koncil přesně formuloval učení církve o svátostech, stal jedním z nejdůležitějších v dějinách církve. Koncil upřesnil katolickou věrouku, formuloval nové zásady přístupu k životu a poslání kněze. Uznal nejvyšší autoritu papežské moci a omezil hromadění církevních úřadů v rukou jedné osoby. Každý katolický duchovní byl povinen složit krédo (vyznání víry), jímž vyjádřil a potvrdil svou katolickou pravověrnost. Nad výchovou nových kněží bděli biskupové, kterým podléhaly školy - tzv. biskupské semináře. Mezník pro formování habsburského katolického tábora, koncentrace politického vlivu církve.
	1546-1547 šmalkaldská válka. Pokroky reformace v Německu, Karel musel bojovat s Turky, chtěl s protestanty mír. Nyní se císař rozhodl k boji s protestanty, v jejichž čele stál saský kurfiřt Jan Fridrich a Filip Hessenský. 1546 začaly boje, Filipův zeť Mořic Saský (protestant) přestoupil kvůli získání kurfiřtské hodnosti na císařskou stranu. Umírá Luther.
	1547 největší triumf císaře: Karel vítězí nad německými protestanty v bitvě u Mühlbergu, zajal saského kurfiřta Jana Fridricha. České vojsko pod vedením Kašpara Pluha z Rabštejna vůbec nezasáhlo, Ferdinand stavy (čeští bratři, protestanti) potrestal – hlavně Prahu a jiná města (královský apelační soud), uvěznil bratrského biskupa Jana Augustu. Krvavý sněm, potvrzení dědičnosti Habsburků u nás (1541 shořely zemské desky).
	Na sklonku téhož roku po vítězství nad šmalkaldskou jednotou svolal císař říšský sněm do Augšpurku, na němž byl domluven augšpurský interim (1548), který dovoloval protestantům kalich a uznával zjednodušení liturgie i kněžská manželství, uznají-li naopak protestanti autoritu papežovu. Tím nebyl spor vyřešen, interim odmítán hlavně Magdeburgem; r. 1552 byl císař donucen uznat svobodu evangelického vyznání.
	1550-1556 papežem Julilus III., který stranil císaři.
	1550-1551 jednání dynastie v Augsburgu, spor o dědictví: nástupcem v císařské hodnosti Ferdinand, po něm Karlův syn Filip (jeho ženou Ferdinandova dcera), po něm Ferdinandův syn Maxmilián (jeho ženou Karlova dcera). Ferdinand nesouhlasil, Karel povolal z Bruselu sestru Marii
	1551-1562 třetí válka s Turky, kteří ovládli i Novohradskou stolici.
	1552 odboj Mořice Saského (Wettin) – nový saský kurfiřt litoval své zrady a spojil se s fr. králem Jindřichem II. proti císaři, ten uprchnul z Innsbrucku do Villachu (Korutany) a vyřízení sporu svěřil bratrovi Ferdinandovi. Podle pasovské smlouvy směli protestanti až do příštího sněmu vykonávat náboženské úkony a Fridrich Saský i lantkrabě Filip Hesenský byli propuštěni na svobodu.
	1555-1559 papežem Pavel IV. z rodu Caraffů, založil přísnou inkvizici; proti císaři.
	Augsburský (augšpurský) náboženský mír – tento „věčný mír“ z roku 1555 nenese jako kompromis mezi katolickým Ferdinandem a protestantskými knížaty už Karlův podpis. Vyhlásil ho augsburský říšský sněm (už ne koncil, papežství „mrtvé“, vítězství politiky nad náboženstvím), pět měsíců jednání. Mír se týkal pouze katolického a luterského vyznání, říšští stavové („horní dům“) si mohli zvolit starou církev nebo augsburské vyznání z roku 1530 (nic více). O náboženském vyznání poddaných tedy rozhodoval pán: Cuius regio, eius religio. (Cicero) – Čí je vláda, toho je náboženství. (kromě duchovních knížat: území zůstalo katolické, augsburské konfese tolerována); poddaní měli sporné a navíc odstupňované právo na vystěhování. V říšských městech tolerance obojího.
	Protestantismus tedy zvítězil, luterství se šíří do Polska, Dánska, Švédska a Norska, zatímco kalvinismus působil ve Francii, Nizozemí, Skotsku, Anglii, Polsku a Uhrách.
	Zemský mír, deset říšských krajů, dohoda říšských stavů za královského zprostředkování (král a císař rozhodčím, ne ochráncem míru). Reformace umožnila, že vrchnost nahradila říši. Ze zeměpánů se staly hlavy církví.
	Karel se augšpurskému míru bránil; porážka jeho císařské univerzalistické politiky, 1555 abdikoval v Bruselu (znechucen neúspěchy): předal synovi suverenitu řádu zlatého rouna (Filip tedy hlavou dynastie), poté předal Nizozemí (měl blízko k Vilémovi Oranžskému, nepříteli jeho syna), 1556 se vzdal ostatních hodností – španělské koruny; předal císařství. Stal se soukromníkem, zemřel r. 1558 ve španělském venkovském domě v San Yuste (v sousedství kláštera hieronymitů); měl dnu.
Německo
	Augšpurský mír načas uklidnil situaci. Habsburští císařové podporovali španělskou politiku, protestanti nejednotní v otázce odporu proti habsburské katolické politice. Kalvinisté pod vedením falckého kurfiřta nakloněni politické aktivitě, luteráni pod vedením saského kurfiřta ochotni ke kompromisu. 1609 utvořena protestantská unie (Falc, Württembersko, Ansbašsko, Baden, Falc-Neuburg + Štasburk, Ulm, Würzburg a Braniborsko i další města). V čele falcký kurfiřt, saský nepřistoupil. 1609 vytvořena i katolická liga – Maxmilián Bavorský – duchovní knížata, císař však nemohl být členem (stavové hájili své zájmy i proti němu). Spor o jülišsko-klevské dědictví 1610 – viz dále.
Vznik středoevropské habsburské monarchie (1526-1620)
Ferdinand I. (1556-1564)
	- Karlův bratr, 1521 se v Linci oženil s jagellonskou princeznou Annou. Od 1522 rakouský arcivévoda, 1526 Ludvík Jagellonský poražen Turky v bitvě u Moháče, Ferdinand zvolen přičiněním Zdeňka Lva z Rožmitálu českými stavy na krále (a na základě svatební smlouvy mezi Habsburky a Jagellonci 1515 – vídeňské úmluvy), korunován o rok později; protikandidáty bavorská knížata Vilém a Ludvík. Částí šlechty zvolen i králem uherským (ale už dříve zvolen Jan Zápolský). Od 1531 římský král a 1556 římský císař.
	Vychován na španělském dvoře svého dědečka Ferdinanda Aragonského. Ferdinand I. byl realističtější než jeho starší bratr, skutečný „otec“ podunajského soustátí: zvolením Ferdinanda I. došlo ke spojení tří států - zemí Koruny české, dědičných rakouských zemí (Horní a Dolní Rakousy, Štýrsko, Korutany, Tyroly, Kraňsko), zbytku uherského království đ vznik habsburské středoevropské mnohonárodnostní monarchie (rakousko-uherské vyrovnání 1867, rozpad až 1918).
	První protihabsburský odboj v českých zemích (1546-1547). Stavové se odmítli účastnit na válce proti Šmalkaldským, program proti Ferdinandovu absolutismu, snažili se postavit vojsko, neměli odvahu, nespojili se vojensky se Šmalkaldskými, po habsburském vítězství se spolek rozpadl, Praha kapitulovala jen zradou konšelů, čeští stavové poraženi. Ferdinand upevnil moc, nejvíce potrestána královská města – zbavena politické moci a hospodářsky ochromena pokutami a konfiskacemi.
	Ferdinand, stále zaměstnaný bojem s Turky, byl v německých záležitostech velmi opatrný, posiloval však svou moc v Čechách, v Uhrách a v rakouských zemích centralismem. Zřídil ve Vídni „tajnou radu“; chtěl svolávat i společné sněmy svých států, ale to čeští stavové nepřipustili. Ve svých zemích podporoval velmi účinně katolicismus, povolal do Čech jezuity a dovolil jim v Praze zřídit katolickou univerzitu (Klementinum).
	1559-1565 papež Pius IV., „zbožný mnich“ a „otec chudých“.
	Roku 1561 je znovu obsazeno pražské arcibiskupství, prvním arcibiskupem Antonín Brus z Mohelnice.
	1562 mír s Turky v Cařihradě, Ferdinand se zavázal k poplatku za své uherské území.
	1564 povolil papež (i tridentský koncil) na žádost císaře přijímání pod obojí způsobou v Čechách, aby byli posíleni mírní čeští utrakvisté (bývalí kališníci) proti radikálním luteránům; povolení už ale nemělo význam, protože k utrakvistům, kteří slíbili poslušnost papeži, se hlásila jen nepatrná část národa.
Katolická protireformace
	Reformací ztratila katolická církev duchovní vládu nad velkou částí Evropy. Církev se smířila se sekularizací (= zesvětštění církevního majetku) a zahájila boj za udržení zbylých a získání ztracených území. Bylo rovněž nutné obnovit papežovo postavení, a proto byla v tomto období obnovena inkvizice, zostřena cenzura a vydán seznam zakázaných knih pro katolíky.
Protireformace - úsilí kat. církve o potlačení reformace v 16.-18. století. Protireformace měla počátky v Itálii (humanismus a renesance nahrazovány kat. dogmatismem). Protireformace v českých zemích (zejména v Čechách) - od poloviny 16. stol. (podíl Jezuitů, do Čech 1556, působení v Klementinu, obnovení pražského arcibiskupství – 1561). Ostrá protireformace: po 1620 (postihy účastníků českého stavovského povstání, obnovené zřízení zemské). Po 1648 – násilná rekatolizace měst. a venkovského lidu (zejména jezuitskými misionáři za asistence armády - druhá protireformace = zásada: Cuius regio, eius religio. (Cicero) – Čí je vláda, toho je náboženství.). Na českých sněmech byl katolicismus prohlášen za „gruntovní základ a hlavní privilegium král. českého“, stal se oficiální státní ideologií. Kacířství bylo považováno za polit. delikt. Souběžně s protireformací probíhalo utužování nevolnictví. Od nástupu osvícenství - zmírňování protireformace, ukončeno 1781 - toleranční patent. Ve svět. dějinách pojem užitý poprvé 1776 göttingenským právníkem J. St. Pütterem pro navrácení protestantských oblastí ke katolicismu v období od augšpurského náboženského míru (1555) do míru vestfálského (1648); později používaný také pro celou epochu. V průběhu protireformace se rozlišovalo mezi nábožensky zaměřenou vnitřní obnovou kat. církve a převážně polit. vymezenou a násilně prováděnou rekatolizací mocenskými prostředky.
Padesát let před třicetiletou válkou (1564-1618)
Maxmilián II. (1564-1576)
	- císař, syn Ferdinanda I., mírný a snášenlivý panovník, ale z obavy před papežem nechtěl ve vlastních zemích připustit náboženskou svobodu.
	Od 1548 byl regentem ve Španělsku. Z rakouských zemí držel Dolní a Horní Rakousy. Tyrolsko a ostatní země držel jeho bratr Ferdinand; Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Gorici a Istrii s Terstem bratr Karel.
	1565-1572 papež Pius V., „svatý papež“, se připojil k Svaté lize Filipa II., uzavřené proti Turkům.
	1566 Turci u Sigetu. Süleyman I. Nádherný vtrhl do Uher a dobyl Siget (jv. od Pětikostelí), který hrdinně bránil Mikuláš Zrinský. V ležení před Sigetem sultán zemřel; po něm nastoupil Selim II. (1566-1574). Roku 1568 bylo uzavřeno příměří; každý si ponechal, co dobyl.
	1571 Jan Zikmund Zápolský, sedmihradský vévoda a spojenec Turků, zemřel. Jeho nástupcem se stal Štěpán Báthory (od r. 1575 král polský). V témže roce utrpěli Turci od Svaté ligy (Filip II. a papež) porážku u Lepanta.
	1572-1585 papež Řehoř XIII., právník a reformátor juliánského kalendáře (po 4. 10. následoval 15. 10.).
	1575 česká konfese. Maxmilián chtěl docílit, aby česká protestantská stavovská opozice přijala jeho syna Rudolfa za krále, proto ústně schválil při návštěvě sněmu v Praze „české vyznání“, dohodu luteránů a Českých bratří o věcech náboženských. Brzy nato zemřel. Vláda tento požadavek zamítla.
Rudolf II. (1576-1612)
literatura: Evans, Robert John Weston: Rudolf II. a jeho svět, Mladá fronta, Praha 1997
	- císař, Maxmiliánův syn, trvale se usídlil v Praze, plachý a zasmušilý, přál alchymii a astrologii a nejvíce času a peněz věnoval hradčanským sbírkám. Stranil mladým katolíkům (vychováni jezuity), v jejich čele Zdeněk Popel z Lobkovic, Jaroslav Bořita z Martinic a Vilém Slavata z Chlumu. Obnovil staré mandáty proti jednotě bratrské, kterou vedl v Čechách Václav Budovec z Budova a na Moravě Karel starší ze Žerotína. Nejbohatším velmožem země byl katolík Vilém z Rožmberka (1592); jeho bratr Petr Vok, poslední Rožmberk (1611), byl ochráncem Bratří.
	1585-1590 papežem Sixtus V., „budovatel Říma“.
	1590-1592 papeži Urban VII., Řehoř XIV. a Inocenc IX.
	1592-1605 papežem Klement VIII., který přijal Jindřicha IV. do církve.
	1593-1606 válka s Turky. Sedmihradský vévoda Zikmund Báthory, syn Kryštofa, bratra Štěpána Báthoryho, se spojil s císařem a vévodou valašským a multánským proti Turkům, kteří dobyli Ráb a plenili v Chorvatsku a v západních Uhrách. Roku 1596 dobyl sultán Mehmed III. (1595-1663) Jagru. Zikmund Báthory začal vyjednávat s Turky, a byl proto vyhnán ze země. 1597 vyměnil Zikmund s císařem Sedmihradsko za Opolsko a Ratibořsko. Habsburkové anektovali Sedmihradsko, protireformační (tudíž i protistavovská politika v Uhrách).
	1601 Matyáš, Rudolfův bratr, dobyl Bělehrad, a císařské vojsko, vedené Heřmanem Russwormem, dobylo načas Pešť.
	1604 povstání Štěpána Bočkaje. Císař se snažil v dobytých částech Uher uplatňovat protireformační zásady a absolutismus, což vedlo k povstání. Šlechtic Štěpán Bočkaj se spojil s Turky, získal celé Uhry i Sedmihradsko a pronikl až do rakouských zemí a na Moravu.
	1605-1621 papežem Pavel V., který se dožil třicetileté války.
	1606 mír s povstalci i s Turky. Arcikníže Matyáš (uherský místodržitel) sjednal s povstalci mír ve Vídni a s Turky v Toroku nad Žitvou (mír žitvatorocký). V Uhrách byla uznána náboženská svoboda (proto Rudolf mír neuznal), Bočkaj dostal doživotně sedmihradské knížectví a Zátisí a Turkům byly ponechány jejich výboje. Bočkaj zemřel v témže roce a sedmihradským vévodou se stal Zikmund Rákóczy, od 1608 Gabriel Báthory, a v letech 1613-1629 Gábor Bethlen.
	1606 náboženský konflikt v bezvýznamném Donauwörthu, předzvěst velkého konfliktu.
	1608 založení protestantské Unie. Císařovy rekatolizační snahy vedly v Německu k vytvoření unie jihoněmeckých protestantských knížat a říšských měst, v jejímž čele byl kurfiřt Fridrich IV. Falcký.
	1608 vzpoura Matyáše a zemských stavů. Císař váhal s potvrzením smluv, které uzavřel Matyáš v Uhrách, chtěl obnovit boje a uherští, rakouští a moravští stavové se přidali k Matyášovi a vytáhli proti Rudolfově Praze.
	1608 „libeňský mír“ – Rudolf musel ustoupit: Matyáš se stal králem uherským, gubernátorem Horních a Dolních Rakous a Moravy (císaři zbyly Čechy, Slezsko a obě Lužice); čeští stavové zachovali císaři věrnost, když jim slíbil potvrdit majestát.
	1609 (9. července) Rudolfův majestát na náboženskou svobodu pro nekatolíky – schvaloval českou konfesi, dával protestantům do moci „dolní“ konzistoř a univerzitu a dovoloval, aby si zvolili „defenzory“ (obránce) těchto práv. Protestanti tehdy učinili s katolíky „porovnání“, že každý podrží ty kostely, které má právě v moci. Stavům ostatních zemí přiznal takovou svobodu Matyáš.
	1609 založení katolické Ligy. Jako protiváhu Unie založila německá katolická knížata Ligu, do jejíhož čela se postavil Maxmilián Bavorský.
	1610 strany se poprvé střetly ve sporu o jülišsko-clevské dědictví (knížectví bylo strategickou spojnicí s Nizozemím), do něhož chtěl zasáhnout na straně protestantů i fr. král Jindřich IV., Anglie a Nizozemí. Vzniku války zabránila náhlá smrt Jindřicha IV. (zavražděn katolickým fanatikem) – koalice se rozpadla, smír.
	1611 vpád pasovských do Čech. Rudolf nebyl se svou porážkou smířen a 1611 se pokusil o zvrat v situaci povoláním tzv. pasovského vojska (žoldnéři původně najatí pro válku v Jülišsku-Klevsku). Snažil se zhostit svých závazků tím, že přiměl svého bratrance, arciknížete Leopolda, biskupa pasovského, ke vpádu do Čech. V Praze se zmocnili levého břehu, na pomoc však přišli stavové i Matyáš, vpád se nezdařil a císař byl donucen abdikovat – vzdal se všech zemí ve prospěch bratra Matyáše. Zemřel duševně nemocen roku 1612.
Matyáš (1612-1619)
	- Rudolfův bratr, nesplnil očekávání stavů a po upevnění své vlády stranil katolíkům (vliv vídeňského biskupa Melichara Khlesla). Sídlil ve Vídni a své místodržitele v Praze jmenoval z katolických pánů.
	1615 jazykový zákon. Český sněm, aby bránil poněmčování země, vydal zákon o češtině jako úředním jazyku.
	1617 stavové, ač byli nespokojeni s Matyášovou vládou, nakonec připustili, aby byl za Matyášova nástupce přijat Ferdinand, štýrský vévoda, známý svou rekatolizační činností. Korunován; v Říši i hlas falckého kurfiřta.
	1618 uzavření chrámů. Protestantům byl uzavřen jejich nový kostel Hrob u Duchcova arcibiskupa Lohelia (SZ od Teplic, načerno postaveno, pod hrozbou si ho zbořili sami protestanti) a benediktinský chrám a v Broumově, což přimělo defenzory k tomu, že svolali sněm do Prahy. Na příkaz vůdců odboje Matyáše z Thurnu a Viléma z Roupova byli místodržící Slavata a Martinic vyhozeni z oken Pražského hradu; tímto činem začala třicetiletá válka.
Habsburská monarchie - faktografie absolutistického státu (1620-1740)
literatura: Evans, Robert John Weston: The Making Of The Habsburg Monarchy, 1550-1700, Oxford University Press, New York 1979
Přehled habsburských císařů Svaté říše římské 1619-1740 (králové Čech i Uher):
Ferdinand II. (1619-1637)
Ferdinand III. (1637-1657)
Leopold I. (1657-1705)
Josef I. (1705-1711)
Karel VI. (1711-1740)

Tři nejdůležitější události tohoto období:
-	třicetiletá válka (1618-48)
-	vytlačení Turků z Uher (od 1683)
-	pragmatická sankce (1713 ...)
Politická a vojenská chronologie:
1613-29 - Gábor Bethlen knížetem sedmihradským
Třicetiletá válka (1618-1648)
nepřátelé:	katoličtí stavové		X	protihabsburská koalice
vojsko:		katolická Liga (1609)	X	protestantská Unie (1608)
vůdci:			Maxmilián Bavorský	X	Fridrich Falcký
tábory:			Habsburkové (Španělsko,	X	Anglie, Francie, Nizozemí, severské státy,
			Belgie), Bavorsko		protestantská protihabsburská opozice v německé říši,
							českých zemích a v Uhrách (i na Slovensku)
1. epocha (1618-1623) – v čele falcký kurfiřt Fridrich
	Třicetiletá válka začala českou válkou (1618-1620) – české stavovské povstání. Roku 1618 byly uzavřeny protestantům chrámy v Hrobě a v Broumově. Proto 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. (2.) pražská defenestrace. Po tragikomické pražské defenestraci (Thurnova osobní msta) vytvořili stavové vládu 30 direktorů a spojili se se Slezany a Lužičany proti Matyášovi. Vláda vypověděla ze země jezuity a zkonfiskovala jejich majetek. Matyáš a jeho rádce biskup Khlesl zastrašeni, chtěli vyjednávat, Ferdinand II. však nesmiřitelný. Češi počítali s podporou Unie, Anglie a Nizozemí; od počátku je podporoval Fridrich Falcký, savojský vévoda Karel Emanuel, později Nizozemí a sedmihradský vévoda Gábor Bethlen. Na straně císaře Bavorsko, Španělsko, Belgie. Moravané se odboje nezúčastnili z podnětu Karla staršího ze Žerotína, který v jeho úspěch nevěřil (připojili se až po roce na popud Karlova bratrance Ladislava Velena ze Žerotína).
	Vojenské akce začaly v listopadu 1618: vojsko českých stavů pod vedením Mansfelda, Hohenloha a Jindřicha Thurna zatlačilo císařské pod Buquoyem a Dampierrem do Českých Budějovic.
	V březnu 1619 zemřel Matyáš a nastoupil
Ferdinand II. (1619-1637)
	- *1578, vládce Štýrska od 1596, český král od 1617, uherský král od 1618, císař Svaté říše římské 1619-37; 1. žena Marie Anna, 2. žena Eleonora Gonzanga. „Korunu těm, kdož bojují čestně“; úplně nepodporoval jezuity (ani Valdštejna ne), podporoval i barnabity, paulány a kapucíny; byl vášnivým lovcem.
	V květnu 1619 vtrhl Thurn na Moravu, spolu s Ladislavem Velem ze Žerotína přiměl moravské stavy, aby se připojili k odboji. Thurn přitáhl k Vídni, neměl sílu na dobývání, vrátil se do Čech, kde byl zatím Mansfeld poražen Buquoyem u Záblatí, zatímco Moravané porazili druhého císařského generála Dampierra u Věstonic.
	Fridrich Falcký – „zimní král“. 26. srpna 1619 zvolen českou stavovskou opozicí za krále falcký kurfiřt Fridrich V. (1619-1620) – 23 let, hlava Unie; stavové doufali získat pomoc anglického krále Jakuba I., jehož byl Fridrich Falcký zetěm. Čeští páni mu však nepomohli s financováním konfliktu, když se dostal do finančních problémů. 
	1619-22 - 1. tažení Gábora Bethlena, mikulovský mír. Sedmihradský vévoda Gábor Bethlen se zmocnil hořejších Uher a ve spojení s Thurnem oblehl Vídeň (1619). Bethlen se k protihabsburskému povstání připojil kvůli nadějím na uherský trůn, jenže po čase začal s Habsburky separátně vyjednávat, v lednu 1620 uzavřel císař v Bratislavě s Bethlenem příměří (posléze se k němu přidali i další odpadlíci), vznikla určitá neutralita mezi Ligou a Unií a Fridrich Falcký zůstal osamocen.
	Ferdinand získal pomoc Španělska, Polska a bavorského vévody Maxmiliána, vůdce Ligy; přihlásil se k němu i protestantský saský kurfiřt Jan Jiří, který kandidoval na český trůn s Fridrichem Falckým a byl odmítnut. Bavorské Maxmiliánovo vojsko (gen. Tilly) vytlačilo gen. Anhalta z Rakous do jižních Čech, Bavoři se spojili s Buquoyem, kurfiřt Jan Jiří Saský zatím vtrhl do Lužice (X slezští stavové Jana Jiřího Krnovského), dobyl ji a už se jí nevzdal (obojí Lužice trvale oddělena od zemí Koruny české pražským mírem 1635). Císařští táhli ku Praze.
	Spor mezi císařem a českou stavovskou opozicí vyvrcholil 8. listopadu 1620 bitvou na Bílé hoře. Fridrichovo vojsko, vedené Anhaltem a Hohenlohem, bylo v krátké bitvě poraženo Maxmiliánem. Pomocné uherské vojsko stálo tehdy u Kolína; „Moravané“ padli u Letohrádku Hvězda. Sám Fridrich Falcký se bitvy nezúčastnil, protože hostil anglického vyslance. Když se rozhodl, že se bitvy zúčastní, dozvěděl se u Strahovské brány, kde se setkal s prchajícím vojskem, že byli stavové poraženi a rozhodl se utéct z Prahy („zimní král“); Praha otevřela brány (plenění). Česká šlechta se vzdala na slib bavorského vévody, že dostane milost. Zemským správcem (místodržícím) v Čechách byl jmenován moravský šlechtic Karel z Liechtenštejna, na Moravě kardinál František z Dietrichštejna. Česká rebelie byla unáhlenou a nezvládnutou vzpourou elity, nikoli lidových vrstev. Protestantská cizina nechápala, oč Čechův vlastně jde – vždyť měli daleko největší náboženské svobody v regionu.
	21. června 1621 staroměstská poprava. 20. února zajati hlavní vůdci povstání, kteří neutekli, a 27 z nich bylo popraveno na Staroměstském náměstí v Praze (Joachim Šlik, Václav z Budova, Kryštof Harant z Polžic, Kašpar Kaplíř ze Sulevic, univ. rektor Jan Jesenius aj.).
	1621-1623 papež Řehoř XV.
	Konfiskační akce. 1622 vydáno nařízení zvané generální pardon, kterým se stanovily předpisy pro vybírání pokut od účastníků povstání. Byla jim udělena „milost“, jejich statky však byly zabaveny a konfiskační komisí prodány císařovým přívržencům (šlo o dvě třetiny statků v zemi; bylo postiženo 600 osob stavu panského a rytířského). Tehdy získal koupí své nesmírné bohatství Albrecht z Valdštejna (*1583), zprvu Český bratr, pak katolík a císařský vojevůdce.
	Falcká válka (1621-1623) - Fridrich Falcký prchnul do Slezska, ale to obsazoval kurfiřt saský. Fridrich musel ustoupit do Falce, kam odtáhl i Mansfeld. Císařský vojevůdce Tilly ho vypudil z Horní i Rýnské Falce a Fridrich našel útulek teprve v Holandsku (zemřel tam 1632). Ferdinand II. přiřkl falcký kurfiřtský hlas vévodovi Maxmiliánovi Bavorskému.
	1623-1644 – papež Urban VIII.
	1623-1624 – druhé tažení Gábora Bethlena
	1624 - rekatolizační patent – hlavní nařízení o protireformaci, nesměly se vykonávat jiné obřady než katolické (v Brandýse se od této doby ukrýval J. A. Komenský, *1592).
	Dánská válka (1625-1629) - na obranu protestantů vystoupil dosud neutrální dánský (a norský) král Kristián IV. – chtěl územní zisky v Německu. Pomáhali mu Angličané, Nizozemci, Francouzi a knížata z dolnosaského říšského kraje. 1625-30 – generalissimus Valdštejn vrchním velitelem císařských vojsk; habsburská vítězství v Německu: 1626 porazil Mansfelda u Dessavy.
	1626 - třetí tažení Gábora Bethlena, Bethlen uzavřel s Ferdinandem mír v Bratislavě.
	Tilly porazil Kristiána u Lutteri v Brunšvicku – zhroucení dánské válečné moci, dánský král vytlačen z Německa. Valdštejn obsadil Meklenbursko, Šlesvicko, Holštýnsko a Jutsko a své posádky rozmístil i v Braniborsku a Pomořanech. Meklenbursko dostal Valdštejn darem od císaře jako náhradu škod, které válkou utrpěl (od roku 1623 vlastnil frýdlantské panství, 1627 povýšeno na vévodství).
	Obnovené zřízení zemské (1627 pro Čechy, o rok později pro Moravu) – Ferdinand kodifikoval nový, absolutistický poměr moci panovnické k moci stavů; touto novou ústavou došlo k zákonnému zavedení absolutismu. Zákonodárství odňato zemským sněmům ve prospěch panovníka. Šlechta i měšťané byli vyzváni, aby přestoupili na katolictví, nebo opustili zemi. Odešlo 320 šlechtických rodin a asi 30.000 nešlechtických; sedláci byli donuceni k přestupu. „Obnoveným zřízením“ byla potvrzena dědičnost habsburského rodu, první místo na sněmu bylo vyhrazeno duchovenstvu (městskému stavu dán pouze jeden hlas) a němčina prohlášena úředním jazykem vedle češtiny.
	1629 mír v Lübecku. Kristián obdržel své země od Ferdinanda zpět, vzdal se ale dalšího boje v Německu.
	1629 restituční edikt. Císař u vědomí svého vítězství nařídil všem obyvatelům říše (i svým spojencům), aby vydali církvi zboží zabraná po augšpurském náboženském míru 1555. To rozhořčilo protestantské i katolické stavy. Šlo o statky dvou arcibiskupství, 12 biskupství, přes 500 klášterů. Edikt se stal podnětem k novému bojovému seskupení protestantských německých knížat.
	1630 sjezd kurfiřtů v Řezně. Restituční edikt a bezohlednost Valdštejnova vojska přiměly císařovy spojence k protestu v Řezně; císař byl donucen propustit Valdštejna ze svých služeb, jeho 90.000 vojáků rozpuštěno; restituční edikt však odvolat nehodlal.
	1630-48 - György I. Rákóczi knížetem (vévodou) Sedmihradska.
	Švédská válka (1630-1635) – v Pomořanech přistál švédský král Gustav II. Adolf, chtěl pojistit švédskou převahu v Pobaltí, sekundárně se stal obhájcem protestantské věci, postavil se proti císařskému vojsku, intervenci podporovala zpočátku jen Francie, poté i Nizozemí a Rusko. Tilly dobyl Magdeburg, který byl na švédské straně. Nepovolnost císaře ohledně restitučního ediktu však přiměla kurfiřta braniborského a saského ke spolku se Švédy. Gustav Adolf stál v čele výborně vycvičeného a vyzbrojeného vojska, složeného mj. z českých emigrantů a ze sedláků.
	1631 bitva u Breitenfeldu – švédský král porazil Tilliho u Breitenfeldu porazil (sz. od Lipska). Gustav Adolf pak táhl k Rýnu.
	1631 Emigranti v Čechách. Sasové (pod Arnimem) vnikli ze švédského podnětu s českými emigranty do Čech a obsadili Prahu. Dne 30. listopadu byly sňaty z Mostecké věže hlavy popravených českých pánů a pohřbeny v Týnském chrámu.
	Gustav Adolf se obrátil od Rýna do Bavor a porazil Tilliho u Lechu v bitvě, v níž přišel Tilly o život. Potom obsadil Mnichov a velkou část Bavor.
	Pod vlivem těchto událostí povolal císař v dubnu 1632 opět Valdštejna za generalissima a dal mu četné a významné ústupky (které posilovali jeho velitelské pravomoci), dokonce mohl rozhodovat i o někerých věcech politických. Valdštejn vypudil Sasy z Čech, spojil se s Maxmiliánem a postavil se proti Gustavu Adolfovi u Norimberka.
	1632 bitva u Lützenu. Gustav Adolf Valdštejna následoval, bitva u Lützenu (16. 11.), Valdštejn ustoupil, švédský král však padl. Jeho nástupkyní se stala nezletilá dcera Kristina, za niž vládl kancléř Axel Oxenstjerna. Do čela vojska jmenován Bernard Výmarský. Ve švédském vojsku bylo mnoho českých emigrantů, také Thurn a Ladislav Velen ze Žerotína. Téhož roku zemřel Fridrich Falcký a čeští emigranti nabízeli českou korunu Valdštejnovi. Valdštejn ji váhal přijmout, i když vyjednával s nepřítelem, nedbaje zájmů císaře.
	Oxenstjerna uzavřel 1633 heilbronnský spolek s knížaty franskými, rýnskými a švábskými. Valdštejna porazil Thurna a zmocnil se Slezska.
	1634 zavraždění Valdštejnovo. V lednu si Valdštejn v Plzni zajišťoval věrnost svých důstojníků i proti císaři, což přimělo Ferdinanda II. k rozkazu, aby byl odstraněn. Byl zavražděn v Chebu a velitelem císařova vojska jmenován Gallas. Zabráním Valdštejnova jmění (a jeho zavražděných důstojníků – přátel Trčky a Kinského) byla dokončena konfiskace půdy české šlechty, které se zmocnila přistěhovalecká šlechta.
	1634 v bitvě u Nördlingenu sz. od ústí Lechu byli císařovi nepřátelé poraženi a císař získal celé jižní Německo; Švédové zatlačeni k Baltu. Císařskému vojsku velel arcivévoda Ferdinand (III.), král uherský a hlavní infant Španělska.
	1635 pražský mír, ztráta Lužice. Saský kurfiřt Jan Jiří se vyrovnal s císařem mírem v Praze, kterým dostal trvale obojí Lužici (fakticky ji držel od 1620), Sasko spojencem Habsburků. Císař v podstatě odvolal i restituční edikt a získal tím opět některá německá knížata. Boj již ustával, když se do války vmísila Francie.
	Švédsko-francouzská válka (1635-1648) – vedoucí politik Francie kardinál Richelieu pochopil, co by znamenala převaha Habsburků v Evropě, a přispěl k dalšímu pokračování boje. Válka náboženská se změnila ve válku politickou. Francie válčila se Španělskem, Švédsko se středoevropskou habsburskou monarchií.
Ferdinand III. (1637-1657)
	- *1608, syn Ferdinanda II., císař 1637-57, 1. žena Marie, 2. Marie Leopolda, 3. Eleonora II. Gonzaga. Ferdinandovým vojevůdcem Gallas, který zpočátku opanoval proti švédskému gen. Banérovi (Banner) Pomořany, ale pak ustoupil.
	1639-1641 bojoval Banér v Čechách a ustoupil do Němec, kde zemřel.
	1640-1688 v Braniborsku Fridrich Vilém, Velký kurfiřt; separátní mír se Švédy.
	1642 Branérův nástupce gen. Torstenson vtrhl do Slezska a odtud na Moravu, kde dobyl Olomouc, načež u Breitenfeldu v Sasku porazil Sasy, bojující na císařově straně. Torstensonovi valašští spojenci byli v Brně popraveni.
	1643 Torstenson opět pustoší Čechy a Moravu.
	1644 Dánsko, žárlící na švédské úspěchy, se spojilo s císařem. Torstenson ovládl Holštýnsko a Šlesvik, kde porazil Gallase. Francouzové pod Turennem dobyli řadu pevností na Rýně.
	1644-1655 papež Inocenc X.
	1644-5 – válka se Sedmihradskem – Juraj I. Rákóczi, podporován Francií a Švédskem (protihabsburské povstání), linecký mír – potvrzení jeho vlády v Sedmihradsku, náboženské svobody pro uherské protestanty.
	1645 Torstenson vtrhl opět do Čech a porazil v bitvě u Jankova (mezi Benešovem a Táborem, největší bitva třicetileté války na našem území) císařskou (habsbursko-bavorskou) armádu; padl císařský velitel Götz. Potom se obrátil na Moravu, spojil se s Jiřím Rákóczim, vévodou sedmihradským, a táhl na Vídeň (Rákóczy však opustil koalici, mír s císařem); odtud šel opět na Moravu, marně obléhal Špilberk (1.500 obránců X 40.000 útočníků, R. de Souches – protestant!), proto nedobyta Vídeň, ústup do Slezska a Čechami do Sas. Pro nemoc složil velitelství a jeho nástupcem se stal Wrangel.
	1646 Wrangel vtrhl do Čech, do Bavor a opět do Čech. 1647 Maxmilián Bavorský přinucen k uzavření separátního příměří, útok na Vídeň zabrzdil Mazarin.
	1648 se spojil Turenne s Wrangelem k novému útoku na Bavory. Wrangelův pobočník hrabě Königsmark se 26. 7. zmocnil Malé Strany a Hradu.
	24. října 1648 vestfálský mír. V letech 1643-48 jednání Ferdinanda III. o míru, s Francouzi mír v Münsteru a se Švédy v Osnabrücku. Největší zisky pro Švédsko a Francii: Švédsko dostalo území arcibiskupství brémského, biskupství verdenského a Přední Pomořany s Rujanou a Štětínem (pobřeží Baltu a ústí tří řek: Odry, Labe a Visly). Francie získala habsburské državy v Alsasku. Bavorsku byla dáno Horní Falc a ponechána kurfiřtská důstojnost. Synovi Fridricha Falckého byla vrácena rýnská Falc s novým osmým hlasem kurfiřtským. Prusko získalo Zadní Pomořany a sblížilo tím dosavadní tři nesouvislá panství (země Rýnské, Braniborsko a Východní Prusy). Říše německá se stala svazkem samostatných států a státečků a luterské a kalvínské vyznání v ní bylo prohlášeno za rovnoprávné s katolickým. Švýcarské konfederaci (13 kantonů) u a Spojeným státům nizozemským byla přiznána nezávislost na Říši. Habsburský dům pozbyl v Evropě své prvenství. Vestfálský mír tedy stanovil, že se Habsburkové nestali hegemonem střední Evropy. Potvrzen augšpurský mír 1555, kromě zemí habsburské monarchie, česká emigrace opomenuta. Všeobecná devastace, následuje období tzv. druhého nevolnictví.
	1648 Vnitropolitické následky třicetileté války v našich zemích. Situace vrácena k roku 1624, v zemích českých a rakouských se povznesla moc panovníka a církve. České země hrozně zpustošeny; v Čechách ze 2 mil. obyv. před válkou zbyl 1 mil., na Moravě z 1 mil. zbylo 300.000 (r. 1643). Slezsko pozbylo asi 200.000 lidí. Obojí Lužice byly odtrženy od České koruny.
	1648-60 - György II. Rákóczy knížetem (vévodou) sedmihradským, později i vládce Moldavska a Valašska. V době jeho vlády povolán do Blatného Potoka Komenský.
Německé země
	Svatá říše římská národa německého byla po 1648 konglomerátem 300 samostatných knížectví, na 1500 prakticky nezávislých rytířských státečků v rýnské oblasti a několika desítek říšských měst.Volený císař měl moc omezenou, na říšském sněmu (od 1663 stále zasedajícím) rozhodovalo osm (od 1692 devět) kurfiřtů a nejmocnější světská a duchovní knížata. Tato ústřední vláda slabá, země nezávislé. Vynikalo Braniborsko (pozdější Prusko), Sasko, Bavorsko, Meklenbursko, Brunšvicko-Lünebursko, Holštýnsko,Württembersko, Hesensko, Rýnská Falc, Lotrinsko, državy šp. Habsburků – Španělské Nizozemí (Flandry a Franche-Comté), biskupské státy Münstersko, Lutyšsko, Trevírsko, Würzbursko, Augšpursko, švédské državy Přední Pomořany, Brémsko-Verdensko aj. Silná absolutistická knížata, často spolupracovali s Francií proti císaři; ekonomické zaostávání.
Doba Leopolda I., Josefa I. a Karla VI. (1657-1740)
Leopold I. (1657-1705)
literatura: Mikulec, Jiří: Leopold I.
	- *1640, císař 1657/8-1705, 1. žena Margareta Tereza, 2. Claudia Felicitas, 3. Eleonora z Falce-Neuburgu
	Dědičné země habsburského rodu: Horní a Dolní Rakousko, Štýrsko, Korutany, Krajina, Tyrolsko, země Koruny české, Uhry, Chorvatsko a území církevních hodnostářů. Slabá ústřední správa, jednotlivé stavovské sněmy.
	Druhý syn císaře Ferdinanda III. a jeho první manželky Marie Anny Španělské; zaslíben katolické církvi, vychován jezuity, Marco di Aviano - jeho kapucínský důvěrník, císař pohřben do kapucínské krypty. Leopold byl více než politikem hudebník, skladatel, čtenář, lovec (založil vídeňskou dvorní knihovnu a obrazárnu). 1654 umírá starší bratr Ferdinand IV. (římský, uherský a český král), 1655 uherským králem, 1656 českým králem, 1657 do čela monarchie, 1658 císař. Opět sjednotil rakouské (alpské) země, spravované předtím třemi větvemi rodu. Vládu přenechával nesvědomitým oblíbencům. Merkantilismus, manufaktury. Založeno biskupství v Litoměřicích a v Hradci Králové. Pronásledování nekatolíků, germanizace.
	14. srpna 1658 byl vyhlášen rýnský spolek proti císaři, opora Ludvíka XIV. v Říši. Mohučský, kolínský a trevírský kurfiřt uzavřeli rýnský spolek, který byl zaměřen proti hegemoniálnímu postavení Habsburků ve Svaté říši římské. K tomuto spojenectví se připojil falcký kurfiřt, vévoda bavorský, jülišský, klévský, bergský, švédský král jako vévoda brémsko-verdenský, vévoda brunšvicko-lüneburský a hrabě hessenský. Vstupem Francie do rýnského spolku na podnět kardinála Mazarina, který řídil francouzskou politiku, se z něho stala mezinárodní evropská koalice, zaměřená proti císařské politice v říši. Spojenci se dohodli, že dodrží ustanovení Vestfálského míru a dále na vzájemné vojenské pomoci v případě vojenského konfliktu s Habsburky a jejich spojenci. Smlouva byla předběžně stanovena na tři roky. Rýnský spolek se v říšské politice nestal svébytným mocenským faktorem a nenarušil příliš plány habsburské politiky. 
	1658-62 – turecká invaze a podmanění Sedmihradska; Mihály I. Apafi jmenován knížetem
	1661-1664 – první válka s Ottomanovým tureckým impériem. Vezír Achmet Köprilli dobyl Nové Zámky a Nitru a Turci se dostali až k Brnu a Olomouci.
	1663 ustaven stálý říšský sněm, zasedající v Řezně (německé země byly zastoupeny 240 vyslanci), který se však radil bezvýsledně.
	Císař Leopold I. zahájil v Řezně nový říšský sněm, který svolal za účelem získání pomoci proti Turkům úspěšně postupujícím na Balkáně. Turecká ofenzíva přivedla císaře do obtížné situace. Leopoldovi I. chyběly peníze i vojáci, ale doufal, že od německých knížat dostane pomoc v síle 20 000 mužů. Kromě pomoci proti Turkům vyvstal naléhavý problém volby římského krále a císaře. Leopold žádal od říšských knížat trvalou volební kapitulaci, která by omezila volební právo kurfiřtů při volbě císaře. Knížata totiž upevnila svoje postavení na úkor císaře, který v říši disponoval jen relativně malou mocí. Tuto moc považoval kromě toho za ohroženou i založením rýnského spolku 14. srpna 1658. Knížata trvala na rozpravě o otázce císařské volby. Žádala rovněž v říši politická práva, jež by odpovídala jejich skutečné moci. Jednání říšského sněmu se rozbíhala velmi pomalu. Na jeho zahájení nepřišli zdaleka všichni účastníci, proto nebylo možné počítat s jeho brzkým ukončením. Sněm byl rozpuštěn až r. 1806.
	1664 habsburské vítězství, Montecuccoli porazil Turky u Szentgotthárdu (sv. Gothard nad Rábou), ve Vašváru při středním toku Ráby byl sjednán vasvárský mír (1666), při němž Turci podrželi dobyté Slovenské kraje i nadvládu v Sedmihradsku. V Uhrách proto vznikla nespokojenost.
	1664-71 - Wesselényiho spiknutí v Uhrách; 1671 poprava vůdců uherského povstání Nádasdyho, Zrinyiho, Frangepana.
	1668-73 - tajná smlouva s Ludvíkem XIV. o rozdělení španělského impéria; profrancouzská politika Lobkovicova.
	1671-81 - vojenská vláda v Uhrách; odvolání ústavy a nastolení Gubernia, konfiskace (situace podobná jako v Čechách po Bílé hoře).
	1673-78 - válka s Ludvíkem XIV.; pád Lobkovice; nijmegenský mír (1678)
	1678-83 - povstání Imreho Tökölyho. Absolutistické a rekatolizační snahy vyvolaly povstání „kuruců“ (křižáků), které vedl Tököly; dobyl několik pevností a báňských měst. Císař s ním začal bezvýsledně vyjednávat na sněmu v Šoproni (1681).Tököly dobyl Košice (1682), kde vystupoval jako hornouherský kníže; uznán Turky.
	1680 - povstání sedláků v Čechách
	1681 - obnovení uherské ústavy
	1683-1699 druhá turecká válka, Ottomanova invaze do habsburských Uher a Rakouska; vezír Kara Mustafa oblehl Vídeň, hájenou hr. Starhembergem a Zdeňkem Kaplířem ze Sulevic (vnuk Kaplíře popraveného 1621). Císaři přitáhlo na pomoc vojsko německých knížat pod vedením Karla Lotrinského a Vídeň zachránilo polské vojsko vedené králem Janem Sobieskim; spojená vojska porazila Turky a donutila je k ústupu z Uher.
	1684 „svatá liga“ proti Turkům. Císař domluvil s papežem, s Polskem a s Benátčany spolek k útoku na tureckou říši. Geniální taktik princ Evžen Savojský - vytlačil Turky v letech 1684-9 z Uher, dobyl Budu (Karel Lotrinský).
	1687 v bitvě u Moháče Turci poraženi. Uherští stavové uznali na sněmu v Bratislavě, že Habsburkové mají dědičné právo na uherskou korunu. Tököly prchnul do Turecka; jeho přívrženci popraveni v Prešově (prešovské jatky).
	1688-1713 v Braniborsku Fridrich III. (jako král pruský I.)
	1688 Ludvík Bádenský, který převzal po onemocnění Karla Lotrinského velení císařských vojsk, dobyl Bělehrad a zmocnil se části Srbska, Bosny a Malého Valašska (Malá Valachie).
	Válka o falcké dědictví (1688-1697) – augsburské ligy proti Francii, spravedlivý mír v Rijswicku 1697.
	1690 ovládli Turci znovu ztracené kraje; 80.000 pravoslavných Srbů (vedených patriarchou Arsenijem Crnojevičem) opustilo vlast a usadilo se mezi Drávou a Sávou (Srěm) a v Bačce, kde jim Leopold zajistil samosprávu.
	1690-1 - anexe Sedmihradska, Leopoldin diplom
	1691 bitva u Slankamene. Ludvík Bádenský porazil Turky na hlavu, načež byl odvolán na rýnské bojiště a válka v Uhrách byla vedena jen obranně.
	1690-9 - pokračování války proti Turkům; habsburská vítězství u Slankemenu a Zenty. 1696 připojeny k Uhrám Sedmihrady.
	1697 bitva u Zenty. Evžen Savojský (tehdy 34letý, který bojoval již jako 20letý u Vídně a proslavil se pod Karlem Lotrinským) porazil Turky u Zenty, vpadl do Bosny a dobyl Sarajevo.
	1699 karlovický mír. Turci se zřekli Uher (až na Temešský banát) a Sedmihradska. Benátčanům jako císařským spojencům postoupili Moreu (jižní Řecko) a Polsku celé Podolí a část Ukrajiny. Habsburkům tak bylo potvrzeno vlastnictví většiny historických Uher (včetně Sedmihradska).
	1700 severní válka.
Válka o španělské dědictví (1701-1714) /pokračuje níže/
	Vznik protifrancouzské koalice. Příčinou války byl spor o nástupnictví na španělský trůn (a tedy o celou rovnováhu v Evropě): nemocný Karel II. zemřel r. 1700 bez potomků, jím vymřela větev španělských Habsburků. Jeho nejbližšími dědici byli dva přímí bratranci (a zároveň švagři): francouzský král Ludvík XIV. (fr. Bourbon, chtěl Španělsko pro svého vnuka vévodu Filipa z Anjou, veřejná ceremonie, Filip vládl od 1701 v Madridu jako Filip V.; určen závětí Karla II., lidem oblíben) a císař Leopold I. (rak. Habsburk, určil šp. trůn svému mladšímu synovi, arcivévodovi Karlovi, pozdějšímu císaři Karlovi VI., který roku 1703 vznesl jako Karel III. nárok na celé dědictví, tajná ceremonie, smrt císaře Josefa 1711 ho zastihla v Barceloně). Na Ludvíkově straně stál bavorský vévoda Maxmilián Emanuel, kolínský kurfiřt, Viktor Amadeus Savojský a Karel Mantovský. Na Leopoldově straně stálo Nizozemí (mělo s Ludvíkem úmluvu o rozdělení šp. monarchie, cítilo se poškozeno), Portugalsko, německá knížata a přiklonila se k němu i Anglie (postoj jako Nizozemí, později ale v Anglii zvítězili ve volbách whigové, stáhli vojska z kontinentu, síly se vyrovnaly – kompromis).
	Bourbonové [bur-] – francouzský šlechtický, posléze královský rod, mladší větev rodu Kapetovců. Vládli 1589-1792 a 1814/15-30 ve Francii a 1701-1808 a 1874-1931 ve Španělsku, 1735-1799 a 1816-61 v Království obojí Sicílie, 1748-1859 v Parmě. 1278 získala sňatkem rodové léno mladší větev rodu Kapetovců (od 1327 vévodové). Významným členem rodu byl Luis de Condé; Jindřichem IV. nastoupili Bourboni 1589 na fr. trůn.
	1701 Evžen Savojský vnikl přes Alpy do Itálie a zabral Mantovu.
	1701 Fridrich I., braniborský kurfiřt, získal za pomoc proti Francouzům od císaře titul krále pruského; snažil se vést dvůr podle vzoru Versailles.
	1702 vojsko říšské (Ludvík Bádenský) a anglické (vévoda z Marlborough) ovládlo území Kolína, v Itálii bojoval princ Evžen.
	1703 Francouzi ovládli Bádensko a s Bavory útočili na Tyroly a získali Innsbruck.
	1703-11 – uherské povstání Ference II. Rákócziho, který byl zvolen sedmihradským vévodou.
	1704 bitva u Höchstädtu (Blenheim) v jz. cípu Bavorska. Marlborough a princ Eugen porazili francouzsko-bavorské vojsko; téhož roku Angličané dobyli Gibraltar.
Povstání v Uhrách v 17. století
Štěpán Bočkaj (1604-6)
Během patnáctileté války (1593-1608) se sedmihradská šlechta snažila zabránit rozpínavé politice Habsburků v Uhrách; emigrace do Turecka – příprava odboje – snaha o obnovení nezávislosti Sedmihradska; do čela povstání byl získán Štěpán Bočkaj – na podzim 1604 obsadil východní Slovensko, připojila se k němu uherská šlechta; po drobných porážkách od Habsburků získal posily od Turků – upevnění pozice na turecko-uherském pomezí; jednání o příměří s Habsburky neplodná, spory mezi povstalci; na jaře 1605 nový rozmach – Bočkajovci pronikají na Moravu a do Rakous, díky těmto vpádům však ztrácejí podporu protihabsburských sil, kterou na těchto území měli a moravské jednotky zatlačily Bočkaje až k Váhu; vyšší uherská šlechta usilovala o ukončení bojů; Turci chtěli získal silnější postavení v Uhrách, čímž začali štěpit koalici; následná jednání o míru se nesla ve znamení ustupování Habsburkům; mír byl uzavřen 23. 6. 1606 – kompromisní – uherská šlechta získala náboženskou svobodu, byly jí obnoveny staré výsady; Bočkaj získal část území Uher a Sedmihradska do doživotního držení; mezitím Rudolf II. uzavřel mír s Turky; Bočkaj chtěl dál bojovat, ale 29. 12. 1606 umírá.
Gabor Bethlen (1619-23)
Bethlen byl od r. 1613 sedmihradským knížetem (podpora Turků); dohodl se s Habsburky na protitureckém postupu x Habsburkové ale zároveň uzavřeli spojenectví proti Bethlenovi s Jiřím Drugethem; Bethlen to zjistí a proti Habsburkům vystoupí; 1619 – Bethlen podporuje české stavy a zahájil protihabsburský boj – za podpory uherských protestantů získá téměř celé Slovensko (Bratislava dobyta 14.10.1619), jeho postup na Vídeň je však zastaven vpádem Drugetha a Poláků na východní Slovensko; v lednu 1620 se sešel sněm přívrženců Bethlena – tam se ukázalo, že jsou ochotni spíše jednat o svých výsadách než bojovat; Bethen uzavřel příměří s Habsburky (tím oslabil české stavy) a hledal podporu u Turků; porážka Čechů na Bílé hoře znamenala oslabení spojenectví a hroucení jeho pozice; proto byl roku 1622 uzavřen mír v Mikulově – Bethlen se vzdal titulu uherského krále a stal se říšským knížetem, získal do držení také část Slezských knížectví a roční důchod 50 tis. zlatých; Bethlen však byl nespokojen a snažil se pokračovat v odbojné činnosti, v jejímž důsledku přišel o většinu toho, co získal mikulovským mírem.
Jiří I. Rákóczi (1644-45)
- palatin (nejvyšší uherský zemský i dvorský úředník) Esterházy táhl r. 1630 do Sedmihradska, kde byl zastaven šlechtou, v jejímž čele stál Jiří I. Rákóczi (1630-1648) – uzavřel s Habsburky mírovou dohodu; později byl od sultána uznán sedmihradským knížetem; s jeho podporou zahájil boj proti rekatolizaci a za politickou moc v zemi; s politickou (a částečně i vojenskou) podporou Francouzů, Švédů a Turků vpadl r. 1644 na východní Slovensko, nejprve byl císařskou armádou vytlačován, ale s novými posilami se dostane i na západní Slovensko a na jaře 1645 za pomoci Francouzů táhne na Moravu – podpořit Švédy u Brna; díky diplomatickým aktivitám císařských u Turků byl však Rákóczi pod hrozbou ztráty Sedmihradska zastaven a donucen se stáhnout; linecký mír byl uzavřen 24. 8. 1645 – potvrzen v Sedmihradech, Uhrách byla protestantům uznána náboženská svoboda.
Wesselényiho spiknutí (1666-71)
- souhrnný název pro hnutí magnátů proti císaři Leopoldu I.; původně se magnáti snažili získat podporu Francie a Turků, spiknutí však bylo vyzrazeno; Weselény umírá 1667; místo něj se do čela povstání staví Petr Zrinský a František Nádasdy, kteří pokračují v Chorvatsku v letech 1669-70, když zjistí, že proti nim císař vyslal vojsko prosí o milost; na ně navazuje František Rákóczi – povstání na severovýchodě Uher; po uvěznění Zrinského a Nádasdyho taky odprosí; vedení převezme František Bónis – ten však byl zrazen vlastními vojáky; proti spiklencům zřízen soud (1670) v čele s J.Rothalem – výslech asi 2 tis. šlechticů; Rákóczi byl na přímluvu jezuitů a zaplacení pokuty 400 tis. zlatých propuštěn, ostatní vůdcové byli popraveni 30. 4. 1671; následuje silný rekatolizační tlak na Uhry – proti němu povstání, objevují se počátky kuruců (křižáci) – nespokojenci, dezertéři, chudina a zběhlí poddaní – začínají tvořit odbojové oddíly; Leopold se to snaží potlačit omezením uherské samosprávy – zruší úřad palatina, rozpustí sněm a do čela Uher postaví správce Jana Kašpara Ampringena (velmistr řádu něm. rytířů) + 4 německé a 4 uherské rádce.
Imrich Thököly a povstání kuruců (1678-87)
- kuruci na Slovensku bojují proti rekatolizaci – obsadili severovýchod země; r. 1679 za svého vůdce zvolili I. Thököliho; s ním r. 1680 dobyli celé Slovensko a získali spojenectví s Turky; Leopold se velikosti povstání zalekl – r. 1681 svolán sněm v Šoproni – obnovil úřad palatina; uherská komora byla zrovnoprávněna s dvorskou (pro Rakousko a české země), amnestie povstalcům; Thököly byl však nespokojen – jeho boje získaly podporu u velké části šlechty; v září 1682 zvolen knížetem Uher a od Turků dokonce uznán králem; odmítl smír s císařem a v rámci tureckého tažení k Vídni táhne s kuruci na Bratislavu; porážka Turků u Vídně r. 1683 je počátkem jeho konce; uherská šlechta usilovala o mír s císařem (Leopold amnestoval povstalce) – od Thökölyho odpadají přívrženci; i Turci jsou oslabeni – 12. 8. 1687 – porážkou u Moháče zlomena moc Turků v Uhrách; výsledkem bylo omezení dohod ze Šoproně.
František II. Rákóczi (1698-1711)
- vídeňský dvůr se v 90. letech 17. století prostřednictvím uherské komory snažil reorganizovat správu Uher (soudy, daně, poddanská otázka, řemesla…); pro odpor šlechty se to ale nedařilo; poté, co Leopold vydal výnos o zdanění šlechty se proti němu zformovala opozice v čele s Františkem II. Rákóczim, r. 1701 však byla jejich činnost prozrazena a Rákóczi byl uvězněn (jeho spoluodbojník Besczeny utekl), roku 1703 se začali bouřit poddaní na Rákócziho i jiných panstvích – jejich vůdcové byli v kontaktu s Rákóczim, který uprchnul z vězení – zahájeno velké povstání; Rákóczi využil snahy poddaných pro své vlastní cíle – boj proti cizincům, nikoliv uherské šlechtě jak se snažili poddaní; poddaní musí dále pracovat – tím uklidnil uherské stavy – ty ho podpořili (Károlyi, který bojoval proti poddaným se s Rákóczim spojil); u poddaných úpadek morálky, to bylo zastaveno slibem zrušení poddanských břemen; 12. 9. 1703 se v Sečanech sešel sněm jednající o míru (Fr. Rákóczi + 25 senátorů) – žádost k císaři o obnovení všech výhod šlechty + uznání nezávislosti Sedmihradska + úplné zrovnoprávnění protestantů; jednání byla bezvýchodná; ohlas povstání však již začal působit mezinárodně – Francie jednala s Rákóczim o sesazení Habsburků, tuto spolupráci podporoval Petr Veliký, který by tím rozbil francouzsko-švédské spojenectví; Onádský sněm (květen 1707) – detronizování Habsburkové + pokračování boje; zhoršení situace – Sedmihradsko se spojilo s císařem a Petr Veliký ustupoval před Švédy; další jednání o míru ztroskotala 1708; poté došlo k porážce kuruců u Trenčína (ti se pak přidali k císaři); 1709 – povstání ochabuje; r. 1710 došlo k velké porážce povstalců u Romhánye; 1711 – Rákóczi se snaží jednat o pomoci z Ruska, ale pozdě, 30. 4. 1711 jeho pobočník Károlyi uzavřel s císařem v Szatmáru mír – kompromis mezi šlechtou a císařem – podíly na vládě, svobody… (počátek Rakousko-Uherského dualismu); František II. Rákóczi emigroval do Turecka.
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akademické Dějiny Československa, díl II. (1526-1848)
Josef I. (1705-1711)
	- *1678, syn Leopolda I., císař 1705-11, žena Amálie Vilhelmína z Brunšvicka-Lüneburgu; snaha o plné prosazení absolutismu. Stavovské sněmy ztrácely pravomoci, roste význam ústředních orgánů: státní rada, dvorská kancelář, dvorská vojenská rada.
	1706 Marlborough vítězí v Belgii, princ Evžen u Turína (ovládl i Neapolsko), arcikníže Karel u Barcelony (vtáhl do Madridu).
	1707 fr. maršál Villars poráží císařské v Bádensku, Francouzi tísní arciknížete Karla v Katalánsku.
	1708 princ Eugen a vévoda Marlborough vítězí nad fr. maršálem Vendomem u Oudenaarde v Belgii.
	1709 titíž vítězí nad Villarsem u Malplaqueta na hranicích Belgie a Francie.
	1710 arcikníže Karel vítězí u Ebra a Zaragozy.
	1711 szatmárskou smlouvou (mírem) dána milost uherským povstalým stavům, když se odřekli Františka II. Rákócziho, ten odchází do exilu.
Karel VI. (1711-1740)
Heslem jeho vlády se stala věta: „Neměnný dává světu trvání.“
Karel se narodil 1. října 1685 otci Leopoldu I. a jeho třetí manželce Eleonoře Falcké-Neuburské. Těšil se větší otcově náklonnosti než bratr Josef. Měli rozdílnou povahu a temperament. Karel byl těžkopádný, zdrženlivý, nerozhodný a důvěřivý. Již brzy začal projevovat sklony k vážnosti a rozvážlivosti i silný sklon k ceremoniím. Vynikal věrností danému slovu, bezelstnou přímostí a spravedlností. To se ovšem tehdy nenosilo, on na to spoléhal i u ostatních. Měl jazykové nadání, hodně četl a jako jeho otec nade vše miloval hudbu. Složil několik oper, za zmínku stojí jedno Miserere. Dirigoval dvorní kapelu a na dvorní hudbu vydával obrovské částky, mnohem více než na jeho druhou velkou lásku, tedy lov.
Měl charakteristický habsburský převislý dolní ret a dlouhý obličej, jeho chůze nebyla majestátní, ruce a nohy působí nesouměrně, na veřejnosti nikoho neoslovuje a při audiencích mluví nezřetelně, téměř nikdo mu nerozumí. Savojský vyslanec ve Vídni ho popsal jako ošklivého, nevzhledného muže.
Výchovy se mu dostalo stejné jako bratrovi Josefovi, protože byl pro něj přichystán španělský trůn. Jezuitský zpovědník Ondřej Braun vychoval Karla k velké zbožnosti, vychovatel Anton Florian von Lichtenstein jej naplnil vědomím o majestátu a již poněkud zastaralou představou o vládě z Boží milosti.
Roku 1703 se vydal bez armády do Španělska. Problém byl, že poslední španělský král Karel II. odkázal svou zemi Filipovi z Anjou. Karel VI. byl odkázán na podporu Nizozemí, Anglie a generálních stavů. 1704 se dostal ke španělským břehům, ovšem vojenské úspěchy neměl. Díky své flegmatické povaze si však nezoufal, učil se španělsky a jezdil na lov. 1705 po některých vítězstvích byl vyhlášen španělským králem Karlem III., ovšem nedokázal dobytá území udržet.
Během války se střídavými úspěchy se oženil s Alžbětou Kristinou Brunšvicko-Wolfenbüttelskou. Toto manželství nebylo jejich dílem, nýbrž dílem obou dvorů. Problém byl pouze v tom, že Alžběta byla protestantka, což ve Španělsku nebylo myslitelné, a tak musela změnit vyznání. Udělala to zdráhavě a s nechutí. Karel poslal své nastávající ze Španělska svůj portrét. Svatba se konala v zastoupení 23. dubna 1708 ve farním kostele ve Vídni-Hietzingu a Karla zastupoval sám císař. Alžběta se nalodila v červenci 1708 v Janově na britskou loď a za dva týdny doplula do Španělska a 1. srpna byli oddáni v Barceloně. Karel mohl být spokojen, sedmnáctiletá manželka byla krasavice, Karel s ní byl spokojen i v posteli, leč sexuální spokojenost nepřinášela ovoce, až 1716 se jim narodil syn Leopold, jenž však po šesti měsících zemřel zřejmě chybou vychovatelky. Pak následovaly tři dcery – Marie Terezie, Marie Anna a Marie Amálie. Svou manželku velice miloval, někdy se nečekaně vrátil z cest a překvapil ji v její komnatě.
Jako překvapení k narozeninám osobně dirigoval dvorní orchestr, zavolal si na jeviště šestiletou Marii Terezii, která svým zpěvem naprosto uchvátila publikum. 
Ve Španělsku se Karel obklopil dvorem, který stál podstatně víc peněz, než jich bylo k dispozici. Král pořádal operní představení, nákladné slavnosti a vůbec žil nákladným životem. Takový styl života se však od něj jako od barokního knížete žádal. Boj o španělské dědictví však stále neměl vítěze.
1711 po bratrově smrti se stal rakouským císařem a Anglie a Nizozemí chtěli zachovat rovnováhu sil, Karel se však nároku na španělskou korunu vzdát nechtěl, ale nakonec ještě téhož roku odjel do Vídně nechat se korunovat rakouským císařem a 1713 povolal zpět i svoji manželku. V tomto roce byl také uzavřen utrechtský mír, v němž se Karel definitivně vzdal nároku na španělský trůn.
„Vládu v dědičných svých zemích započal vyhnáním 30 000 protestantů ze Salcburku. Po všech zemích nařídil pravé honby na kacíře, které prodával na benátské a turecké galeje.“
Císař byl v této době velice nešťastný z bezdětnosti manželství, a proto vypracoval dokument upravující následnictví na habsburském trůnu, který vešel do dějin pod názvem pragmatická sankce. Ta pak až do jeho smrti určovala jeho zahraniční politiku.
Na českého krále se nechal korunovat až v roce 1723. Jeho výprava činila na 400 vozů či kočárů. V Praze tehdy strávil čtyři měsíce, do Vídně se vracel, až když manželka byla v pokročilém stupni těhotenství. Po cestě pečlivě dbal o zdraví prozatímní následnice trůnu Marie Terezie. Když přijel do Vídně, nechal rozestavět v manželčiných komnatách mužské figuríny v domnění, že ovlivní pohlaví narozeného dítěte. Bohužel se narodila dcera Marie Amálie, která po pěti letech zemřela.
Ještě 1732 cestovala císařovna do lázní a do Mariazellu doufajíc, že jí zázračné prameny pomohou k potomkovi.
Karel dbal velice přísně na pravidla španělského dvorního ceremoniálu. V Hofburgu, o něco málo volněji v pozdějších rezidencích. Vše probíhalo podle přesných pravidel, improvizace neměla místo. Vše a každý měl na dvoře své místo, společenské postavení znamenalo všecko, protokolární pravidla, žárlivost a intriky patřily k běžnému dvorskému životu. Panovníkovi se musela prokazovat úcta podle „španělské reverence“, císař chodil v obleku podle španělské módy, tedy celý v černém s červenými punčochami a botami, v klobouku zdobeném pery. Každý, kdo se přiblížil k jeho Veličenstvu, se musel třikrát hluboce poklonit a kleknout na koleno, po služebním úkonu či audienci bylo třeba se opět třikrát poklonit a odcházet pozadu. Ukázat císaři záda by byl smrtelný hřích. Jeho huhlání při audiencích vytvářelo záměrný odstup od podřízených, dvořanů, služebnictva a prosebníků. Nikdo se neodvážil na nic zeptat, když nerozuměl.
Také průběh císařova dne byl přesně nalinkovaný. Vstával kolem sedmé hodiny a ihned byl pilně obsluhován. Po oblečení vyslechl bohoslužbu, ve všední dny v soukromé kapli, o svátcích v Hofburgu, u sv. Michaela nebo v augustiniánském kostele. Pak četl depeše, přijímal ministry, zúčastňoval se zasedání státní rady. Obědval obvykle okolo jedné hodiny, nejraději sám, často ale také se svou krásnou manželkou. Během jídla naslouchal salónní hudbě nebo se bavil s pážaty a šašky. Stolování mělo divadelní povahu. Šlechtici, ministři, vyslanci a jiní hodnostáři byli přítomni po celou dobu oběda jeho Veličenstva. Obvykle nejedl déle než jednu hodinu. V jídle dodržoval míru, nebyl příznivcem nadměrného jídla ani pití. Císař byl pilný pracovník, instrukce psal často sám těžko čitelným rukopisem, vyřizoval mnoho záležitostí. Po obědě si dopřával klid. Když bylo pěkné počasí, trávil odpoledne, často v doprovodu manželky, na lovu. V oblibě měl především parforsní hony. Zvířata se naháněla a střílet je směl pouze císař, výjimečně někdo z rodiny. Často tak za odpoledne skolil i stovky kusů. Kupř. v roce 1717 v okolí Vídně 22 medvědů. Nebyl však nenasytný lovec, dbal o stavy zvěře v lesích a nehonil se za nesmyslnými rekordy. Večery trávil císař u karetních her, při hudbě, v divadle či v rodinném kruhu. Ve styku s manželkou a dětmi se Karel choval nenuceně, přátelsky a srdečně. Uplatňoval svůj suchý humor a mluvil komickým vídeňským dialektem. Byl rád, když mohl uniknout španělské dvorní etiketě, právě dialekt také možná užíval jako protiklad k formálnímu španělskému a latinskému dvoru.
Karel měl mnoho rádců, zvláště Španěly si oblíbil při svém tamějším pobytu. Jen několika věnoval svou důvěru. Nejbližší důvěrník, intimus, byl také Španěl Michael Johann Althann. Vedl s ním mnohahodinové rozhovory a velice důvěřoval jeho radám. Bydlel v Hofburgu a mohl s císařem hrát dokonce kulečník. Držel se však v pozadí. Ač byl jen vrchní podkoní, měl velký vliv. Když 1722 zemřel, vyvedlo to jinak chladného a nepřístupného Karla z míry a velice hořce si zážitek zaznamenal do jinak strohého deníku. Althan prokázal Karlovi velkou službu, když do Španělska přijela Alžběta Kristina a on se oženil s Karlovou milenkou Mariannou Pignatelliovou. Kromě některých Španělů si však ponechal staré rakouské rádce v čele s princem Evženem Savojským.
Ten také vedl války proti Turecku a 1718 jim zasadil rozhodující ránu, získal četná území, které sice Karel udržel jen do roku 1739, ovšem v těchto dvaceti letech dosáhla habsburská říše svého největšího územního rozmachu v dějinách.
Ceremoniál ovládal i mimořádné události u dvora – křtiny, svatby, korunovace a pohřby. Protokolu neuniklo ani umírání a smrt. Když Karel umíral, kolem smrtelné lože se tísnili členové rodiny a nejvyšší dvorní úředníci a odříkávali modlitby, zatímco dvorní kněz udělil umírajícímu poslední pomazání. Poslední Karlova slova byla tato, když lékaři nerozpoznali jeho chorobu: „Až budu mrtvý, otevřete mě, pak uvidíte, na co jsem umřel. Doufám, že brzy přijde někdo z vás za mnou, aby mi to pověděl.“ Možná to dokumentovalo císařův suchý humor. Až do této chvíle pronásledovalo Karla jeho životní strašidlo – chybějící mužský potomek. Na konci života už byl těžce nemocný. Ztloustl, svíraly ho bolesti žaludku a trpěl strašlivou pakostnicí.
Po panovníkově smrti byl nařízen dvorní smutek. Mrtvé tělo bylo otevřeno a balzamováno, srdce vyňato a ve stříbrné nádobě uloženo v augustiniánském klášteře. Vnitřnosti v měděné nádobě byly uloženy v katakombách Svatoštěpánského dómu. Vladařovo tělo pak bylo vystaveno v rytířském sále v Hofburgu. Vlastní pohřeb probíhal v noci a v dlouhém průvodu měl každý své místo podle protokolu. Tělo bylo uloženo v kapucínské hrobce.
Komplikované předpisy pro každou příležitost vyžadovaly také početný a nákladný úřednický aparát, takzvaný dvůr, který byl pečlivě hierarchicky organizován. V čele byl nejvyšší hofmistr, jemu podléhali nejvyšší stolník, nejvyšší kuchař, nejvyšší stříbrník, nejvyšší lovčí, nejvyšší sokolník a nejvyšší ceremoniář. Dalším v pořadí byl nejvyšší komoří, jenž zodpovídal za personál a spravoval soukromou císařovu pokladnu. Dále zde byli nejvyšší podkoní, nevyšší dvorní maršálek.
Každý člen z císařské rodiny měl od šesti let svůj dvůr, počet členů u dvora sahal do tisíců. Dvůr tak spolykal horentní sumy, jen za petržel vydával Karel ročně 4000 zlatých.
Karel měl také velkolepé plány ve stavebnictví. Chtěl nechat přestavit klášter v Klosterneuburgu jako další císařskou rezidenci. Začal 1730 a předlohou mu byl Escorial z dob Filipa II. Existující klášterní chrám měl tvořit střed stavebního komplexu, sestávajícího ze čtyř dvorů. Kopule měly zdobit habsburské koruny. Vystavěn však byl jen jeden dvůr a rezidence tak zůstala torzem. Chyběly peníze. Dokončena však byla stavba kostela sv. Karla Boromejského, vybudovaného v letech 1716 až 1739 před branami Vídně. Dodnes připomíná císařovu slávu.
Karel dále nechal zbudovat dvorní knihovnu, chtěl ve Vídni zřídit Akademii věd, povolat do Vídně Leibnize, tyto plány však zůstaly neuskutečněny. Karel je považován za typicky barokního panovníka a za jeho vlády dosáhlo baroko v Rakousku svého největšího rozmachu.
Karel se také zajímal o ekonomiku a dbal na hospodářský rozvoj říše. K uskutečnění plánů mu však chyběla vůle a vytrvalost. Chtěl odstranit cla uvnitř říše. Povedlo se mu nechat zbudovat silnice přes Semmering a Loibelský průsmyk, v Terstu byl zřízen svobodný přístav, zestátnil poštu. Zřídil obchodní rady pro Čechy, Rakousko a Slezsko a centrální obchodní kolegium ve Vídni.
1736 se konala svatba nejstarší Karlovy dcery Marie Terezie s Františkem Štěpánem Lotrinským. Ač nebyl úplně hoden manželství s dcerou tak skvělého rodu, Karel si ho oblíbil. Od patnácti let byl František vychováván na vídeňském dvoře a Marie Terezie ho milovala. I přesto Karel váhal, než dal k sňatku souhlas. Ještě o několik let dříve Karel zakázal sňatek Marie Terezie se synem španělského krále Filipa V. a jeho aktivní manželky Alžběty Farnese.
Princ Evžen Savojský navrhoval vzhledem k aktuálnímu rozložení sil v Evropě, aby byla Marie Terezie provdána za pruského korunního prince Fridricha.
	1713 utrechtský mír mezi Francií a všemi protivníky (vyjma císaře a Německa), vnuk Ludvíka XIV. Filip V. z Anjou uznán španělským králem (+ zámořské kolonie), když bylo zaručeno, že španělská a francouzská koruna se nikdy nepojí v jedné osobě. Císaři Karlovi VI. Habsburskému přenechal Filip V. ze španělského dědictví Belgii, Milán, Neapolsko a Sardinii. Anglie podržela Gibraltar, Menorku a v Americe Akadii, New Foundland a země při Hudsonově zálivu. Savojsko získalo Sicílii (1720 ji vyměnilo s Rakouskem za Sardinii a získalo královský titul).
19. dubna 1713 byla císařem Karlem VI. v Hofburgu slavnostně vyhlášena pragmatická sankce – zákon o nástupnictví v habsburské monarchii. Císař Karel byl tehdy ještě bezdětný, pragmatickou sankci použil, aby zajistil nedělitelné a dědičné nástupnictví ve všech habsburských zemích, a to ve vlastní rodinné linii dle principu primogenitury: byly určeny přesné podmínky dědičné posloupnosti, z nichž vyplývala práva ženám, pokud by došlo k vymření rodu po meči. Nástupnictví mělo připadnout nejprve dcerám Karla VI. (Marie Terezie ale přímo neuvedena, protože se narodila až 1717), poté dcerám Josefa I. (popř. i Leopolda I.). Císař tedy neměl v úmyslu vydědit své neteře, spíše potvrdil jejich práva (dal jim přednost před svými sestrami: arcivévodkyní Magdalenou i královnou portugalskou), ale doufal ještě ve vlastní potomky. V letech 1720-23 byla uznána zemskými sněmy jednotlivých zemí monarchie. Úsilí o její mezinárodní uznání se stalo hlavním cílem zahraniční politiky Karla VI. – musel ustupovat (území, obchod). 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. 
1713 v Prusku nastoupil Fridrich Vilém I. (do r. 1740), „vojácký král“, jenž položil základy pruskému militarismu. Jeho synem byl Fridrich II. Veliký.
1714 – rastattský mír s Francií; císař zpočátku neuznával mír v Utrechtu, ale po roce při jednání v Rastattu k němu přistoupil, potvrzení nabytí jižního Nizozemí, Milána, Neapolska a Sardinie (vyměněna roku 1720 za Sicílii).
Válka s Turky (1716-1718)
	1716 Turci ovládli Moreu. Benátčané žádali císaře o pomoc. Princ Evžen Savojský porazil Turky u Petrovaradina (a Temešváru), obsadil Temešský banát.
	1717 princ Evžen Savojský oblehl a dobyl na Turcích Bělehrad.
	1718 požarevacký mír s ottomanským impériem: Turci postoupili císaři kromě Temešského banátu velkou část Bosny, Srbska, Malé Valašsko. To byl nejhlubší habsburský průlom na Balkán v historii, největší územní rozsah monarchie. Benátčané se vzdali Morey, podrželi však území v Dalmácii a v Albánii.
	1720-1724 byla schválena pragmatická sankce od sněmů jednotlivých Karlových zemí.
	Rovnováha sil – Francie se smířila s tím, že Habsburkové a Anglie se jí vojensky vyrovnají – tři desetiletí míru. Karel VI. byl ochoten značně ustupovat kvůli získání uznání nástupnických práv pro Marii Terezii.
	1733-1738 – válka o polské nástupnictví (proti Francii). V Polsku byl po smrti Augusta II. vlivem Francie zvolen částí šlechty za krále Stanislav Leszczyński, částí šlechty, pod vlivem Ruska a Rakouska, syn zemřelého krále August III. Mezi císařem a Francií se rozpoutal nový boj, v němž se opět uplatňoval princ Evžen (1736) a maršál Villars.
	1738 vídeňský mír. Stanislav Leszczyński se vzdal nároků na Polsko a získal Lotrinsko, které po jeho smrti mělo připadnout Francii (jeho dcera byla chotí Ludvíka XV.). Lotrinský vévoda František Štěpán (snoubenec Marie Terezie) byl odškodněn Toskánskem, kde právě vymřel medicejský rod (František nebyl příliš nadšen). Rakousko postoupilo španělským Bourbonům Neapolsko a Sicílii (dostalo za to Parmu a Piacenzu). Všichni účastníci míru uznali pragmatickou sankci. Souhlas Anglie a Holandska získal Karel zrušením „orientální kompanie“ v Ostence, která jim konkurovala (obchodní společnost v Terstu zůstala).
	1736-39 – druhá válka s Turky; neuváženost, císař strhnut Ruskem, přitom zaměstnán na západě, Turci vítězí.
	1739 bělehradský mír vrátil Turecku země ztracené v Požarevci (1718, Srbsko a Malé Valašsko i Bělehrad) až na Temešský banát; hranicí mezi Karlovou říší a Tureckem byla řeka Sáva a Dunaj.
	1655-1740 územní změny v Itálii. V Benátkách trvala vládla aristokracie a došlo k poklesu státní moci. Od 1645 byly vedeny války s Turky, které končily 1669 ztrátou Kréty (Kandie); od 1684 získali Benátčané (spojeni s Leopoldem proti Turkům) Moreu (jižní Řecko), ale 1715 jim byla opět odňata. Také Janov byl v úpadku moci (Korsika prodána Francii 1768). Milán a Mantuu obdrželo Rakousko za španělské dědictví. Savojsko získalo 1713 Sicílii a vyměnilo ji 1720 za Sardinii s královským titulem (sardinské království). Parma patřila (1738-48) Rakousku, pak španělským Bourbonům. V Modeně vládl rod d‘Este, v Toskánsku vymřel 1737 Medicejský rod a panství přešlo na Rakousko. Neapolsko a Sicílie byly krátce (1714-38) v rukou Rakouska, načež přešly trvale do panství druhé větve španělských Bourbonů (parmský vévoda Don Carlos, vnuk šp. krále Filipa V., se stal neapolským a později i šp. králem Karlem III.). Papežský stát zůstával ve stejných hranicích; přední starostí papežů byl boj proti Turkům, v němž stáli po císařově boku.



Osvícenský absolutismus v habsburské monarchii (1740-1815)
Habsbursko-lotrinská dynastie (1740-1918)
	Cíl osvícenského absolutismu v habsburské monarchii – přistoupit k reformám, které přizpůsobí hospodářské a společenské poměry vyspělým zemím, aniž se dotknou podstaty feudálního systému.
	Roku 1740 vymřela Karlem VI. dynastie Habsburků v mužské linii, podle pragmatické sankce z roku 1713 se ujala vlády Karlova dcera, mladá arcivévodkyně Marie Terezie.
Marie Terezie (1740-1780)
literatura: Tapié, Victor-L.: Marie Terezie a Evropa. Od baroka k osvícenství, MF Praha, 1997
-	česká a uherská královna, arcikněžna rakouská, velkovévodkyně toskánská
Válka o rakouské dědictví (1740-1748)
	Přesto, že celá Evropa uznala (za značné ztráty) pragmatickou sankci, využili nepřátelé nástupu Marie Terezie k útoku na rakouské dědictví. Bylo potřeba (9) kurfiřtských hlasů, aby mohl být toskánský vévoda Fr. Štěpán Lotrinský zvolen císařem (český hlas měla jeho žena, čes. a uh. královna M. T., která být „císařem“ jaksi nemohla).
Nepřátelé:
-	byl to zejména nový (a neznámý) pruský král Fridrich II. Veliký (1740-1786, braniborský kurfiřt) – nechtěl říšskou císařskou korunu, chtěl vyspělé Slezsko (za svůj hlas).
-	bavorský kurfiřt Karel Albert /Albrecht/ (Wittelsbach), manžel habsburské arcivévodkyně Marie Amálie, druhé z dcer někdejšího císaře Josefa I. (i když ta se nároků vzdala); sám za sebe nikdy pragmatickou sankci neuznal (protestoval na říšském sněmu, i proti souhlasu fr. krále). Nedomáhal se svých více než sporných práv v českém království na základě manželství, ale závěti Ferdinanda I. (Karel Albert potomkem jeho nejstarší dcery); měl by i český kurfiřtský hlas.
-	Karel Albert chtěl odškodnit manžela starší Josefovy dcery Marie Josefy polského krále a saského kurfiřta Augusta III. Moravou a titulem moravský král.
-	Karel Albert chtěl ovládnout říši, od 1741 měl zajištěnu podporu Francie na svá domnělá práva na české království – Ludvík XV. (a první ministr, kardinál de Fleury). Francie byla proti habsburskému spojenci Anglii (konflikt Anglie se Španělskem o obchod; fr. konkurence, veřejné mínění). Francie nechtěla přímou roztržku s Marií Terezií (alespoň ne hned), bránila cizí zájmy.
1740-1742 první válka s Fridrichem II. Fridrich žádal po Marii Terezii Slezsko; po odmítnutí vpadl do Slezska a zmocnil se téměř celé země.
1741 bitva u Molvic. Nad Odrou u Molvic bylo rakouské vojsko poraženo.
1741 Karel Albert českým králem, bavorské interregnum 1741/42. Bavorský kurfiřt dobyl s francouzskou a saskou pomocí Prahu a 7. prosince se dal prohlásit za českého (vzdoro)krále Karla III. Marie Terezie byla v červnu v Bratislavě (Prešpurk) korunována uherskou královnou a na sněmu přiměla uherské stavy k postavení armády; chystala se hájit dědičná práva.
1742-1745 Karel VII. Albert císařem.
1742 v lednu byl ve Frankfurtu Karel Albert zvolen císařem (po smrti Karla VI. nebyl trůn obsazen) jako Karel VII.
Apeninské državy chtěli španělští a neapolští Bourboni + sardinský král a savojský vévoda Karel Emanuel III.
1742 bitva u Chotusic s. od Čáslavi. Fridrich II. se zmocnil Kladska a části Moravy a porazil rakousko-uherské vojsko s povstalci (za vedení prince Karla Alexandra Lotrinského, královnina švagra).
1742 mír ve Vratislavi. Marie Terezie, aby se mohla bránit proti jiným nepřátelům, uzavřela s Fridrichem II. mír, jímž se vzdala bohatého Slezska (až na Těšínsko a Opavsko) a Kladska. Prusko zvětšilo své území o třetinu. Zároveň neutralita Augusta III. Její vojsko pak vypudilo Karla Alberta (a Francouze) z Prahy a vtáhlo do Bavor. Na stranu Marie Terezie, která byla ohrožena i Francií, přistoupila Anglie, bojující s Francií v zámoří o kolonie.
11. května přísaha, 12. května 1745 pražská korunovace Marie Terezie na českou královnu olomouckým biskupem (arcibiskup – persona non grata).
Karel Emanuel III. na straně Marie Terezie, zastavil Španěly v Lombardii.
1743 vítězství u Simbachu (nad Innem) dalo Marii Terezii do moci větší část Bavorska; také Francouzi (maršál Noailles) byli poraženi od Angličanů v bitvě u Dettingenu. Tyto úspěchy naplnily Fridricha II. obavami o zemi, již získal.
1744-1745 druhá válka s Fridrichem II., jeho spojencem Francie.
1744 Fridrich II. vpadl Saskem do Čech a ovládl Prahu. Rakouské vojsko se stáhlo z Bavor. Karel VII., který prchnul z vlasti, se tam opět vrátil, ale už v lednu 1745 zemřel. Habsbursko-saská armáda vytlačila Prusy z Čech (1744).
1745 mír ve Füssenu v Bavorsku. Maxmilián Josef, syn Karla VII., se zřekl nároků na rakouské dědictví a slíbil dát hlas při volbě německého císaře Františku Štěpánovi Lotrinskému, choti Marie Terezie.
1745-1765 František I., manžel Marie Terezie, 13. září 1745 zvolen ve Frankfurtu nad Mohanem císařem. Fridrichovy vojenské úspěchy ale pokračují.
1745 mír v Drážďanech. Marie Terezie znovu Fridrichovi potvrdila podmínky Vratislavského míru a Fridrich II. uznal Františka za císaře.
1748 mír v Cáchách. Rakousko postoupilo třetí větvi španělských Bourbonů Parmu a Piacenzu (nová španělská sekundogenitura, don Felipe Bourbonský); tím byl dotvrzen mír s Francií a Španělskem.
S Prusy spolupracovali protestanti, emigrace. Pogromy na Židy – 1745 je Marie Terezie vyhostila z Prahy, z měst, ze země… - ekonomický průšvih, mezinárodní tlak, 1748 návrat. Izraelité – sekta (Židé, evangelíci), uznávají Starý zákon, ne Kristus, vůdce upálen!
1749 zrušena Česká kancelář a vytvořena dvorská kancelář česko-rakouská, čímž byla dotčena práva českých zemí.
Sedmiletá válka (1756-1763)
1756 obratný diplomat hrabě Antonín Václav z Kounic dohodl spolek Rakouska s Francií, k němuž přistoupila i ruská carevna Alžběta; spolek směřoval proti Fridrichovi II. Král předešel nepřátele a bez vypovědění války vpadl do Sas a do Čech a porazil Rakušany u Lovosic.
1757 bitva u Kolína. Fridrich II. zvítězil nad Karlem Lotrinským u Štěrbohol nedaleko Prahy (v bitvě padl pruský generál Schwerin) a oblehl město. Praze na pomoc přitáhl hrabě Daun, který porazil u Kolína Fridrichovo vojsko, jež mu spěchalo vstříc. Prusové byli nuceni ustoupit z Čech, zatímco Rusové vtrhli do Východního Pruska a Švédové do Pomořan.
1757 bitva u Rossbachu. Fridrich II. porazil francouzské vojsko u Rossbachu (jz. od Merseburgu) a v bitvě u Leuthena (u Vratislavi) vojsko rakouské, vedené Karlem A. Lotrinským – Marie Terezie ho odvolala a nahradila Daunem.
1758 Fridrich dobyl slezskou Svídnici a vtrhl na Moravu, kde oblehl Olomouc. Když proti němu vytáhl Laudon, Fridrich ustoupil.
1758 bitva u Hochkirchu v Sasku (jv. od Budyšína). Daun zvítězil nad Prusy. Rusové vtrhli do Braniborska a spojili se s Laudonem.
1759 bitva u Kunnersdorfu, jižně od ústí Varty do Odry. Fridrich II. byl Rusy a Rakušany poražen; krize Pruska.
1760 Laudon dobyl Kladsko a oblehl Vratislav, Rusové vtáhli do Berlína.
1762 zemřela carevna Alžběta a car Petr III., obdivovatel Fridricha II., s ním uzavřel spolek. Tím se situace změnila, Fridrich porazil Dauna u Burkersdorfu (j. od Svídnice) ve Slezsku a brzy nato zvítězil u Freibergu v Sasku.
1763 mír v Hubertusburgu jv. od Lipska. Mír vratislavský a drážďanský byly potvrzeny, Fridrich slíbil dát svůj hlas při příští volbě císaře Josefovi, synu Marie Terezie. Opět šlo o průmyslové Slezsko (textil) a i tato válka skončila porážkou Marie Terezie. Na straně Pruska stála v této válce Anglie, Prusko se dostává na velmocenskou pozici.
1765 zemřel František I., 1765-1790 Josef II. německým císařem.
1772 při prvním dělení Polska zabralo Rakousko Halič.
1775 za zprostředkování míru mezi Tureckem a Ruskem získalo Rakousko od Turků Bukovinu.
1778-1779 válka o bavorské dědictví. Po smrti bav. kurfiřta Maxmiliána III. Josefa (1777) si Rakousko činilo nároky na bavorské dědictví (horní tok Dunaje, spojnice mezi Čechami, Tyrolskem a zeměmi předorakouskými) - výměnou za Rakouské Nizozemí (zdálo se to výhodné i dědici – falcký kurfiřt Karel Theodor). Ale pruský král Fridrich II. (+ saský kurfiřt), obávající se nárůstu rakouské moci, znovu vtrhl do Čech. Pustošení země, Laudon zaujal obrannou pozici, opatrně vedená válka, Kartoffelnkrieg – bramborová válka, Prusové se v Sasku a ve Slezsku živili v zimě bramborami; Zwetschkenrummel – švestková běhavka, úplavice. Květen 1779 – mírová smlouva v Těšíně, Josefovy plány zmařeny: habsburská monarchie získala pouze Innskou čtvrť – nevelké území JV od soutoku Innu s Dunajem (60.000 obyv.); falcký kurfiřt Karel Theodor (v Bavorsku) získal lenní enklávy Koruny české. Rusko zprostředkovatelem.
Reformní činnost Marie Terezie
	Cílem její reformní činnosti bylo vybudování jednotného moderního státu.
a)	1749 vytvořeny dva centrální úřady: Ředitelství pro správu vnitropolitickou a finanční, Nejvyšší soudní instance
b)	zavedeny jednotné právní normy
c)	1752 jednotné česko-rakouské šlechtictví
d)	centralizace byla spojena s germanizací. Vytvářela centrální úřady ve Vídni. („Jednotný stát – jednotná řeč.“) Propagovala němčinu, ostatní jazyky měly sloužit pro dorozumívání s poddaným robotným lidem
e)	stát zasahoval do hospodářského podnikání, podporoval rozvoj manufaktur. Chránila průmysl před zahraniční konkurencí
f)	1767 vydala urbariální patent, který platil až do roku 1848, upravoval povinnosti poddaných vůči vrchnosti: tresty za přestupky, výši roboty, naturální dávky
g)	1773 zrušen jezuitský řád (s nutným souhlasem papeže)
h)	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.
i)	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.)
j)	1775 vydala Marie Terezie robotní patent, kterým zmírňovala robotní povinnosti. Vydala ho proto, že tohoto roku propuklo veliké povstání nevolníků v SV Čechách, střediskem tohoto povstání se stala Rhyně, zřízeno selské guberno v čele s Antonínem Nývltem
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)
	1759 si vzal Isabelu Parmskou, vnučku Ludvíka XV. Po smrti otce Františka Lotrinského 1765-1790 císař a vládce v dědičných zemích rakouských, samostatně 1780-1790.
1781 (13. 10.) toleranční patent, nejvýznamnější reforma Josefa II. v náboženské oblasti. Uzákonil toleranci pro vyznání augšpurské (augsburské), kalvínské (helvetská konfese) a pravoslavné. Podržel sice katolické církvi privilegované postavení, ale zrovnoprávnil nekatolíky s katolíky. V Čechách znamenal definitivní konec pobělohorské rekatolizace.
1781 zrušení nevolnictví v českých zemích; poddaní se mohli stěhovat, svobodně se ženit, dát syny na řemesla a na studia. Roku 1785 zrušil nevolnictví na Slovensku. Robota (poddanství) zrušena až roku 1848.
1785 byly zahájeny práce na sestavení josefínského katastru, který poprvé evidoval veškerou zemědělskou půdu - panskou i poddanskou.
1785 jednání s bav. kurfiřtem o výměnu Bavor s Belgií; proti tomu se postavili Fridrich II. a německá knížata a jednání ztroskotalo.
1786-1797 Fridrich Vilém II., synovec Fridricha II.
1787 spolek Josefa II. s Kateřinou II. proti Turkům; schůzka v Mohylevě a Chersonu.
1788 Josef II. v čele vojska sváděl na Dunaji neúspěšné boje. Turci pronikli až k Temešváru.
1789 Laudon dobyl Bělehrad, Novou Ršavu a Požarevec a ovládl větší část Srbska a Malé Valašsko. Na stranu Turecka vstupuje Prusko, a v Belgii a Uhrách vznikají domácí vzpoury pro proticírkevní politiku a pro omezování zemských svobod.
1789 (10. 2.) berní a urbariální patent, písemné rozhodnutí Josefa II., 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 Leopold řešil napjatou zahraničněpolitickou situaci, 1791 mír ve Svišťově, v němž císař ukončil válku s Tureckem jen s malou korekcí hranic na Dunaji. V témže roce byl dojednán i smír s Pruskem a opět ovládnuta Belgie.
Leopold zklidňoval vnitřní poměry soustátí – uherská opozice byla uklidněna
Císař se snažil zachránit maximum z Josefových reforem – zůstal v platnosti toleranční patent, zrušení nevolnictví a rovnoměrné zdanění půdy.
pozn. viz román Aloise Jiráska F. L. Věk
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.
1792 spolek s Pruskem proti revoluční Francii.
1793 evropská protifrancouzská koalice (Marie Antoinetta, dcera Marie Terezie, manželka Ludvíka XVI., popravena). Francouzi obsazují rakouskou Belgii.
1795 Rakousko se účastní III. dělení Polska (získalo Malopolsko s Krakovem). Prusové, kteří zabrali Velkopolsko s Varšavou, uzavírají s Francií mír, v němž jí ponechávají levé Porýní.
1797 mír v Campo formio. Napoleon porazil rakouské vojsko v severní Itálii; mírem se vzdalo Rakousko Belgie a Lombardie a náhradou přijalo Benátsko, Istrii a Dalmácii.
1797-1840 Fridrich Vilém III., král pruský.
1799-1815 doba Napoleonova (viz Francie).
1801 druhá válka s Napoleonem a mír v Lunéville (potvrzen předešlý mír).
V reakci na Napoleonovo vyhlášení francouzského císařství v roce je 1804 vyhlášeno rakouské císařství: František II. přijal titul císaře rakouského.
1805 Napoleon králem italským (korunován langobardskou korunou).
1805 třetí válka s Napoleonem a bitva u Slavkova. Rakousko ztrácí Benátsko, Dalmácii a Istrii.
1806 Neapolsko v Napoleonově moci. Rýnský spolek pod Napoleonovým protektorátem.
1806 (6. 8.) Císař František II. se vzdal koruny Svaté říše římské národa německého a prohlásil římsko-německé císařství za rozpuštěné. Korunu císaře rakouského si však jako František I. ponechal.
1806 porážka Pruska u Jeny a Auerstädtu (ztrácí území rýnské a polské).
1809 čtvrtá válka s Napoleonem, bitva u Wagramu (Rakousko ztrácí Korutany, Istrii a Chrovatsko).
1810 Napoleonův sňatek s Marií Luisou, dcerou Františka II.
1813 kongres v Praze po Napoleonově neúspěchu v Rusku.
1813 bitva u Lipska, Napoleon poražen.
1814-1815 vídeňský kongres, nové uspořádání Evropy. Rakousko ztrácí Belgii a získává celou sev. Itálii (Království lombardsko-benátské). Prusko získává Vestfálsko, část Saska, švédské Pomořany a Poznaňsko s Gdaňskem. Německo se stává svazem 39 států pod předsednictvím Rakouska.
Od roku 1809 svěřil František zahraniční politiku a po roce 1815 i vnitřní politiku kancléři Metternichovi a jeho skupině /viz napoleonské války/. Omezena práva zemských sněmů, zavedena cenzura, kontrola vyučování, vznik rozsáhlého policejního aparátu.
Vznik a vývoj pruského státu
	Německo zůstávalo po třicetileté válce stále zemědělskou zemí, řemeslná výroba poklesla. Obchodu se zmocnili Angličané, Nizozemci a Francouzi, jen Hamburk, Frankfurt nad Mohanem a Lipsko byli významnými obchodními středisky. K největším německým knížectvím patřilo Bavorsko, Sasko a Braniborsko.
	Junkeři – stali se páteří pruského státu, tj. byli to pruští feudálové-velkostatkáři (vývoz obilí), kteří poskytovali obrovské finanční prostředky na vytvoření silné pruské armády. Byli osvobozeni od daní, byla jim vyhrazena důstojnická místa v armádě a vedoucí místa v úřadech.
	Předpoklady pro rozkvět tohoto státu položil braniborský kurfiřt Fridrich Vilém I. (Velký kurfiřt, 1640-1688), opíral se o junkery, centralizace, silná armáda, omezení významu šlechtických sněmů. Vestfálským mírem získal Zadní Pomořany a území některých biskupství, 1660 Východní Prusy nezávislé na Polsku a připojeny k Braniborsku.
Fridrich I. (1688-1713)
	- syn předchozího, braniborský kurfiřt, roku 1701 získal za svou účast v boji o španělské dědictví od císaře titul pruského krále, Braniborsko stalo pruským královstvím. Vznik pruského království byl složitý proces a zasloužila se o něj dynastie Hohenzollernů, která pocházela z jižního Německa.
	1713 utrechtským mírem připojil malé území v Porýní Geldern. V severní válce získal po boku Ruska část Předních Pomořan (ústí Odry), Švédsko ztratilo nadvládu nad Baltem.
Fridrich Vilém I. (1713-1740)
	- „vojácký král“, daně, budování vojenského státu (25 let služba v armádě).
Fridrich II. Veliký (1740-1786)
	- boj mezi Habsburky a Hohenzollerny o hegemonii:
	Války o rakouské dědictví – získal Dolní, většinu Horního Slezska a Kladska (1748).
	1756-1763 sedmiletá válka – i přes porážky si udržel Slezsko a Kladsko (díky vystoupení Ruska z rak.-fr.-rus. koalice).
	Prováděl další reformy.
	Na jeho návrh došlo 1772 k prvnímu dělení Polska, okupace Královských Prus, spojení Branibor s Východním Pruskem.
	1778 střet s Rakouskem, Habsburkové se chtěli podílet na bavorském dědictví, bramborová válka.
Fridrich Vilém II. (1786-1797)
	- synovec Fridricha II., 1791 obranný spolek s Rakouskem proti fr. revoluci.
Fridrich Vilém III. (1797-1840)
	- král pruský
Itálie v 15.-18. století
Od 2. poloviny 15. století ekonomická deprese italských měst, Turci likvidovali italské kolonie v Černomoří a ve východním Středozemí (Levanta), konkurence v jižním Německu a Francii, nová cesta do Indie. Pět nejvýznamnějších států: papežský stát, Benátky, Milánsko, Neapolsko, Florencie. Benátská republika nejvíce doplatila na tureckou expanzi. Rozdrobená Itálie podněcovala k zahraniční intervenci – války o Itálii (1494-1516), po 1521 fr.-špa. zápas, Itálie bojištěm cizích mocností, nejsilnější vliv španělský (okupace Neapolska).
Konec vlády Medicejských ve Florencii.
Fanatický kazatel a mravokárce Girolamo Savonarola zapudil z Florencie s pomocí francouzských vojsk vládnoucí rodinu Medicejských a převzal r. 1494 moc ve městské republice. V renesanční metropoli zřídil republiku Kristovu, jehož zde vyhlásil králem. Spory o moc v Itálii, zejména v severoitalských městských státech, vedly nakonec k dlouhotrvající válce mezi hlavními evropskými mocnostmi.
Výřečný dominikánský mnich, jenž převzal za jásotu florentského obyvatelstva vládu, léta předtím pranýřoval přepych a poživačnost světských i duchovních hodnostářů. Jeho řeči byly podloženy fakty, vždyť nebylo jistě náhodou, že občané Florencie nazývali vládce města Lorenza I. de Medici (+ 1492) přídomkem Nádherný. Ve svých kázáních vyzýval Savonarola vládnoucí vrstvy ke křesťanské pokoře a obratu k duchovnímu životu. Formuloval nespokojenost chudých a potlačovaných, jeho vize, patos jeho slov a zapřísahávání se posledním soudem však zároveň budily v obyvatelstvu strach a hrůzu. V jednom veřejném kázání obvinil Savonarola Lorenza Nádherného: „Tyran je pyšný, chlípný a chamtivý. . . Podplácí úředníky, okrádá vdovy a sirotky, utlačuje lid a protežuje ty, kteří ho povzbuzují, aby odírali stát.“ Ale Savonarolovu „vládu mravnosti“ prosadila až zahraniční intervence francouzského krále Karla VIII.
Po smrti neapolského krále Ferdinanda I. totiž Karel VIII. jakožto dědic královského rodu Anjou (do roku 1435 vládnoucího v Neapolsku) vznesl nároky na toto jihoitalské království. Jeho plánem bylo obnovení byzantského impéria na italské půdě. Aby ho uskutečnil, dobyl francouzský panovník roku 1494 Neapol a poté se spojil se Savonarolou. Proti francouzské expanzi se však následujícího roku sjednotila benátská liga, tvořená Španělskem, Milánem, Benátkami, papežem a římskoněmeckým králem Maxmiliánem I. Její tlak donutil Francouze prozatím z Itálie ustoupit, čímž byl Savonarolův osud zpečetěn – byl upálen papežským soudem.
Světovou se však stala italská renesanční kultura.
Hospodářský úpadek pokračuje i po polovině 16. století, závislost na nizozemském a anglickém obchodě. 1557 se papež naposled pokusil odpoutat od španělského vlivu, válku prohrál – pod španělskou svrchovanost patřila Sicílie, Neapolsko a Milánsko, vliv i jinde. Janov na španělské straně zásluhou Andrea Dorii, který zradil Francii; republika. Florentská tyranie Medicejských byla zásluhou Španělů 1569 povýšena na toskánské velkovévodství. Třetím státem pod španělskou kontrolou bylo Savojsko-Piemontsko. Baroko, Galileo, Giordano Bruno.
Španělé a Francouzi decimovali S Itálii (až do pyrenejského míru 1659). Turci ovládli benátskou Krétu.
V pol. 17. století trvá rozdrobenost, závislost na velmocích: Španělsko (Milánské vévodství, Neapolsko, Sicílie; vliv na Toskánsko, Janovsko ad.), Francie (Savojsko, Parma, Piacenza, Modena); papežský stát, nezávislá Benátská republika. Neúspěšná povstání na Sicílii a v Neapoli. Francouzi prosadili vliv na papeže. 1697 se Ludvík XIV. rijswijckým mírem vzdal výbojů v Itálii. Benátky bojovaly s Tureckem, staly se druhořadou velmocí.
Za války o španělské dědictví získal savojský vévoda Viktor Amadeo II. za pomoc Habsburkům královský titul (1713), utrechtským mírem získal Sicílii (do 1720), zbytek španělských držav dostal habsburský císař. 1717 Španělé v Itálii neuspěli, Habsburkové získali místo chudé Sardinii bohatou Sicílii; Carlosovi, synu šp. krále slíbeno nástupnictví v Parmě, Piacenze a Toskáně (1720), Savojsko získalo Sardinii a bylo prohlášeno královstvím. Carlos získal Neapolsko a Sicílii, vzdal se Toskány (1738, ve prospěch Františka Štěpána Lotrinského = pozdější císař František I.). 1768 získala Francie od zadlužených Janovanů Korsiku. Války o rakouské dědictví (1740-48) – cášským mírem rakouští Habsburkové trvale podrželi Milánsko (Lombardie), Mantovu a Toskánu, španělští Bourboni království sicilsko-neapolské a Parmu. Sever se rozvíjel. 1773 zrušil Kliment XIV. jezuitský řád.
Francie (1461-1799)
	Jednotná Francie vznikla za vlády Ludvíka XI. (1461-1483, syn Karla VII.) – zbavil šlechtu rozhodující moci, položil základ k centralizované absolutní monarchii; opíral se o královskou radu a úředníky, kteří mu byli přímo odpovědni. Odmítl návrh mírové smlouvy Jiřího z Poděbrad.
	Burgundsko = Nizozemsko, Belgie, Alsasko a Lotrinsko, Lucembursko, Savojsko a Provensálsko. V roce 1363 se burgundským vévodou stal princ z fr. král. rodu, Filip Smělý, a po něm následovali ještě tři „smělí“ a jeden „dobrý“. Nepřítel Ludvíka XI. burgundský vévoda Karel Smělý je poražen Švýcarským spříseženstvem, umírá 1477 a zbývá jen dědičná princezna, Marie Burgundská (babička císaře Karla V.). O burgundské dědictví bojují s Francií Habsburkové, Karlova dcera Marie si vzala budoucího císaře Maxmiliána, Ludvík získal burgundské vévodství, ale burgundské hrabství a Nizozemí zůstalo Marii a jejímu synu s Maxmiliánem Filipovi Sličnému.
	Karel VIII. (1483-1498) – začátek bojů o Itálii, 1494 do Neapolska, neúspěch. 1494 rozpuštěny generální stavy, královská moc téměř neomezená.
Vláda mladší větve rodu Valois (1498-1589)
Na cestě k absolutismu
Ludvík XII. (1498-1515)
	Na počátku novověku byla Francie pevným celkem se silnou královskou vládou. Ludvík XII., aby získal koruně Bretaňsko, jediný dosud samostatný kraj Francie, dal se rozvést s Johannou, sestrou Karla VIII., oženil se s vdovou po Karlu VIII., Annou Bretaňskou, kterou miloval již před jejím prvním sňatkem. Byl ctěn jako král „rytířský“ a dbal o právní řád; byl dobrý hospodář (Lyon centrem obchodu), lidem milovaný.
	1499-1514 boje o panství v Itálii. Ludvík XII. pocházel po přeslici z rodu Visconti; uplatňoval nároky na Milánsko a s vojskem vpadl do Itálie.
	1499 milánský vévoda Lodovico Moro prchnul do Tyrol k císaři Maxmiliánovi a Ludvík XII. vjel slavnostně do Milána. Moro se vrátil s vojskem najatých Švýcarů, ale byl poražen, zajat a zavezen do Francie, kde zemřel.
	1500 útok na Neapolsko. Po vyřízení milánské záležitosti se Ludvík XII. dohodl s Ferdinandem Aragonským a vtrhl do Neapolska, kde vládl Bedřich III., poslední z boční aragonské větve. Ludvík ho zajal a odvezl do Francie, kde zemřel. Proti Ludvíkovi se však nečekaně obrátil Ferdinand Aragonský a ovládl Neapolsko sám. V následujících letech byla Itálie jevištěm zápasů mezi mocí francouzskou a španělskou, při nichž se válečné štěstí střídalo.
	1507 Cambraiská liga. Bojovný papež Julius II. vytvořil s císařem Maxmiliánem a s Ludvíkem XII. ligu proti Benátkám a rozšiřoval na jejich úkor své panství.
	1511 Svatá liga proti Francii. Cambraiská liga zaujímala stále více protifrancouzské postavení a sbližovala se s Benátkami. Nakonec došlo k otevřenému boji proti Ludvíkovi XII. a Švýcaři se zmocnili téměř celého Milánska. Tam nastoupil syn Ludvíka Mora, Francesco II. Sforza (1512).
	Na začátku 16. století panovníci nesvolávali generální stavy (šlechta, duchovenstvo, měšťané). Státní správa se soustřeďovala v královské radě, rozhodující vliv měl král, který se opíral o odborníky. Král sídlil v Paříži.
	Francie byla nejlidnatějším státem Evropy, žilo v ní asi 15 miliónů obyvatel, 90% zemědělci - většinou byli svobodní, odváděli peněžitou rentu, státu daně, církvi desátky. Řemeslná výroba byla spjata s cechy, později byly zakládány manufaktury - hedvábné látky, čalouny, gobelíny, zrcadla, majolika (fajáns, druh keramiky s bílou polevou a průsvitnou glazurou). Francouzští králové vedli nepřetržitě 60 let války, aby rozšířili své území.
František I. (1515-1547)
	- synovec Ludvíka XII. a manžel jeho dcery, byl znám jako kníže „renesance“ (pozval Leonarda da Vinci, který ve Francii umírá 1519) a milovník umění. Za něho vzniklo ve Francii hnutí kalvinistů, které pronásledoval. Toužil se stát „Alexandrem“ a pokračoval ve výbojích svého předchůdce.
	1515 bitva u Marignana. Vtrhl do Itálie, porazil Švýcary a ovládl Milánsko. S papežem Lvem X. uzavřel konkordát, jímž bylo králi přenecháno právo obsazovat biskupství a opatství.
	1516 konkordát boloňský, posílení královské pravomoci nad církví, papeži odváděny platy.
	1521-44 čtyři války o Milánsko s císařem Karlem V., pro Francii neúspěch.
	1523 upevněna panovnická moc nad državami Bourbonů, 1532 na Bretaní.
	1534 plakátová aféra, protireformační edikt.
	1535 smlouva s Tureckem, přátelská politika, obchod.
	1536 třetí válka se Španělskem.
	1545 vyhlazení valdenských v Provenci, 3.000 mrtvých.
Jindřich II. (1547-1559)
	- syn Františka I. Pronásledoval ve Francii kalvinisty – hugenoty: ti založili 1555 náboženskou obec v Paříži. V zahraničí se však z politických důvodů spojoval s protestanty. Vzniká i katolická protireformační skupina pod vedením vévodů z Guise (lotrinský rod).
	Válka s Karlem V. 1551-59, 1557 státní bankrot, mír v Cateau-Cambrésis, uznány fr. územní zisky, vzdání se nároků v Itálii, konec zápasů o hegemonii mezi Francií a Španělskem, začínají se formovat habsburský a protihabsburský tábor.
František II. (1559-1560)
	- syn Jindřicha II., jeho ženou Marie Stuartovna, skotská princezna a příbuzná Guisů [gízů]. Mladý a nemocný král byl loutkou v rukou mocných Guisů, stojících v čele katolické strany. Proti nim se stavěli hugenotští Bourboni, členové pobočné větve královského rodu, jež vedl Antonín Bourbonský, choť Jany z Albertu, královny navarrské, a jeho bratr Ludvík, princ Condé. Na straně Guisů stála choť Jindřicha II., ctižádostivá Kateřina Medicejská. Po brzké smrti Františka II. odešla Marie Stuartovna do Skotska.
Karel IX. (1560-1574)
	- bratr předešlého, měl při nastoupení vlády teprve deset let a vládla za něj matka Kateřina Medicejská (zemř. 1589).
Hugenotské války /6/ (1562-1598)
	- třicetiletá občanská hugenotská náboženská válka si vyžádala 100.000 mrtvých. Měšťané X šlechta.
	Ve 20. letech 16. století začalo do Francie pronikat luteránství z Německa – to se podařilo potlačit, ale značnou odezvu získal kalvinismus. Francouzské kalvinisty, hugenoty, vedli Bourboni, kteří vládli v malém království navarrském v západních Pyrenejích. Proti nim vystoupil mocný vévodský rod katolických Guisů.
	Hugenoti, kteří hlásali Kalvínovo učení, v padesátých letech 16. století získali hodně přívrženců. Příčinou byla všeobecná nespokojenost s enormně stoupajícími daněmi a jejich kritika katolické církve. Na stranu hugenotů přešli i mnozí šlechtici. Náboženské rozpory přerostly do boje katolické a hugenotské šlechty o moc ve Francii. Zahraničním zemím vyhovovalo, že je Francie oslabená, proto podporovaly obě bojující strany. Anglie stála na straně hugenotů, Španělsko pomáhalo francouzským katolíkům. Náboženské války mezi katolíky a hugenoty trvaly až do r. 1594. Nantským ediktem (1598) získali hugenoti náboženskou svobodu.
	Krvavá lázeň ve Vassy. Ve městě Vassy (oblast Champagne) přepadl 1. března 1562 průvod vévody Františka de Guise, vůdce katolické strany ve Francii, hugenotskou náboženskou obec. František de Guise dal zapálit modlitebnu, v níž byli hugenoti shromážděni k pobožnosti. Masakr přerostl do občanské války mezi hugenoty a katolíky, která trvala přes třicet let. První hugenotská válka 1562/3, kompromis, hledání zahraničních spojenců.
	V čele hugenotů stál Ludvík Condé (Bourbon) a admirál Gaspard de Coligny; Ludvík Condé byl vévodou de Guise zajat a vévoda donutil Kateřinu, aby ho jmenovala generálním místodržitelem. Guise byl poražen při obléhání Orleansu a zemřel; zanechal tři syny, nejstarší z nich byl Jindřich Guise.
	Intriky vládnoucí Kateřiny Medicejské vedly 1567/8 k druhé hugenotské válce, tentokrát útočí neúspěšně hugenoti, 1568 kompromisní mír.
	1568-70 třetí válka, hugenoty podporuje Anglie, katolíky Španělsko; 1569 zavražděn princ z Condé; zanechal syna Jindřicha z Condé. 1570 mír St. Germainský poskytl protestantům svobodu vyznání; smír měl být dotvrzen sňatkem mladého Jindřicha z Navarry, syna Antonína Bourbona, s Markétou z Valois, královou sestrou, dcerou Kateřiny. Roste vliv hugenotů.
	1572 bartolomějská noc (na 25. srpna). Kateřina dojednala s Guisy, že u příležitosti sňatku Markéty budou hugenoti povražděni. V Paříži bylo zabito 2 až 4 tisíce, na venkově asi 28.000 hugenotů. Jindřich Navarrský a Jindřich z Condé se zachránili přestupem na katolickou víru („za mši“), ale později Jindřich Navarrský prchnul ode dvora a postavil se do čela hugenotů. 1572/3 čtvrtá hugenotská válka, mír přiznal hugenotům ústupky. 1573 byl povolán na polský trůn králův bratr Jindřich z Anjou, pobyl však v Polsku jen krátce, neboť francouzský trůn se uprázdnil.
Jindřich III. (1574-1589)
	- bratr Karla IX., neschopný, vládli jeho oblíbenci, prosadil se Jindřich Guise.
	1575/6 pátá hugenotská válka, „pánovým mírem“ získali hugenoti náboženskou svobodu všude, mimo Paříž. Katolíci nesouhlasili, liga proti pánovu míru, šestá válka, 1577 v Bergeracu obnoven náboženský mír („králův mír“), podobné jako pánův mír (hugenoti získali pevnosti jako záruku splnění dohody).
	Spory o francouzský trůn 1585.
Pod tlakem katolické strany vedené Jindřichem de Guise vydal král Jindřich III. 7. června 1585 namurský edikt, kterým vyloučil z následnictví francouzského trůnu jeho pravoplatného dědice, vůdce hugenotů Jindřicha Navarského. Po smrti vévody Františka z Anjou (v r. 1584) byl jeho bratr, bezdětný francouzský král Jindřich III., posledním mužským potomkem rodu Valois. Podle francouzského dědičného práva se tak hlavním kandidátem na francouzský trůn stal kalvínský vévoda Jindřich Bourbonský, od r. 1572 navarrský král. To však vyvolalo odpor katolíků, kteří chtěli zabránit „kacíři“ v nástupu na trůn. Ještě v r. 1584 byla se Španělskem (Filip II.) uzavřena Svatá liga (z Joinville), jejímž cílem bylo udržení katolické víry ve Francii. Po vyhlášení namurského ediktu v r. 1585 vypukla osmá hugenotská válka.
	Jižní a JZ Francie se ustavila v samostatný stát, pomoc poskytla Anglie a německá protestantská knížata. Katolická šlechta se zmocnila severní Francie, podporovalo ji Španělsko a seskupili se ve svatou ligu.
	Svatá liga (též Katolická liga, spojenectví části duchovenstva a šlechty) pod vedením vévody de Guise, který si též kladl nároky na francouzský trůn, v ní dosáhla kontroly nad velkou částí Francie. Naoko však liga stála za králem, ten zakázal kalvinismus. Proto začala tzv. válka tří Jindřichů (krále, Guise, Navarrského), král se dal přimět k válce, Jindřich III. ji vedl liknavě, silní Guisové se od něj odklonili. Liga v bojích zvítězila, 1588 vtáhl Guise triumfálně do Paříže, králova moc nahlodána.
	Ve věku 69 roků zemřela roku 1589 v Blois Kateřina Medicejská. Jako francouzská královna měla od r. 1533 velký vliv na francouzskou politiku a nesla zodpovědnost za zmasakrování hugenotů během bartolomějské noci (1572). Kateřina se narodila ve Florencii a pocházela z patricijského rodu Medici. V r. 1533 se vdala za francouzského krále Jindřicha II.. Po jeho smrti (1559) měla jako matka králů Františka II. (1559-1560), Karla IX. (1560-1574) a Jindřicha III. (1574-1589) velký vliv na vládu, a to nejen v období svého regentství (1560- 1563). Snažila se upevnit moc rodu Valois, zachovat jednotu státu a čelit hugenotům. V boji proti vůdci hugenotů Gaspardovi de Colignymu, který měl jistý čas vliv na krále Karla IX., se Kateřina spojila s kardinálem Karlem Lotrinským, jeho bratrem vévodou de Guise a se španělským králem Filipem II. Admirál Coligny marně žádal, aby se Francie postavila na stranu nizozemského protišpanělského odboje. Pro zasahování do státních záležitostí jí Jindřich III. přikázal pobývat mimo Paříž na zámku v Blois.
	Král se obával konkurence vévody de Guise, utekl do Blois, kde na sněmu v Blois 1588 požadoval podporu katolických stavů proti Guisům ovládajícím Paříž a katolickou stranu. Jindřich de Guise důvěřivě přijal pozvání Jindřicha III., který jej dal hned po jeho příchodu 23. prosince 1588 spolu s jeho bratrem, kardinálem a remešským arcibiskupem Ludvíkem Lotrinským (de Guise), nemilosrdně zavraždit. Katolíci se odřekli krále, ten po smrti své matky Kateřiny Medicejské musel přejít do tábora Jindřicha Navarrského a uzavřel s hugenoty dohodu proti Katolické lize.
	1589 se chtěl Jindřich (s hugenoty) zmocnit Paříže obsazené Ligou, při společném obléhání Paříže byl však Jindřich III. (37 let) zavražděn fanatickým dominikánským mnichem Jacquesem Clémentem (vyslaným Ligou). Jindřich III. neměl děti, jím vymřela vládnoucí větev rodu Valois. Před smrtí ustanovil svého bratrance Jindřicha Bourbonského, vyznáním kalvína a v té době krále Navarry, následníkem francouzského trůnu.
Vláda Bourbonů (1589-1792) /1830/
Jindřich IV. Navarrský (1589-1610)
	- původem z Gaskoňska (hrubý, nemytý), vůdce hugenotů, uznán pouze stranou mírných katolíků („politiků“), kteří kladli zájem vlasti nad náboženské spory. Liga ho neuznala a za krále prohlásila Karla z Bourbonu jako Karla X. 1590 nedokázal Jindřich využít vítězství nad ligou, španělsko-papežská vojska obsadila Paříž. Po jeho boku bojoval i Karel starší ze Žerotína. 1592 rolnické povstání proti šlechtě a intervenci (crocquanti).
	1593, aby uklidnil politické a náboženské vášně, přestoupil (stejně jako např. jeho přítel – ministerský předseda Sully) ke katolictví (sňatek s Marií z florentského rodu Medici); 1594 mu Paříž otevřela brány, korunovace.
	1598 ukončena občanská válka, Jindřich zajistil hugenotům rovnoprávnost s katolíky tolerančním nantským ediktem: svoboda svědomí, kalvínská bohoslužba povolena tam, kde už byla. Katolictví prohlášeno prvním náboženstvím v zemi, kalvinismus téměř v celé zemi tolerován.
	Jindřich IV. si našel obratné rádce, byla obnovena ekonomická rovnováha (ministr financí Sully, centralismus), podpora obchodu a řemeslné výroby, následná prosperita; kolonizace Kanady (Quebec). 1604 založena Francouzská východoindická společnost. Jindřich vládl absolutisticky pomocí úřednictva („muži v talárech“), nesvolával generální stavy.
	Fanatičtí hugenoti Jindřicha považovali za zrádce, fanatičtí katolíci jej právem podezírali z neupřímnosti přestoupení – Jindřich nemínil trpět rozpínavost Habsburků, chtěl vojensky pomoci protestantům v říši (jülišské vévodství), byl však roku 1610 probodnut dýkou katolickým fanatikem (Ravaillac) a země upadla do velkých zmatků.
	Jindřich IV. k Marii Medicejské o jejich synovi Ludvíkovi (XIII.): „Madam, děkujte Bohu, že žiji; jinak by totiž neměl nikoho, kdo by mu nařezal; a on vás utrápí, až tady nebudu.“ /Ludvík ji vyhnal r. 1630/
	Marné edikty proti soubojům.

Ludvík XIII. (1610-1643)
	- syn předešlého, bylo mu 9 let, když se měl ujmout vlády; za nedospělého dauphina (následníka trůnu) tedy vládla panovačná královna-matka Marie Medicejská (druhá manželka Jindřicha IV.) se svými milenci (Concini) – bojovná katolička, protireformační, sblížila se se Španělskem, byla oporou prohabsburských sil ve Francii, změna v zahraniční politice. 1610 Marie obviněna z příprav zavraždění krále. 1610 ustalo svolávání říšských stavů.
	1614 byly na podnět Marie Medicejské svolány generální stavy – šlechta se domáhala nápravy královské vlády a odstranění milců, ale marně, protože její požadavek nepodporoval třetí stav – měšťanstvo. Zástupcem duchovenstva biskup Richelieu.
	1617 přikázal Ludvík Vitrymu, aby Conciniho zavraždil; matka vyhlásila synovi válku; krize vyřešena 1620 tak, že syna seznámila s jeho novým důvěrníkem – Richelieu. 1630 se Marie pokusila kardinála vypudit, neuspěla, sama musela do vyhnanství, umírá 1642 v Kolíně nad Rýnem.
Absolutismus ve Francii
	Cílem francouzského absolutismu bylo zachovat feudální zřízení a připoutat k němu i měšťanstvo. Absolutistická vláda se opírá o armádu. Dvě etapy absolutismu:
		a) 1624-1659 – velcí kardinálové: Richelieu, Mazarin (král jen reprezentuje)
		b) od 1659 – absolutismus sám o sobě: Ludvík XIV.
	Kardinál de Richelieu [rišelié] (1585-1642) /Armand Jean du Plesis, od 1631 vévoda Richelieu, „Rudý vévoda“/ - pocházel z kalvínské rodiny, byl to vynikající politik a teoretik absolutní monarchie. Roku 1624 se stal prvním ministrem, převzal řízení státu, jeho moc byla větší než králova. Sledoval hlavně tři politické cíle:
·	oslabení mocenského postavení vysoké francouzské šlechty
·	boj proti zvláštním politickým právům francouzských protestantů (hugenotů)
·	v zahraniční politice boj proti habsburské hegemonii v Evropě, zvlášť v Německu.
	Politika kardinála Richelieu navazovala na politickou linii jeho předchůdce, krále Jindřicha IV. Richelieu, potomek chudé šlechtické rodiny z Poitou, dosáhl r. 1606 biskupské hodnosti. Během pobytu v Římě na velikonoce v r. 1607 získal ve dvaadvaceti letech duchovní papežský dispens. Před francouzskou veřejnost vystoupil jako představitel církve poprvé v r. 1614.
	Politickou kariéru začal o dva roky později, když se mu podařilo získat přízeň královny-matky a regentky Marie Medicejské. Právě jejímu vlivu Richelieu vděčil za úřad státního sekretáře pro zahraniční politiku. Kvůli intrikám proti králi byl Richelieu nucen odejít za Marií Medicejskou do vyhnanství v Blois. Potom se stáhl do avignonského exilu, odkud se snažil aktivně zasahovat do politického života v Paříži.
	Když v r. 1622 získal kardinálský klobouk, zprostředkoval mezi Marií a jejím synem Ludvíkem XVIII., který ho r. 1624 z podnětu své matky a proti své vůli jmenoval ministrem.
	Roku 1628 dal první ministr Francie kardinál Richelieu rozkaz dobýt La Rochelle, což se povedlo po třinácti měsících (zlomení moci hugenotů). La Rochelle bylo nezávislé město ovládané hugenotskými obchodníky, generály a duchovenstvem; bašta hugenotů. Strategicky výhodná poloha města umožňovala nepřátelům proniknout se souhlasem hugenotů do Francie. Edikty z Alés a Nimes (1629) sice hugenotům vzaly jejich tradiční opěrné body, nicméně svoboda vyznání a občanské práva, potvrzené ediktem nantským 13. 5. 1598, jim zatím zůstaly. 
	1628-30 válka o mantovské dědictví, Habsburkové ho postoupili Karlovi z Nevers.
	Roku 1629 Richelieu zrušil edikt nantský a uzákonil toleranci kalvinismu v omezené míře tzv. ediktem milosti; hugenotská opozice definitivně zlomena. Pracoval na obnově královské autority, pro správu země (provincií) zbudoval sbor královských intendantů – kontroloři a úředníci, omezovali šlechtu. Kardinál podporoval obchod, průmysl, zřizoval velké obchodní společnosti, koloniální společnosti, rozšiřoval koloniální panství. Upevnil fr. postavení v Kanadě a získal některé Antilské ostrovy (1635 Guadeloupe a Martinik). Usiloval o rozbití habsburského obklíčení. 1635 vstoupil do třicetileté války a podporoval (ač církevní hodnostář) protestanty finančně i vojensky.
	Ve Francii byla roku 1635 pod záštitou ministra kardinála Richelieu založena Académie française, společnost pro pěstování francouzského jazyka. Založení této společnosti předcházela činnost soukromého spolku vědců a spisovatelů, kteří se snažili o sestavení pravidel pro literaturu a o přiblížení jazyka a vkusu dvorskému stylu.	Richelieu uložil 40 členům akademie mnoho úkolů: zpracování gramatiky, úvodu do rétoriky a poetiky a slovníku francouzského jazyka. Slovník vyšel po sporech, trvajících desetiletí, v r. 1694.	Akademie měla pedantický a konzervativní postoj k otázkám uměleckého ztvárňování a sestavování jazykových pravidel. Členové považovali za potřebné formování vkusu na pevných a neměnitelných principech. Ač byla po staletí prestižní institucí, nelze její působení hodnotit jednoznačně kladně.
	Roku 1642 Richelieu umírá: Francie jednotná, velmoc, ekonomicky silná (merkantilismus).
	Filozof Montaigne – skeptik. Státovědec Jean Bodin – absolutní monarchie, národní stát. René Descartes – racionalista. Dramatik Pierre Corneille: Cid (oslava národního státu).
Ludvík XIV. (1643-1715)
	- syn Ludvíka XIII.; bylo mu 5 let, když se měl ujmout vlády, regentka královna-matka Anna Rakouská. Za nedospělého Ludvíka vládne její rádce a důvěrník kardinál Jules Mazarin [žil mazarén] (1643-1661) /Julius, Giulio Mazarini, *1602/. Pokračuje v protirakouské politice a vedl válku se Španělskem i po uzavření vestfálského míru. Ve vnitřní správě už neměl vliv jako jeho předchůdce a byl neoblíben pro svou nesmírnou hrabivost.
	1648-1653 fronda („prak“) – spiknutí Pařížanů, parlamentu (soudní orgán) a vysoké šlechty, jež chtělo omezit panovníkovu absolutistickou moc. Fronda přinutila v létě 1648 královnu Annu a kardinála Mazarina k ústupkům a parlament přijal program hospodářských i politických reforem. Když chtěla královna dosáhnout zvratu a nechala zatknout předáky opozice, vypuklo v Paříži povstání, zvané „den barikád“. Fronda si vynutila propuštění zatčených a dočasně zvítězila. 1650 fronda princů v čele s Ludvíkem z Condé, Mazarin načas donucen opustit Francii, ale pro nesvornost protivníků se opět vrátil. Frondéři kapitulovali 1653.
	1659 pyrenejský mír se Španělskem: Filip IV. donucen postoupit některá území, sňatkem naděje na španělské dědictví pro Bourbony. Koonec decimování S Itálie francouzskými a španělskými vojsky.
	1661 převzal dvacetiletý Ludvík XIV. po Mazarinově smrti vládu, tuhý absolutismus, zbavil parlamenty moci. Říkalo se mu král slunce a Francie byla v době jeho vlády nejmocnějším státem na evropské pevnině. Paruky; obraz zastupoval panovníka. Ludvík XIV. byl ovlivňován jezuity a pronásledoval kacířská náboženství. Nechal postavit přepychové zámecké sídlo ve Versailles, které se stalo centrem společenského života i politického rozhodování.
	Generálním kontrolorem financí byl za Ludvíka XIV. Jean-Baptiste Colbert [kolbér] (1619-1683), který řídil hospodářskou politiku Francie asi 20 let; zakládal manufaktury, podporoval řemesla i umělecký průmysl, stavěl průplavy, rušil vnitřní cla a budoval společnou celní hranici proti cizině (merkantilismus = ochranářství, snaha po soběstačnosti). Cechovní řády byly jednotně upraveny a byl vydán obchodní zákoník. Colbert založil pro Francouze uměleckou akademii v Římě a v Paříži.
	Merkantilismus - je to teorie, podle které státní pokladna bohatne tím, že stát více vyváží než dováží. Stát musí vyrábět na plné obrátky především to zboží, po kterém je v zahraničí poptávka. Proto ve Francii vyrábějí luxusní tkaniny, sklo, parfémy, gobelíny, majolika, apod.
	Pro zámořský obchod zřízeny výsadní společnosti: Východoindická, Západoindická, Levantská, Severní aj., pod kontrolou a za finanční účasti státu.
	1667 nárok na Španělské Nizozemí, vpád do Flander, neúspěch. Jan de Witt domluvil trojspolek (triplealianci) Holandska, Anglie a Švédska, mír v Cáchách.
	1672-79 úder na Holandsko. Anglie a Švédsko na straně Francie, Vilém III. Oranžský utvořil koalici císaře, Španělska, Holandska, Dánska a Branibor. Francouzi vítězili, mír v Nijmegen (1678) – Francie podržela kraj Franche-Comté (Svobodné hrabství burgundské) a Lotrinsko a od císaře získala Freiburg s Breisgavsem.
	1679-1684 reunie (pl., obnovená sjednocení) – vyhledávání starých lenních práv tří lotrinských biskupství, jež Francie získala 1552, a lenních práv Alsaska a Franche Comté a zabíral pak území, příslušející dosud německé říši (obsazení Štrasburku, Trevíru a Lucemburku). Císař zaměstnán Turky, příměřím v Řezně mu území ponechal. Francie na vrcholu své moci v Evropě.
	Ludvík XIV. zrušil roku 1685 edikt nantský (vydán 1598) – centralismus a absolutismus, konec náboženské tolerance, pouze katolictví, vystěhování na 200.000 hugenotů ze země.
	1688-1697 úder na Falc a velká aliance (válka o falcké dědictví). Cílem vrátit Francii do hranic vestfálského míru. Ludvík zpustošil Rýnskou Falc. Anglický král Vilém III. Oranžský dojednal „velkou alianci“ mezi Anglií, Německem, císařem, Španělskem a Nizozemím; boje v Belgii, na horním Rýně i v Itálii. Na pevnině Francie v převaze, na moři poražena (1692, mys La Hogue).
	1697 mír v Rijswijku u Haagu vrátil Lotrinsko synu slavného válečníka Karla Lotrinského a císaři Freiburg a Breisach; Ludvík se vzdal i Lucemburku, ale ostatní získané území si podržel. Ludvík XIV. se vzdal výbojů v Itálii.
Mezinárodní vztahy ve znamení francouzské hegemonie
	- požadavek přirozených hranic pro Francii (Ludvík získal španělské jižní Nizozemí, Alsasko, Štrasburk).
	Francie získala v Americe území dolního toku Mississippi (Lousianu) a v Africe Senegambii, na východě ostrovy Réunion a Isle de France (Mauritius), v Indii Pondichéry; Západoindická společnost spravovala fr. Antily a připojila k nim 1697 západní část ostrova San Domingo (Haiti).
	Hospodářský rozvoj a finanční i vojenské reformy (stálé vojsko) učinily z Ludvíka XIV. nejmocnějšího panovníka v Evropě.
	Anglo-nizozemské války - 1651, 1666, 1672 - nešlo o zisk nových území, ale o pozice v evropském i zámořském obchodě. Anglie získala Nový Amsterodam - New York.
	Habsburský útok proti Osmanské říši - roku 1683 oblehli Turci Vídeň, kterou zachránila pomoc polského vojska vedeného králem Janem Sobieskim. Princ Evžen Savojský - vytlačil Turky, dobyl Bělehrad, Osmanská říše se roku 1699 vzdala vlády v Uhrách. Habsburkové se obrátili proti Francii.
	Válka o španělské dědictví (1701-1714) – příčinou byl spor o nástupnictví na španělský trůn (poslední španělský Habsburk Karel II. zemřel bez potomků). Proti sobě stáli francouzští Bourboni a rakouští Habsburkové (císař Leopold I., vojevůdce Evžen Savojský). Anglie se přiklonila na stranu Habsburků (vojevůdce vévoda z Marlborough). Později v Anglii zvítězili ve volbách whigové, stáhli vojska z kontinentu, síly se vyrovnaly - kompromis.
	Utrechtský mír - 1713 - ve Španělsku a jeho zámořských koloniích vládne Ludvíkův vnuk Filip z Anjou (jako Filip V.) pod podmínkou, že nedojde ke spojení s Francií. Habsburkové (císař Karel VI.) získali jižní Nizozemí, Neapolsko a Milánsko. Angličané obsadili Gibraltar.
	Rovnováha sil – Francie se válkou o španělské dědictví vyčerpala, smířila se s tím, že Habsburkové a Anglie se jí vojensky vyrovná – konec hegemonie, tři desetiletí míru. Habsburkové byli ochotní značně ustupovat kvůli získání uznání nástupnických práv pro Marii Terezii (pragmatická sankce).
Ludvík XV. (1715-1774)
	- pravnuk Ludvíka XIV., pětiletý, regentem hýřivý vévoda Filip Orleánský. Hospodářskou zkázu země dovršil (1720) skotský dobrodruh John Law založením cedulové banky a spekulační koloniální společnosti, které přivodili papírovou inflaci a státní bankrot.
	1723 se vlády ujal Ludvík, 1726 v čele státní správy králův pečlivý vychovatel kardinál A. H. de Fleury (do 1743), zlepšení financí, konec závislosti na Anglii, spojenectví se Španělskem, s Polskem – Ludvík si vzal Marii Leszczyńskou, dceru vypuzeného polského krále; posílení koalice s Bavorskem proti Habsburkům.
	1733-38 válka o polské nástupnictví, dohoda, že Francie získá po smrti Stanislava Leszczyńského Lotrinsko (1766).
	1740-48 válka o rakouské dědictví, Francie na straně bavorského kurfiřta Karla Alberta, žádné územní zisky. Král pod vlivem své milenky markýzy de Pompadour (1745-64).
	1756-63 sedmiletá válka, Francie jako spojenec Marie Terezie a Alžběty Ruské proti Fridrichu II. a Anglii. Francouzské kolonie ohrožovány Anglií. 1763 mírem v Paříži postoupila Francie Anglii Kanadu a Španělům Luisianu a pozbyla také v Africe Senegambii a veškeré kolonie v Indii (kromě Pondichéry). Koloniální plány Francie ztroskotaly.
Doba velké francouzské revoluce (1789-1799)
Ludvík XVI. (1774-1792)
	- vnuk Ludvíka XV., zdědil zemi v naprostém úpadku. Byl to manžel Marie Antoinetty, dcery Marie Terezie. Ve skutečnosti to byl dobromyslný člověk, rád lovil zvěř, byl manuálně zručný (zabýval se zámečnictvím). Jeho žena však byla lehkomyslná – velké finanční náklady. Šlechta a duchovenstvo neplatili daně, daněmi byli zatíženi hlavně poddaní a měšťané. Mezi měšťany pronikaly myšlenky francouzského osvícenství, které se týkaly přirozených lidských práv a zároveň si většina Francouzů uvědomovala veliký význam války amerických osad za nezávislost. Francouzské obyvatelstvo bylo rozděleno na privilegované stavy (duchovenstvo, šlechta) a neprivilegované stavy (poddaný lid, měšťané).
	Král Ludvík XVI. svolal generální stavy na květen 1789 a chtěl se s nimi poradit o neutěšené finanční situaci ve státě. Měšťané se na zasedání generálních stavů prohlásili za národní shromáždění a vyzvali šlechtu a duchovenstvo, aby se k nim připojili. To se podařilo, připojilo se k nim asi 300 duchovních a 50 členů šlechtického stavu. Král dal zavřít sněmovnu, ale zástupci se sešli v míčovně, kde si přísahali, že se nerozejdou, dokud nevypracují pro Francii novou ústavu; přejmenovali se proto na ústavodárné shromáždění.
	Francouzská revoluce začíná dobytím Bastily 14. 7. 1789.
I. fáze (1789-1792)
		- království (Ludvík XVI.) đ konstituční monarchie
II. fáze (1792-1793)
		đ republika - KONVENT (girondini)
III. fáze (1793-1794)
		đ republika - KONVENT (jakobíni)
IV. fáze (1795-1799)
		- direktorium đ Napoleonův převrat (3 konzulové)
I. fáze
	Odstranění feudalismu - ve Francii vypukla živelná povstání proti feudální vrchnosti, rolníci přepadali šlechtická sídla a plenili je. Národní shromáždění zrušilo 4. 8. 1789 privilegia aristokracie, osobní závislost rolníků na feudálech, soudní pravomoc vrchnosti a církevní desátky. Tím byl ve Francii zrušen feudalismus jako systém. 26. 8. 1789 bylo vydáno Prohlášení práv člověka a občana. Společnost se nadále měla skládat z občanů, kteří si jsou rovni před zákonem a mají právo svobodně vyjadřovat své názory a podílet se na veřejném životě. Prohlášení se stalo východiskem při přípravě ústavy. Kvůli budoucímu znění ústavy začaly v Paříži vznikat všem přístupné diskusní kluby - nejradikálnější klub cordeliérů (republikáni a demokraté), klub jakobínů (později převážili radikálové).
	Prvá ústava - schválena 3. 9. 1791. Francie byla monarchií, jejíž král měl přísahat věrnost ústavě. Mohl jmenovat ministry, ale ti byli zodpovědní Národnímu shromáždění a museli předkládat poslancům pravidelně zprávy o své činnosti. Král stál tedy sice v čele výkonné moci, ale podstatná rozhodnutí byla vázána na souhlas zákonodárného sboru. Ústava zajišťovala občanům jejich základní práva - svobodu slova, tisku, shromažďování, vlastnictví - ale omezovala jejich podíl na politickém rozhodování. Občané platící velmi nízké daně nebo nemajetní byli zařazeni do kategorie tzv. pasivních občanů. Také v Národní gardě mohli sloužit jen ti, kdo platili daně. Od října zasedalo v Paříži Zákonodárné národní shromáždění zvolené podle zářijové ústavy (republikáni, girondini, radikálové - cordeliéři, jakobíni).
	Zahraniční intervence - v dubnu 1792 byla vyhlášena válka císaři Františkovi II. Francouzská armáda byla ovšem ve špatném stavu a zprvu se zdálo, že spojená vojska císaře, Pruska, a dalších říšských knížat snadno zvítězí. Poté, co Národní shromáždění vyhlásilo, že vlast je v nebezpečí, začali do Paříže přicházet tzv. federovaní dobrovolníci, mezi nimi také dobrovolníci z Marseille, jejichž bojová píseň se stala hymnou (Marseillaisa). V diskusních klubech označili sansculoti krále za zrádce.
	Převrat z 10. 8. 1792 - povstalci zaútočili na královský palác, král byl po krveprolití i s rodinou zajat. Obležené Národní shromážděni muselo krále prohlásit za sesazeného, uznat novou pařížskou správu a vypsat na září nové volby na základě všeobecného hlasovacího práva. Intervenční jednotky se obrátily proti Paříži, i když neměli dost sil, aby na město přímo zaútočily. Pařížané v panice začali pobíjet aristokratické vězně, ale i běžné kriminálníky. Pařížské správě a jakobínům trvalo několik dní, než masakr zastavili a obnovili klid.
II. fáze
	Zrození republiky - ohrožení Paříže bylo zažehnáno 20. září, kdy v bitvě u Valmy nadšení dobrovolníci přinutili intervenční armádu k ústupu. Následujícího dne zahájil v Paříži své zasedání nově zvolený Konvent, který vyhlásil republiku. Nejsilnější skupinou konventu byli girondini, významné pozice měli také jakobíni a cordeliéři. Polovina poslanců byla politicky nevyhraněná. V říjnu postoupily revoluční jednotky až do Belgie a Porýní. V obsazených územích měl být zrušen feudální režim a zavedena občanská práva.
	Poprava krále a její důsledky - Konvent v lednu 1793 rozhodl nejtěsnější většinou o popravě krále. Ta následovala vzápětí potom a zhoršila mezinárodní postavení Francie. Do války proti ní vstoupila Velká Británie, Španělsko i severní Nizozemí. Vznikaly rovněž nepokoje uvnitř Francie vedené aristokracií - byly potlačeny. Když dala vláda zatknout své radikální kritiky, oblehli Pařížané konvent a přinutili poslance, aby dali souhlas k zatčení předních girondinských politiků. Tak se dne 2. 6. 1793 uskutečnil převrat, jímž se nejvlivnější silou stali jakobíni.
III. fáze
	Jakobínský převrat - jakobíni prosadili zákon o možnosti rozprodat zkonfiskovanou půdu rolníkům. Vytvořili novou ústavu, která měla vstoupit v platnost až po skončení války. Deklarovala mimo jiné právo na práci, sociální podporu a bezplatné vzdělání. Každoročně se měly konat volby na základě přímého a všeobecného hlasovacího práva. Návrh ústavy získal v referendu jasnou většinu.
	Likvidace frakcí - jakobíni prosadili v Konventu rozšířená práva pro Výbor veřejného blaha, kde získal hlavní slovo M. Robespierre. Terorem měli být odstraněni či zastrašeni všichni, kdo se pokoušeli ohrozit stabilitu státu a vlády. Prvními oběťmi se stali někteří radikální agitátoři, kteří byli zatčeni již koncem září. Jakobíni rovněž zkonfiskovali církevní poklady, protože církev odmítala červnový převrat. Byl zrušen církevní kalendář a letopočet se počítal od vyhlášení republiky. Revoluční teror se čím dál tím více obracel do vlastních řad, zvláště když se jakobínům podařili krutě zlomit vzpoury v provinciích. Hlavní silou se v roce 1794 stali přívrženci M. Robespierra, kteří viděli nepřátele revoluce jak na levici, v nové vlně zběsilých, tak v tzv. umírněných, jejichž hlavním mluvčím byl Danton. Předáci obou těchto frakcí byli pozatýkáni a postaveni před soud, který je většinou odsoudil na smrt. S viníky byli tak potrestáni i zcela nevinní (1376 obětí). Dalším významným jakobínem byl Morat.
	Teror - průvodním jevem velkých politických procesů v březnu 1794 byla vlna údajných odhalování nepřátel v širokých vrstvách obyvatel. To dávalo možnost vyřizovat si účty a nezákonně se obohacovat. Soudci ztratili nezávislost a vytvořily se skupiny samozvaných strážců "čistoty" revoluce. Jakobínům se tímto podařilo znepřátelit si většinu svých bývalých spolubojovníků. V červnu pak byl teror ještě vystupňován zákony, které dovolovaly pouze rozhodnutí mezi nevinou a trestem smrti.
	Konec jakobínské diktatury - 27. července 1794 (9. thermidoru) připravili bývalí Robespierrovi přívrženci proti němu spiknutí a svrhli ho. Konvent v jejich režii odhlasoval dekret o zatčení Robespierra a jeho přívrženců. Posledním opatřením revolučního teroru byla poprava Robespierra a dvaceti jeho spolupracovníků bez jakéhokoli soudního procesu. Vzápětí bylo popraveno více než sto dalších robespierristů. Vzhledem k tomu, že svržení diktatury se událo v měsíci, který podle revolučního kalendáře nesl jméno thermidor, ustálil se tento název jako označení konce revoluce. Skutečnou moc tímto převratem získali nepřátelé jakobínských myšlenek - bohatí měšťané. Tito tzv. thermidoriáni provedli řadu reforem, jimiž uvolnili jakobínský centralismus a v listopadu 1794 uzavřeli jakobínský klub. Nechali pozatýkat několik set jakobínů bez ohledu na to, jestli byli tvůrci nebo oběťmi teroru. Zatčeni a deportováni byli dokonce i někteří z těch, kteří se podíleli na svržení Robespierra.
IV. fáze
	Odpor proti thermidoru - nejhlubší dopad měla hospodářská politika nového režimu. Jakobíni nezvládli hospodářskou krizi, a proto jejich nástupci zavedli svobodu obchodu a podnikání a schválili inflaci. To uvrhlo do krajní bídy všechny, kteří pracovali za mzdu. Toho chtěly využít na jaře roku 1795 zbytky jakobínů, povstání však byla krvavě potlačena.
	Pro nově vzniklou situaci byla roku 1795 vypracována nová ústava a Francie se stává direktoriem. Výkonnou moc má ve svých rukou 5 direktorů, zákonodárnou moc Rada starších a Rada pěti set. Direktoriem byla Francie do roku 1799, kdy proved Napoleon Bonaparte státní převrat a stal se prvním konzulem.
Španělsko a Portugalsko (1469-1833)
	Roku 1469 se Isabela Kastilská (1474-1504) provdala za Ferdinanda Aragonského (III. Katolický, 1479-1516) – spojení, podnět k vytvoření absolutistického španělského království. K Aragonii patřila Sicílie se Sardinií a od 1501 i Neapolsko. 1492 Kolumbus, založení španělské koloniální říše v Americe (americké osady byly společným majetkem španělské koruny). Vývoz ovčí vlny do Nizozemí.
	1479 uznal portugalský král Alfons V. Isabelino dědictví v Kastilii.
	1480 - za pomoci měst a církve získal král rozsáhlé majetky, čímž omezil moc šlechty. Založeny centrální úřady (správa, justice, finance), také založena inkvizice – nucené pokřtění židů a muslimů v 90. letech – vznik absolutistického státu.
	1492 ukončení rekonkvisty (dobyta Granada), útoky proti Maurům přeneseny o rok později do Afriky.
	1495-1521 vládne v Portugalsku Manuel I., objevení cesty do Indie, konjunktura obchodu, posílení měšťanstva.
Filip Sličný (1504-1506)
	Roku 1504 po smrti Isabely se stala dědičkou kastilských zemí její dcera Johana Šílená (nervová porucha), jejímž manželem byl (od 1496) Filip Sličný (1504 španělský král), syn císaře Maxmiliána I. Habsburského a Marie Burgundské, pán bohatého Burgundska a Nizozemí. 1505 se ujal regentství v Kastilii, 1506 předčasně zemřel, zanechal duševně nemocnou vdovu a syny Karla a Ferdinanda (a dceru Marii).
	pozn. 1497 se syn kastilských králů Jan oženil s Maxmiliánovou dcerou Markétou, infant Jan však brzy zemřel a Markéta odpadla z řady trůnních dědiců.
Ferdinand Aragonský (1506-1516)
	1506 převzal ještě na deset let vládu v celé zemi Ferdinand Aragonský, jeho rádcem kardinál Ximenes – vypuzení Maurů (1502), založení univerzity v Alkale (1508, křesťanská věda).
	Jedinými dědici ve Španělsku po Ferdinandovi Aragonském i ve střední Evropě a Burgunadsku po Maxmiliánovi I. zůstali Karel a Ferdinand, synové Filipa Sličného a Johany Šílené.
Vláda habsburského rodu (1516-1700)
Karel I. (1516-1556)
	- jako římskoněmecký císař Karel V. (1519-1556); Španělsko se stalo nejmocnější říší světa – byl pánem říše, nad níž „slunce nezapadalo“, neboť vládl v Kastilii, Aragonii, Neapolsku, na Sicílii, Sardinii, v Burgundsku (kraj Franche-Comté), v Nizozemí a v amerických državách. Pokračoval v politice Ferdinanda Aragonského, Španělsko mělo být hegemonem západní Evropy. Války financovány mexickým a jihoamerickým stříbrem.
	1519-21 získání Mexika (Hernando Cortés). 1519-22 Fernao Magalhães obeplul Zemi. 1531-31 získání osad v jižní Americe: Francisco Pizarro dobyl říši Inků v Peru, císař Atahualpa popraven. Almagro dobyl Chile.
	1521 neúspěšná vzpoura kastilských měst, Svatá junta, bitva u Villalaru za Karlovy nepřítomnosti.
	1521-44 čtyři války s Francií (František I.) – Španělsko podrželo Milánsko.
	Rakouské země dal 1522 bratrovi Ferdinandovi I.
	Z kastilsko-aragonské personální unie vytvořil moderní Španělsko. Kastilskou královnou však až do své smrti 1555 oficiálně byla jeho matka Johana Šílená.
	1535 po Sforzově smrti dal synovi Milánsko, čímž přešlo pod španělskou moc. Rovněž se vypravil proti tuniskému Chairedinovi Barbarossovi a osvobodil 20 000 křesťanských otroků.
	1546-47 šmalkaldská válka proti německým protestantům, císař vítězí u Mühlbergu.
	1555 náboženský augšpurský mír – porážka univerzalistické politiky Karla V., nezvládl Německo s jeho reformačním hnutím, 1556 se zřekl vlády, zbytek života při klášteře, umírá 1558.
Filip II. (1556-1598)
	*1527, syn Karla I. (V.), 1556 španělský král, 1580 portugalský král. 4 ženy: Marie Portugalská, Mary Tudorovna (Katolická, dcera z 1. manželství Jindřicha VIII. s tetou Karla V. Kateřinou Aragonskou), Alžběta z Valois (dcera Jindřicha II.), Anna Rakouská.
	Vrchol úsilí o vybudování absolutní monarchie, Španělsko na vrcholu moci, převaha v Itálii a v Z Evropě. Karel podporoval inkvizici (autodafé). Ekonomika spojena s koloniemi, americké stříbro (státní královský monopol) vydáváno za zahraniční zboží, 1557 bankrot (první v sérii velkých státních bankrotů 2. pol. 16. stol); silné oslabení ekonomiky.
1556-59 nová válka s Francií, ovdovělý Filip si vzal Alžbětu, dceru fr. krále Jindřicha II.
	1565 nespokojenost v Nizozemí, místodržitelskou Markéta Parmská, rozhodoval biskup Granvella.
	1570 vzpoura Morisků (Arabů), podporováno Turky, krutě ji potlačil Don Juan d‘Austria, císařův nemanželský syn (s Barbarou Blombergovou z Řezna), Morisci vyhnání.
	1570 spolek proti Turkům s Papežem Piem V. a s Benátčany.
	1571 námořní bitva u Lepanta, Don Juan d‘Austria porazil Turky.
	1578 místodržitelem v Nizozemí Alessandro Farnese, Markétin syn, sdružil jižní katol. kraje (Belgie).
	1579 utrechtská unie (7 severních nizozemských protestantských krajů).
	1580 umírá portugalský král Jindřich a s ním panovnický rod, Filip hl. kandidátem, portugalský kandidát Antonio poražen Albou, získání Portugalska a jeho indických držav, max. rozsah Španělska a jeho poslední mocenský úspěch; 1582 vydal Filip II. státní zákon o zachování portugalské státnosti, porušován. Portugalská koloniální říše zanikla pod tlakem Anglie a Nizozemí.
	1581 ztráta severního Nizozemí (Holandsko, Vilém Oranžský, viz dále).
	1588 poraženo španělské loďstvo, „nepřemožitelná armada“, kterou vyslal Filip II. (po popravě Marie Stuartovny) k potrestání Anglie – 160 lodí, v Nizozemí měli naložit invazní vojsko vévody z Parmy (30 000 lidí), vylodit v Anglii, lord Howard a počasí armadu porazili. V koloniích získává převahu Nizozemí s Anglií, Angličan Drake útočí na Portugalsko, 1596 dobyt Cádiz.
	Z dosud nevýznamného Madridu učinil hlavní město Říše, Španělsko baštou katolicismu, ale ztrácí místo světové velmoci Nr. 1. Dluhy.
	Syn Don Carlos zemřel ve vězení. Filip pochován v paláci Escorialu.
Filip III. (1598-1621)
	*1578, syn Filipa II., španělský a portugalský král.
	Další úpadek Španělska, vládne oblíbenec vévoda Lermov, mír s Anglií (Španělsko přestalo být velmocí), uznání samostatnosti Holandska (1609), 1611 nesmyslné rasistické vyhnání 800.000 Morisků (potomci Maurů a konvertovaných Židů, pokřtění, ekonomicky silní), účast ve třicetileté válce (vypuzení Fridricha Falckého) – to vše Španělsko oslabilo. Slavní spisovatelé, dramatikové, malíři (Cervantes, Vega, Velázquez, El Greco).
Filip IV. (1621-1665)
	*1605, syn Filipa III., španělský král, do 1640 portugalský král. Druhou ženou Marie Anna, dcera Ferdinanda III.
	Vládne milec hrabě Olivarez, obnovení samostatnosti Portugalska (1640, Jan IV., pomoc Richelieua, vliv Anglie), ztráta Jamajky, ztráta Spojených provincií (Nizozemí, 1648), neúspěchy ve válkách
Karel II. (1665-1700)
	*1661, syn Filipa IV., čtyřletý, vládne matka Marie Anna Rakouská, válka s Francií (Ludvík XIV.), vyčerpání země; ztráta Lucemburska. Degenerovaný, jím vymírá linie španělských Habsburků, nemocný ustanovil nástupcem Filipa z Anjou, vnuka Ludvíka XIV. Jeho dcera Markéta (Španělskáú ženou císaře Leopolda I.
Vláda rodu Bourbonů (1701-1910)
Filip V. z Anjou (1701-1746)
	- uhájil trůn ve válce o španělské dědictví (1701-14) s rakouskými Habsburky: ti získali Belgii a italské země. Sicílii a Neapolsko získali Bourboni rychle zpět a vládla tam pak boční větev panovnického rodu (až do 1860).
Ferdinand VI. (1746-1759)
	- slabomyslný, klid v zemi.
	V Portugalsku vládne Josef I. (1750-1777), oživení ekonomiky, premiér Pombal, absolutismus, reformy.
Karel III. (1759-1788)
	- osvícenský rádce ministr P. Aranda, reformy, vypovězení jezuitů, prosazení merkantilismu, zesílení absolutismu. 1761 uzavřeli vládnoucí Bourboni ve Francii, Španělsku a v italských státech obrannou „rodinnou smlouvu“.
Karel IV. (1788-1808)
	- vládne Manuel Godoy.
Josef Bonaparte (1808-1813) - kortesové vyhlásili konstituci
Ferdinand VII. (1814-1833) - zrušil ústavu, nezávislost španělských amerických osad
Británie (1485-1820)
Anglie za vlády Tudorovců (1485-1603)
	K Anglii tehdy patřilo Irsko, ale ne Skotsko, protože bylo samostatným královstvím. Anglie byla málo zalidněná země. Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím. V 16. století vyvážela Anglie 80% sukna, které se vyrábělo nákladnickým systémem nebo v manufakturách. V této době probíhá v Anglii ohrazování = vykupování pozemků od zadlužených majitelů půdy. Proti tomuto vypuklo povstání vedené Robertem Kettem - bylo poraženo. Velmi rychle se rozvíjel obchod, průmysl a vznikla anglická burza se sídlem v Londýně. Anglie přestala být závislá na evropské pevnině a stala se první zemí klasické prvotní akumulace kapitálu. Od roku 1485 vládnou Tudorovci, vládnou neomezeně, despoticky.
Jindřich VII. Tudor (1485-1509)
Jindřich Tudor, vzdálený příbuzný dynastie Lancasterů, porazil roku 1485 u Bosworthu anglického krále Richarda III., jenž v boji padl. Jindřich se nechal prohlásit za krále jako Jindřich VII. Tím skončila „válka růží“, která trvala již od r. 1455, vedená mezi dvěma vedlejšími liniemi Plantagenetů: Lancastery (červená růže) a Yorky (bílá růže). Aby spojil nároky obou těchto rodů, oženil se Jindřich s Alžbětou z Yorku, dcerou Eduarda IV., a založil tak dynastii Tudorů. Potlačil pretendenty, využíval oslabení moci vysoké šlechty, jež bylá dlouhými válkami téměř vybita, potlačil několik povstání (založil soud hvězdicová komora) a vybudoval si velice silnou pozici – vnitřní upevnění Anglie. Podporoval zámořské objevy, ale kvůli Španělsku se toho vzdal.
Jindřich VIII. (1509-1547)
	- syn předchozího, teolog, zpočátku zadobře s papežskou stolicí. Šlechtu připoutával k přepychovému dvoru. Dále upevňoval královskou moc. Politiku řídil v letech 1515-29 kardinál Thomas Wolsey, proti parlamentu. Odpoutání se od vlivu Španělska.
	Roku 1518 byla v Londýně založena Levantská společnost, která získala monopol na obchodování se zeměmi Blízkého východu a která umožňovala anglické koloniální pronikání do zámoří.
	Provedl reformaci anglické církve, na její úkor posílil svou pozici. 
Skutečnost, že papež Kliment VII. v červenci 1533 exkomunikoval anglického krále Jindřicha VIII., vedla k odtržení anglické církve od Říma. Zákon o supremaci z listopadu 1534 založil anglikánskou státní církev, jejíž hlavou byl král. Asi 3000 klášterům zabavil statky. Jindřich zrušil papežské prebendy a zakázal odvádět Římu peněžní poplatky. Zrušil i církevní privilegia a přisvojil si právo jmenovat biskupy.
Jindřich VIII. se s Římem rozešel za podpory parlamentu a obyvatel - vlastníků půdy, mezi kterými zesilovaly antiklerikální a protipapežské nálady. Z kritiky, namířené proti katolickému kléru v Římě a šířící se v 16. století, vzešel požadavek náboženské obnovy a odtržení se od římské církve. Vnější příčinou náboženských změn v Anglii byl postoj papeže Klimenta VII., který odmítl zrušit manželství Jindřicha VIII. a Kateřiny Aragonské (dcera Ferdinanda Katolického, sestra Johany Šílené). Jindřich žádal rozvod, protože mu Kateřina neporodila syna, kterého potřeboval z dynastických důvodů a k upevnění monarchistické ústřední moci. Papež nepovolil rozvod (nechtěl ho ani Kateřinin synovec Karel V.). 	Wolsey hájil papežské stanovisko proti rozvodu, proto ho 1529 nahradil nový kancléř Thomas More (Morus: Utopia; byl proti radikálním reformám, 1532 se vzdal úřadu, 1534 popraven). V r. 1533 přijal parlament rozhodnutí, podle něhož se rušilo zasahování papeže do anglických záležitostí. Vzápětí začal canterburský arcibiskup Thomas Cranmer vyšetřování týkající se platnosti králova manželství s Kateřinou. V květnu 1533 bylo manželství prohlášeno za neplatné, ale už v lednu se Jindřich oženil se svou milenkou Annou Boleynovou (dvorní dáma Kateřiny). Otázka následníka trůnu a politické úvahy vedly krále k dalším manželstvím, dvě manželky - Annu Boleynovou a Kateřinu Howardovou - dal potom popravit.
	Jindřich VIII. tedy roku 1533 zřídil národní anglikánskou církev, sebe stanovil její hlavou (ale biskupové a kněží zůstali na svých místech).
	Jindřich despota, odpůrci náboženských novot také popravováni. Církev si zachovala biskupské (episkopální) zřízení. Hlavní postavou anglické reformace byl vedle Cranmera Thomas Cromwell – rušení klášterů, konfiskace; Jindřich nakrátko pod vlivem katolicismu, 1540 Cromwell popraven.
	Měšťanstvo chtělo očistit novou církev od zbytku katolicismu đ puritáni (purus – čistý; kalvinisti). Independenti (nezávislí) – neměli zvláštní kněžský stav a byli pro naprostou náboženskou svobodu.
	Roku 1542 se stal i irským králem.
Eduard VI. (1547-1553)
	- syn Jindřicha VIII. a Jane Seymour, vládla za něj poručnická rada – proreformační vévoda Somerset, anglikánská církev podobná luterství, popraveného Somerseta (1550) nahradil také proreformační vévoda Warwick, Eduard zemřel v šestnácti letech (možná byl otráven).
Marie Katolická (1553-1558) /„Krvavá“, Tudorovna/
	- dcera Jindřicha VIII. z prvního manželství s Kateřinou Aragonskou, vlády se ujala po smrti svého nevlastního bratra Eduarda VI. Marie měla neradostné dětství, otec ji nechal prohlásit za nemanželské dítě a tak vyrůstala jako bastard, odloučená od matky. Až krátce před svou smrtí Jindřich VIII. přiznal dceři její práva.
	Hned od počátku své vlády zavedla tvrdá opatření k rekatolizaci země, pronásledovala protestanty (arcibiskup Cranmer upálen). Roku 1554 se dokonce vdala za Filipa II. Španělského (syn Karla V., další neuvěřitelný habsburský diplomatický sňatkový úspěch; kdyby žila Marie déle, svět by se změnil), odchod s Nizozemím, zničující válka s Francií, ztráta Calais. Rádcem kardinál Pole, násilná rekatolizace dle španělských směrnic – téměř tři sta lidí zemřelo na hranici, proto „Krvavá“, národ ji nesnášel. Marie Katolická vládla až do své smrti r. 1558. 
	Roku 1554 byla v zemi založena Moskevská společnost, která umožňovala anglické pronikání do Ruska a střední Asie.
Alžběta I. (1558-1603)
	- dcera Jindřicha VIII. z druhého manželství, podporovala anglikánskou církev; mocenský nástup Anglie. Byla silně proti katolíkům, puritánům i independentům. Podporovala rozmach výroby a obchodu (Rusko), poskytovala pomoc Nizozemcům proti Španělsku, poskytovala pomoc rovněž francouzským hugenotům.
	Definitivně upevnila velmocenské postavení Anglie. V r. 1559 vydala výnos, kterým zmírnila královskou supremaci a uzákonila anglikánskou církev jako církev státní, čímž ukončila vnitropolitické a náboženské nepokoje. 
	Alžběta byla ohrožována katolíky, Francií a skotskou královnou Marií Stuartovnou (1542-1587), jejímž prvním manželem fr. král František II. (zemř. 1560). Skotští stavové proti Marii, ta uprchla do Anglie a Skotsko spravovali regenti za nezletilého krále Jakuba VI. 1569 se severoanglické šlechta vzbouřila a prohlásila Marii za anglickou královnu, povstání potlačeno, perzekuce katolíků. Španělští vyslanci a jezuité dál připravovali proti Alžbětě spiknutí; když bylo vyzrazeno Babingtonovo spiknutí, dala Alžběta svou zajatkyni, vypuzenou skotskou královnu, katoličku a vášnivou golfistku Marii Stuartovnu popravit.
	Nejpozději od 1562 pirátská válka anglických korzárů proti Španělsku (Francis Drake). 1584-1604 otevřená válka mezi Anglií a Španělskem. Španělská výprava proti Anglii skončila pro Španělsko nezdarem, Filipovo španělské loďstvo („nepřemožitelná armada“) bylo roku 1588 zničeno v kanálu La Manche (konec španělských výbojů proti Anglii) a tento rok považujeme za konec námořního prvenství Španělska; do popředí se dostává Nizozemí a Anglie.
	Anglie se pokoušela kolonizovat Irsko, zábory půdy a tlak proti katolictví, povstání (hr. Essex).
	1600 založena Anglická východoindická společnost.
	Královna Alžběta přirostla k srdcím anglického národa, anglické měšťanstvo v době její vlády zvyšovala své sebevědomí. Alžbětinská Anglie byla dobou tvorby Williama Shakespeara (1564-1616).
Vláda Stuartovců (1603-1714)
	V Anglii na počátku 17. století skončilo období tudorovské monarchie, Alžběta I. byla bezdětná. Stuartovci (skotská dynastie; reformátor Knox) nastupují na anglický trůn roku 1603 skotským králem Jakubem VI. (jako angl. I.), synem popravené Marie Stuartovny. Začínají omezovat podnikatelskou činnost, což začíná vést ke stagnaci.
Jakub I. Stuart (1603-1625)
Po smrti anglické královny Alžběty I. nastoupil na anglický trůn její prasynovec, skotský král Jakub VI. Za svého následníka určila Jakuba VI. královna Alžběta sama. Jakub byl synem královny Marie Stuartovny a Henryho Stuarta, lorda Darnleye (1567-68).
1604 přijal titul král Velké Británie a Irska, Skotsko spojeno personální unií s Anglií. Anglie, Irsko a Skotsko utvořily sice Jakubovým nástupem na anglický trůn personální unii, zůstaly ale oddělenými královstvími. Přestaly však dlouholeté spory o hranice mezi Anglií a Skotskem, obě země si ponechaly své parlamenty, zákony a samostatnou šlechtu. Anglikánskou církev spravoval biskup, skotská církev byla presbyteriánská. Protože církev řízená biskupy umožňovala králi uplatnit více svého vlivu, Jakub I. přestoupil na anglické státní náboženství.
Dědičnou monarchii považoval Jakub I. za ztělesnění Boží vůle na zemi. Při své nástupnické řeči řekl o uplatňování královské moci: „Bůh má moc tvořit i ničit, dávat život i smrt. Duše i tělo ho musí poslouchat. Stejnou moc mají i králové. Tvoří a ničí své poddané, rozhodují o životě a smrti, jsou soudci ve všech sporech, zodpovědní jen Bohu. Se svými poddanými mohou nakládat jako se šachovými figurkami, lidi povyšovat nebo ponižovat.“
Toto zřetelné vyznání absolutismu vyvolalo v zemi - především mezi předními šlechtickými rody mnoho nevole. Vzdor tomu, že katolíkům Jakub I. slíbil náboženskou svobodu, obávali se silného útlaku a postavili se na odpor (4.-5. 11. 1605).
Jakub I., třebaže ve Skotsku vládl 36 let a v Anglii 22 let a jeho teologické traktáty dosvědčují, že byl vzdělaným člověkem, politicky příliš obratný nebyl a jeho vláda nebyla pro zemi velkým přínosem. 
	Absolutní vláda nevyhovovala nástupu měšťanstva. Byl vychováván v zásadách skotské presbyteriánské církve, ale nenáviděl ji pro její přílišný demokratismus a liboval si v církvi anglikánské. Katolíky nenáviděl, protože neuznávali jeho primát ve věcech náboženských. Despota, vládli jeho oblíbenci (vévoda Buckingham). Rádci mu doporučovali, aby z Anglie učinil prostředníka mezi habsburským a protihabsburským táborem na kontinentě – Jakub provdal dceru Alžbětu za Fridricha V. Falckého (hlava Protestantské unie v říši). Neúspěšně se pro syna snažil získat nevěstu z rodu španělských Habsburků.
	Na rozdíl od Alžběty nepodporoval Nizozemce proti Španělsku (nestrannost, poddaní nemají právo postavit se proti svému panovníkovi).
	Roku 1605 se katoličtí spiklenci snažili připravit krále o život při zasedání parlamentu, měl být vyhozen do povětří - prachové spiknutí - bylo prozrazeno a původci byli krutě potrestáni.
	Poprava sira Waltera Raleigha v Londýně. V londýnském Toweru byl popraven anglický mořeplavec a objevitel sir Walter Raleigh. Po smrti královny Alžběty I. (24. 3. 1603) upadl Raleigh do nemilosti a král Jakub I. ho držel ve vězení do r. 1616. Svými objevitelskými plavbami do Ameriky se Raleigh stal průkopníkem anglické námořní nadvlády. V r. 1585 se bezúspěšně pokusil založit na ostrově Roanoku a na severoamerické pevnině kolonii Virginii (na počest „panenské“ královny Alžběty I.). Při různých plavbách do Jižní Ameriky prozkoumal Orinoko, vlastní cíl - zlatou zemi El Dorado - však hledal marně. Hned na počátku vlády krále Jakuba I. byl Raleigh zatčen, v r. 1616 ho propustili, ale milost mu neudělili, v r. 1617 mu dovolili podniknout ještě jednu cestu do Guyany. Poprava údajného vlastizrádce (Londýn, 28. 10. 1618) souvisela s prošpanělskou politikou Jakuba I. 
	Roku 1621 dochází opět k nespokojenosti v parlamentu s králem, v době největšího napětí Jakub I. umírá.
Karel I. (1625-1649)
	- syn Jakuba I. Nastoupil na trůn v 25 letech. Byl rozvážnější než otec, dosti vzdělán a jeho osobní život byl bez poskvrny, ale neustal ve snaze po neomezené vládě.
	1628 žádost o právo. Sněmovna si vymohla přijetí žádosti o právo; král se zavázal, že nebude vybírat daně bez svolení parlamentu a že nikoho nedá uvěznit bez rozsudku zákonného soudu.
	1629 nespokojenost s králem. Když král nedodržoval své sliby, propukly nové bouře. Parlament byl rozpuštěn a král začíná vládnout absolutně; jeho rádci byli hr. Strafford a arcib. Laud. Pronásledování puritánů přivodilo, že se stěhovali do Ameriky, kde jimi byl 1630 založen Boston a dán pevný základ k trvalé kolonizaci.
	1638 vzpoura ve Skotsku. Skotové, které král přinutil k přijetí anglikánského zřízení, se vzbouřili. Nezdar Karlovy výpravy proti nim ho přiměl k novému svolání anglického parlamentu, bez něhož vládl 20 let (potřeboval peníze).
Pokus o revoluční změnu poměrů v Anglii (1640-1660)
	Krátký parlament, duben 1640 – většinu měla opozice (Pym), odmítl dát peníze, rozpuštěni. Demonstrace, protesty rolníků proti ohrazování (zabírání občin), bojují i Skotové
	Dlouhý parlament, listopad 1640 (do 1653) – radikální, sestával většinou z puritánů a žádal naléhavě změnu režimu. Na jeho nátlak byl roku 1641 popraven hrabě Stafford („Stafford nebo král“) a později i arcibiskup Laud. Král musel podepsat výnos, že o rozpuštění parlamentu může rozhodnout jen většina sněmovny. Zrušeny absolutistické úřady, rozpuštěna armáda. 1641 irské povstání, proti celá Anglie.
Puritáni se brzy rozdělili na tři soupeřící skupiny:
·	Presbyteriáni (umírnění) – byli ochotni uzavřít s králem kompromis.
·	Independenti (nezávislí) – panovníkovi nedůvěřovali; požadovali, aby se plně podrobil diktátu parlamentu. V čele stál Oliver Cromwell.
·	Levelleři (rovnostáři) – nejradikálnější skupina (J. Lilburne), prosazovali rovnost, opírali se o střední vrstvy společnosti a inteligenci, vypracovali návrh republikánské ústavy pro Anglii – dohodu lidu (1647), která obsahovala demokratické myšlenky.
1642-1649 občanská válka.
1. fáze občanské války (1642-45) – král chtěl kontrarevoluci (jeho vojsko vedl Ruprecht Falcký). V červnu 1645 parlament dosáhl vítězství u Naseby [neisbi]. Část členů parlamentu, která nesouhlasila s popravou krále, byla vyloučena.
·	1648 vestfálským mírem potvrzeno Svobodné Nizozemí (přerušilo svazek s Německou říší), Vilém II. Oranžský (1447-50) měl za ženu dceru anglického krále Karla I. (Marii Henriettu). Od 1653 nabyl rozhodný vliv Jan de Witt.
2. fáze občanské války (1646-49) - 1649 kusý parlament, Cromwellovi vojáci v něm nechali jen 60 independentů, tito radikálové rozhodli o sesazení krále a Karla I. popravili.
	1649 až 1660 Anglie republikou. Cromwell rozdrtil hnutí diggerů („mírní komunisti“), potlačil Iry, porazil i Karla (syna Karla I.) ve Skotsku. Cromwell byl muž rozvážný, který se snažil o povznesení blahobytu země a jejího zahraničního významu. Na pevnině vystupoval jako ochránce protestantismu.
	1651 navigační akta a Holandsko. Anglický obchod ovládali do té doby Holanďané, kteří dováželi od Anglie koloniální zboží a vyváželi anglickou vlnu, z níž vyráběli proslulá sukna. Cromwell nařídil, že do anglického přístavů smějí dovážet plodiny jiných zemí pouze anglické lodi (či lodě země původu). Toto nařízení (navigační akta) vedlo r. 1652 k válce s Holandskem (hol. gen. byli vanTromp a Ruyter), která byla po dvou letech skončena mírem, v němž Holandsko uznalo stanovisko Anglie.
	1653 populární Cromwell rozehnal „kusý parlament“, sestavil „malý parlament“ ze svých stoupenců. Odpor, do čela Anglie tedy postaven Oliver Cromwell (1599-1658) s titulem lord – protektor Anglie, Skotska a Irska a stal se doživotně hlavou republiky. Nový parlament rozpuštěn a Cromwell nastolil otevřenou vojenskou diktaturu (kryjící se náboženským pláštíkem – Bible se stala občanským zákonem).
	1654 spojenecká smlouva Anglie s Portugalskem, de facto anglická nadvláda.
	1655 získána Jamajka. Cromwell se dohodl s Francií proti Španělsku a zabral mu ostrov Jamajku, jeden z nejbohatších zdrojů cukrové třtiny.
	1658 zemřel Cromwell a rok byl lordem protektorem jeho syn Richard, který však neměl otcovy schopnosti. Tlak puritánů povolil a gen. Monk povolal na trůn syna popraveného krále.
Restaurace stuartovské dynastie (1660-1714)
Karel II. (1660-1685)
	1660 Karlem II. obnovena stuartovská dynastie, pronásledoval puritány (John Milton vydal bez ohlasu Lost Paradise), disenteři (rozkolníci) se stěhovali do Ameriky. Boje s Holandskem, zisk New Yorku. Náhle umírá a na smrtelném loži se přiznává ke katolictví, ač byl hlavou anglikánské církve.
Jakub II. (1685-1688)
	- muž ukrutný a lstivý. Nechal popravit vévodu z Monmouthu. Král neskrýval své katolictví a souvěrci (+ toryové) obsazoval úřady (stolce anglikánských duchovních). Whigové tajně jednali s holandským místodržitelem Vilémem Oranžským – jeho ženou byla Marie, dcera Jakuba II.
	Roku 1688 dochází v Anglii k druhé, tzv. Slavné revoluci (1688-1689) - tj. u břehů Anglie přistál se svým vojskem Vilém III. Oranžský a královo vojsko se k němu přidalo.
Vilém III. Oranžský (1689-1702)
	Roku 1689 vydal toleranční zákon - tj. různým sektám byla dána volnost, jenom katolictví ne.
	Act of Settlement (Dekret o následnictví, 1701) – parlament omezil pravomoc krále, po smrti Viléma III. (1702) měla koruna přejít na dceru Jakuba II. Annu Stuartovnu (manželku Jiřího Dánského); vzrostla moc členů Tajné rady (ministrů), král ztratil právo jmenovat soudce (doplněk Bill of Rights).
Anna Stuartovna (1702-1714)
	Vilém III. bezdětný, proto na trůn druhá dcera Jakuba II., manželem Jiří Dánský. Anna je poslední stuartovskou panovnicí na trůně.
	Agresivní zahraniční politika, za války o španělské dědictví (1701-13) se proslavil John Churchill, vévoda z Marlborough – Anglie proti Francii.
	1707 – vznik unie Skotska a Anglie. Realizace unie Viléma Oranžského, oba dva parlamenty byly sloučeny v jeden londýnský, vznik Velké Británie.
	1713 mír s Francií v Utrechtu, cenné zisky: Gibraltar, Menorka; Newfoundland, Nové Skotsko, země při Hudsonově zálivu.
Parlament, parlamentarismus
	Parlament (slovo fr. původu) - poč. v Anglii (Jan Bezzemek) - ve Velké radě, tam byli zastoupeni (od 1265) vedle velkých feudálů také zemani (2 z každého hrabství) a 2 měšťané z každého města. Nejdůležitější pravomocí parlamentu bylo povolování daní, vydávání zákonů; od 14. stol. se dělil anglický parlament na Horní sněmovnu (Sněmovna lordů - vysokých feudálů a duchovenstva; jmenovaní panovníkem či dědičně) a Dolní sněmovnu (zástupci zemanů a měst. patriciátu; volení). Ve Francii se ustavilo stavovské shromáždění za Filipa IV. Sličného (1320). P. se stal nejvyšším zastupitelským orgánem v systému stát. moci; bývá jedno- nebo dvoukomorový, volený či jmenovaný. Výkonný orgán - vláda - funguje za předpokladu vyslovení důvěry parlamentem.
	Po vyhnání Stuartovců roku 1688 byla v Anglii zřízena konstituční monarchie (v čele Anglie stojí monarcha - král, královna - jeho moc je omezena ústavou = konstitucí). V Anglii se ustavil parlamentní systém, v němž o moc zápolí dvě strany: konzervativní a liberální. Skutečnou moc v Anglii má parlament.
	Parlamentarismus - systém, metoda uplatňování státní moci parlamentem (vyslovuje vládě důvěru, provádí kontrolu její činnosti); vláda je odpovědná parlamentu (panovník ji jmenuje z vítězné strany). Existuje jak v republice, tak i v konstituční monarchii.
	V anglickém parlamentu zárodky politických stran: konzervativní toryové (statkářská aristokracie), svobodomyslní whigové (obchodní buržoazie, podnikatelé).
Hannoverská dynastie (1714-1901)
Jiří I. Hannoverský (1714-1727)
	Po smrti královny Anny získal anglický trůn pravnuk Jakuba I. Jiří I., od roku 1698 kurfiřt hannoverský; Hannoversko bylo spojeno s Anglií personální unií. Genealogie: Jakub I. měl dceru Alžbětu, ta si vzala Fridricha V. Falckého, měli dceru Sofii, která si vzala Arnošta Hannoverského – a Jiří I. byl jejich synem.
	Účast na spolku čtyř mocností. Král nezasahuje do politiky, vládne tajná rada - whighové, dovršení parlamentarismu, prime minister whig R. Walpole (1721-41). 1715 neúspěšný puč Jakuba Eduarda (syn Jakuba II.)
Jiří II. (1727-1760)
	- syn předchozího, rovněž nezasahuje do politiky, whighové, premiér William Pitt. Válka o rakouské dědictví, mír v Cáchách, sedmiletá válka, Anglie vítězí nad Francií v koloniích.
Jiří III. (1760-1820)
	- mír v Paříži. Významný panovník, snaží se zasahovat do politiky víc než jeho otec, podporuje torye. Král dočasně oslabil dolní sněmovnu, získal vliv na jmenování vlády. Vznik USA. Svobodný obchod, Anglie nejvyspělejší a nejbohatší zemí světa. Místo krále vládne pro jeho duševní chorobu později princ waleský.
Nizozemí v 16.-18. století
	V letech 1515-1543 dokázal císař Karel V. jako poslední spojit nizozemské severní a jižní provincie, od Flander až po Geldernsko. Nizozemské místodržitelky burgundského konglomerátu: Karlova teta Markéta (1507-30, dcera Maxmiliána I.), sestra Marie Uherská (1530-56, vdova po Ludvíku II.; 1539/40 protihabsburské povstání v Gentu), dcera Markéta Parmská (od 1559, rádce kardinál Granvella, protireformace). Když Karel V. roku 1556 odstoupil, byla jeho říše rozdělena na dvě části: císařský titul získal jeho bratr, český král Ferdinand I. a Španělsko s Nizozemím připadlo jeho synovci Filipovi II. Tak vznikly dvě větve Habsburského roku – španělská a rakouská.
Nizozemská revoluce (1565-1609)
	Marxistický pohled: tzv. buržoazní revoluce - sociální revoluce, v níž se feudální výrobní vztahy mění v mnohem progresivnější a pokrokovější vztahy kapitalistické, neboli buržoazní.
	Mluvíme-li o nizozemské revoluci, máme na mysli boj v severních provinciích Holland, Brabant a Flandry. Španělský král Filip II. začal zvyšovat útisk nizozemských provincií, omezoval svobodu samosprávných generálních stavů (od 1463, založil je burgundský vévoda Filip Dobrotivý; založil i Řád Zlatého rouna). Filip II. zvyšoval daně, posílal do Nizozemí fanatické katolické kněze, kteří bojovali proti reformaci.
	V Nizozemí vznikla roku 1565 mírná opozice z drobné i vysoké katolické i kalvínské šlechty, dále ji tvořila knížata Egmont a Hoorne [horn] a princ Vilém Oranžský. Roku 1566 propuká v Nizozemí lidové povstání, jehož součástí je tzv. obrazoborecké hnutí. Toto povstání měl potlačit fanatický katolík vévoda z Alby, který do Nizozemí přispěchal s 10.000 vojáky. Nastolil hrůzovládu, nechal popravit Egmonta a Hoorna, zabavil majetek opozičníků a zavedl vysokou daň z veškeré koupě a prodeje – alcabala. Princ Vilém Oranžský uprchnul z Nizozemí.
	Národní revoluce - začali ji lidové síly (1569); byli to Gézové (žebráci; mořští a lesní) a drobná šlechta, do čela se postavil princ Vilém Oranžský. Roku 1572 se vylodili u města Brille, které se stalo základnou povstalců. Vedení v revoluci si zajistilo měšťanstvo, které ji celou financovalo. 1572 Dordrechtská unie, Holand + Zeeland + Utrecht + Frísko, zárodek Svobodného Nizozemí, Vilém Oranžský X Alba.
	Po vítězství revolučního severu roku 1579 byla v Utrechtu vytvořena Utrechtská unie, roku 1581 byl sesazen španělský král a vytvořen nový stát Spojené nizozemské provincie. Roku 1609, po uzavření příměří se Španělskem na 12 let, bylo vyhlášeno Svobodné Nizozemí (Holandsko), 7 severních provincií osvobozeno.
	V jižních provinciích byla revoluce poražena, refeudalizace (později zde vznikla Belgie).
	Roku 1648 uznalo Španělsko a ostatní velmoci samostatnost Spojených provincií (do té doby válka se Španělskem, válečná poptávka).
Převaha Nizozemců v evropském a světovém obchodu
	Kol. r. 1600 ještě Španělé věřili v porážku revoluce na severu a revolucionáři v její vítězství i na jihu Nizozemí. Nic už se ale nezměnilo.
	Politický systém. Po revoluci se k moci dostali měšťané (bohatí obchodníci, rejdaři) a statkáři. V Nizozemí byl vytvořen republikánský systém: staré stavovské svobody spojeny s modernizovaným způsobem vlády; každá provincie podržela svůj směr, ale zároveň volila své zástupce do shromáždění Generálních stavů (měšťané, šlechta, církev), které rozhodovalo o zásadních státních a zahraničněpolitických záležitostech. Sněm každé provincie měl právo zvolit si „místodržícího“, který měl v rukou výkonnou moc a zejména moc vojenskou; od revoluce bylo pravidlem, že všechny provincie volily téhož místodržícího z řad potomků zakladatele státu Viléma Oranžského.
	Protože bylo Nizozemí svobodným státem, přijímalo emigranty z okolních států – kalvinisty (střídmost), luterány, novokřtěnce (křest až v dospělosti). Pod vlivem nejmocnější provincie Holland (nejhustěji osídlené území Evropy) se stal kalvinismus státním náboženstvím, katolíci tolerováni (někde měli většinu, ale nesměli do politiky).
	Rozvoj obchodu a podnikání. Do poloviny 17. století bylo Nizozemí nejvyspělejším evropským státem; dokázalo financovat válku se Španělskem, hlavním zdrojem bohatství obchod (dovoz obilí, kůže, materiálů na stavbu lodí, vývoz sukna, sleďů a koření). Navázány obchodní styky s Čínou a Japonskem. 1602 vznikla Holandská východoindická společnost s výsadním právem obchodovat s východními zeměmi. Nizozemci obsadili Cejlon a Indonésii. V Africe se nizozemští sedláci – búrové – usadili v Kapské kolonii. Amsterodam se stal nejen kvetoucím přístavem a rychle rostoucím velkoměstem, ale také centrem zámořského obchodu a finančních transakcí – banka; 1600 založena amsterodamská burza, první evropský mezinárodně fungující podnik tohoto druhu. Velmi rychle se v Nizozemí rozvíjel textilní průmysl, loděnice, stavěly se kanály, protože to prospívalo zemědělství.
	Nový typ kultury. Univerzity se vymanily z církevního dohledu a rozvíjely nejen humanitní, ale také přírodovědné vzdělání. Především univerzita v Leidenu se stala jednou z nejproslulejších v Evropě. Exil v Nizozemí našel René Descartes (vševláda rozumu, pochybování o všem), Baruch Spinoza (Svoboda je poznaná nutnost.), Jan Amos Komenský („učitel národů“). Nový životní styl: krása a účelnost; knihtisk, obrazy – škola nizozemského malířství (ne náboženství, ale současný život).
	Soupeření s Anglií. 1652-1654 první nizozemsko-anglická obchodní válka, proti Cromwellově pokusu o obchodní nadvládu (Navigační akta), neúspěch, Holandsko Navigační aktu uznalo. Obchodní oligarchie v čele s Janem de Wittem oslabila moc oranžských místodržitelů. 1664-7 nová válka s Anglií (kvůli koloniím).
	Holandsko kleslo v 18. století na druhořadou velmoc, závislost země na Británii a Prusku.
Severní amerika v 17. a 18. století
-	řídké a nerovnoměrné osídlení – Eskymáci, Indiáni, kolonisté: Španělé, Francouzi, Angličané, Holanďané.
	Loď Mayflower s puritány v Americe (21. 11. 1620). Po tříměsíční plavbě přivezla loď Mayflower 41 anglických puritánských vystěhovalců i s jejich rodinami do Kap Cod na severoamerické pobřeží. Puritáni v přeneseném smyslu zastávali přehnaně přísné morální postoje. Ještě na palubě se „otcové poutníci“ dohodli na ústavě svého budoucího společenství. Tato Mayflower Compact vycházela z rovnosti všech lidí před zákonem a z dobrovolného podřízení se jednotlivce celku. Cestující na lodi Mayflower – mezi puritánskými vystěhovalci bylo i několik anglických obchodníků – se nalodili v Southamptonu 5. září. Jejich původním plánem bylo usadit se v anglické kolonii Virginii (1607). Pro nepříznivé počasí se však neuskutečnil. Poté se rozhodli přistát na Kap Codu, kde tamější bohatá vegetace slibovala dobrou výživu během blížící se zimy. Přijetí ústavní dohody bylo pro vystěhovalce velice důležité, protože se nacházeli vlastně mimo území anglického zákonodárství. Puritánští vystěhovalci se sice ve své smlouvě označili za věrné poddané anglického krále Jakuba I. , vyhradili si ovšem právo vydávat vlastní zákony a nařízení a zřizovat si i svou vlastní správu. Pohnutkou k jejich vystěhování byly náboženské spory s anglikánskou církví. Na rozdíl od presbyteriánského chápání víry anglikánské církve žádali puritáni relativní nezávislost jednotlivce a obce. Zatímco většina puritánů chtěla bojovat za své přesvědčení na církevní půdě v Anglii, menší skupina odešla do emigrace do zámoří, kde se stala základem vznikajícího amerického národa.
	V letech 1624-1752 založeno na atlantském pobřeží Ameriky 13 anglických kolonií. Vyvíjely se směrem ke kapitalismu, hlavním zaměstnáním obyvatelstva bylo zemědělství – farmářská zemědělská malovýroba, nájem půdy přistěhovalcům, plantáže. Do Ameriky dovezeno 7-10 miliónů černochů.
	1685-88 zrušila vláda Jakuba II. výsady amerických kolonií, spojila je v dominium Nová Anglie. Pro odpor kolonistů opatření 1688 zrušena.
	Anglie bránila růstu koloniálního průmyslu a volného obchodu. Anglický parlament zasahoval do místních samospráv, uvaloval na kolonie nové daně a cla.
	Roku 1763 došlo ke zdanění amerických osad zavedením cel a kolkovného. Americké osady nebyly zastoupeny v parlamentu, proto došlo k bouřím, kolkovné bylo odvoláno, ale zavedena nově daň z čaje.
	1763 se pařížským mírem vzdala Francie Kanady.
	Boston Tea Party. 16. prosince 1773 zaútočila skupina kolonistů převlečených za Indiány na anglickou loď v bostonském přístavu a naházela do vody bedny s čajem („bostonské pití čaje“). Anglie odpověděla vysláním vojska.
	První kontinentální kongres ve Filadelfii. 5. září – 26. října 1774 zasedal kongres ve Philadelphii, většinu však měli stoupenci kompromisu a smíření s vládou. Přijatá Deklarace práv uctivě žádala krále o dodržování práva a spravedlnosti. Výzva Kanadě o společné obraně svobod, bojkot britského zboží.
Americká revoluce (1775-1783)
První fáze
	V letech 1775-83 probíhá v Americe revoluce, která se stala zápasem mezi Anglií a třinácti anglickými koloniemi na východním pobřežím dnešních USA. Zprvu byli v těchto bojích úspěšní Angličané, ale anglické kolonie za podpory Francie, Španělska, Ruska i habsburské monarchie nakonec zvítězily.
	Druhý kontinentální kongres ve Filadelfii. Sešel se 10. května, většinu mělo Jeffersonovo radikální křídlo, přesto nechtěli revoluci: ujistili krále o věrnosti, chtěli smír; proti povstání v New Yorku. Vrchním velitelem vojska jmenován zámožný George Washington. Britská vláda však na kompromis nepřistoupila.
	4. července 1776 bylo přijato Deklarace nezávislosti 13ti států – vznik Spojených států amerických. Je to jeden z nejvýznamnějších dokumentů této revoluce, v němž se zdůrazňuje odluka od Anglie, deklaruje rovnost všech lidí před zákonem a možnost stanovit si svobodně vládu. 
Druhá fáze
	Po vítězství kolonistů u Saratogy (říjen 1777), v němž se prokázalo spojenectví s Francií, Španělskem a Nizozemím, byl v listopadu 1777 přijat návrh konfederace Spojených států, první ústava USA, tzv. Články konfederace.
	1781 velká část anglické armády kapitulovala.
	1783 byl uzavřen mezi Anglií a americkými osadami mír ve Versailles – Anglie uznala nezávislost USA.
	Nová ústava tohoto nového státu byla přijata po dlouhých bojích roku 1787 (deset doplňků, platnost od 1789); byla vypracována tak precizně, že s menšími obměnami platí dodnes (omezení samostatnosti jednotlivých států, federace).
	Prvním prezidentem USA byl zvolen George Washington (z Virginie), nastoupil 7. ledna 1789.
	Zastupitelské orgány byly obnovovány každoročně, volby byly všeobecné; nesměly volit ženy, černoši a Indiáni.
	Zákonodárnou moc má v USA Kongres – Sněmovna reprezentantů a Senát. Ve sněmovně reprezentantů jsou zastoupeny všechny státy USA podle počtu obyvatelstva. V senátu má každý americký stát své dva zástupce.
	Výkonná moc – prezident a vláda. Prezident se volí na čtyři roky, jen na dvě volební období.
	Velkou pravomoc má v USA Nejvyšší soud, nejvyšší soudce jmenuje prezident a schvaluje je senát.
První průmyslová revoluce
	- 1770-1850, převratná historická etapa přechodu od agrárního hospodaření k hospodářství s převahou průmyslu, soustava ekonomických a sociálně politických přeměn, zejména přechod od manufaktur k strojové velkovýrobě. Průmyslová revoluce byla jednotným a nepřetržitým procesem, začala koncem 18. stol. v Anglii, v 1. pol. 19. stol. v západní a střed. Evropě a v USA, koncem 19. stol. v Rusku a v Japonsku.

