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Jagellonci (před 1526)
Vladislav, Ludvík. | České země - stavovská monarchie:
Zemský sněm: šlechta, města, duchovenstvo
1500 – Vladislavské zřízení zemské (=silná šlechta)
Šlechta X města – konflikt
• šlechta chce omezit města ve Sněmu

• městům vadí podnikání šlechty

• zámořské objevy-> Au,Ag -  klesá cena, i poddanské renty. 
Náhrada-a) zvýšení renty, b)režij.velkostatek(robota-
zdarma; zabav. nejlepší půdy; použití nejmodernějš.metod)

• rybníkářství, pivovarnictví
1517 - Svatováclavská smlouva (šle.podnikat, města ve sněmu)

Habsburkové, 1526-1564 Ferdinand I.
1) konflikt s českými stavy (central., absolut. X právům šlechty)
1546-1547 – 1.stavovský odboj (Šmalkal.válka, šl.se neúčast.)

=> potrestání měst + nižších šlechticů (města – omezena 
samospráva, zrušení vojenské posádky, odebrána privilegia)

2) náboženský konflikt (Kompaktáty- „jen pro staroutrakvisty“)
nábož.v českých z.- staro+novoutrakvisté, luter.,kalvin, j.bratr.

-> F.nástupce Maxmilián II- 1575 Česká konfese (ne pís.!)
Jezuitský řád (školství–vých.ml.šlechty k aktiv.prosaz.katolicis.)
3) problém s Uhry (nesjednoceni X Turkům –> 3 části Uher)
magnáti- nepodřiz. se panovník., neschopní sjednotit se X Turkům 
(Soliman, 1526-1566 významné územ. zisky v Maďarsku)
=> 3 části Uher: 1) Habsburská (Sloven.+Sever), 2) J.Zapolského 
(7hradsko)-do r.1570, 3) Turecká (až k Pešti)
Povstání magnátů X Habsb. (Št.Bočkaje), někdy se spoj.s Turky)

1564-1576 Maxmilián II.
• 1575 Česká konfese–ústně nábož.svoboda(církve vyst.jako 1)

• 1570 -> jediným uher.králem

• příchod jezuitů

• silné vazby na Španělsko (=> podřízenost jejich zájmům)

• doba zobecněného humanismu

• Bible Kralická* – Jan Blahoslav, O.Štefan, D.A.z Vel.

1576-1611 Rudolf II.
sídlil v PRAZE. Rozvoj VĚD a PAVĚD (alchymie, astronomie, mat.) 
(Tycho de Brahe, J.Kepler; umění: Andrian des Vries, G.Arcimboldo)
*Daniel Adam z Veleslavína (n.Meternich) -> doba Veleslavínská
Konflikt s Matyášem
Rudolf -> jen české země, Matyáš -> Uhry, Rakousy, císařský titul
 -> 1608 Libeňský mír
Písemné uznání nábož.svobody – 1609 Majestát za náb. svob.
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