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IIl:IpUiov:hú Idthimkh diltkh .1Ikll'lrlt, ,.k[cl!t dijtpisai Yý\Iky dOAhjUlt 
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a k osvojovtnl prillulnE historiclc~ tennmoloa1,. 

Ttetim Ilkolcm dCjeplJu jo ... 6st Wc;y k pochopenI Itauz1lnrc:h I taJo"" historic
kých vzt3bo.. a tim Je ruauc!it cUpal dkonitotri hlltOriek6ho vy...oJe., je!Jsou pltdpo
Ida,dem tvotby tidouclho historického 1II)"lon1 
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Č.2 Systém vzdělávání ve Skotsku, Anglii a Walesu, a pro Severní Irsko. 

ANGLIE A WALES 

VYSOKO,šKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNí I'OSTOIlLlCATORNf VZOl'lLÁV,\Nf (fU/I· 

(UN IVERZITNf I NEUNIVERZrfNf) TileR č'DUCAT/ON, Tli/mAl/I' AND s/xm 

Fal/JIl COLl. EG!;S) 
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17 SEKUNO'\RNf SKOLY ('I) 
I'OSTOIII.lGIITORN(V:wf,LÁv,lr .. , (/' UHTlII,H )l)DORN,\ I'fdPllAV 
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I 
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I I'lf(ST SCflOOLS (2) 
IN/~\NT SCHOOI.S I 

I 
5 

4 
PŘED,šKOLNI VÝCIIOVA 

3 

2 

I . V nč klCr)'ch ullhlSh::ch !>mřf do prill1:írniho \'zdčl:iv:lnf smnoslnlll~ školy. 7.whné pod oZlHlčcnlm děl~ké (iu{tml .ff hwls) II jlllliUf~k~ 
UIIII lu,. .tehov/s}. Učlskč u prim.ilní .~ko l y lIIuhou 111ft i mll)' m"ldsk)~c:h ~kol. 
2. D\'c'Huinwiiu\'é s)'stélll)' (prhlliirnf ;1 ~ckulII..Iíirn! ~koly) a l řCtI.-o\'ňové Sy.'ilélllY (pr\'uí. proslřellnf II sckulIlltirnf ~kuly ~ /ir.fI,ll/;tltllc • 

.f1·!"lJlJtlctry } cxislUjf soubčlnč. pudlc luho. jtl~ jl.: "'ldčl .ivltnf j1osk)'lodno v bfdé jcdnollh'é obl mni pudltlmjící IIIt~llIrll1U ~kol~kéH1l1 
liř.ultl (/(ln ll ,'(ltwmltm IHlllml'il\'· LEtl), 
J. V~idll1i ž.iel ~ckul1c1:h'nkh škul ve Walesu a "ke tlcl 90 % 1. Itků sck.uIlIJ;lrnkh ~kol v Anglii l1aY~lěvujr nevýběrové ( 'V"""'ť!tellS;l't 
sdwol.f (\'~ Cubcl·ni.'/l'oubmné škuly) pru "čkové skupiny lid ) I do 16ncbu utl II do IRlcl. Včl~ i ll ll o!'ilalllrch dělt tloch:íd do 8I'tIIUllli/I' 

wluwl (g)'ll1mi1ii), m~clI)'ch l1'U dčl i ve "čku ull II tlo l~ nebo 19 ICI. nebo Ull JC't'ululury IIWtlc.~l''' Jdwo/s (sckumliirnCch modemkh 
škol) lun včku"ou skUl'iml II • 16 Icl. r!xi~ll1je laké několik m:110 udburn)~ch (wdlllinll) ~kol i1 v I'wrlcdní době se objevily i ľřl)' 
u'dmultl):." "ulkgr,f ( 1I1č!\lské technické Imleje) :l u:dmt)lfJgy ('ol/cgt ... (technické koleje), 
4. V)lubl1:t !\ckuml;hllr, h llkolách pro 'l4ili:y S lar~i 16 lel ~c označuje jukl) Six," Fu,,,, Colegť,r" Udi ~e škulsk>lrni předpisy. Koleje.ri.\tll 
JtJ"U, '/imiwy Culh'ge,f (kulcjc ICI\:i.irni) nébo jiné insliluce d:tl~nlO \'ldč.l:lv ;inf ruvnč,. lJosk)'lujf v:l,(lčlilvú nr Ži\kOIU \'C věkulI:ld 16 tct. 
Všcdlll)' 1)'10 Iři typy kolejí se nyní řídl I1rctll'i~)' o ůltl~hn \,zdél:iduC (FlIrllll'r clh,t'm;UII R,'g,,/,uiull) II nabrzcjf široký ,, )1běrnkatle· 

mick);ch tl otlbum)'ch kordl. 
~ , Odl>ornii přf)lrJv:t mlúdcic (rUlII" Trailf;"g) jc "lujiS(u\':ímlllro~lrcdllklvrm ~mluY ~ lIC2iÍ\!islými illl'litucclIli poskyllljrcrmi odlxmloll 
l ) řtl ~nl\'\I (čusln ~c jcdmt II soukroll1é ;,:ulIČ!ilnllVilldct První dViI roky je org:mi:cu\':ina do .jednolck 7.p(lsubilo';li" (Emit,r o! mml }('I(!m:c), 

== hranice uvnÍli' ur"C ité lil'O\'IIČ/lypu \'7.dčhíV;\1I1 
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II 
PR IMÁRNI ŠKOLY 
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6 

5 

,I PŘEDŠKOLNI VÝCI IOVA 

3 

I. 9ťJ ,.; M-' '''Ulld,; lllkh ~klll plKllčllajfcidl Skltlskénltl tírmJu pro v'.dčláviÍnf jlliou f 'lllI/fJfdlťllSiw·.f .n:/uml.f • v.~cohCl" llé !kol)', "'eli 
"<lbi7cjl "\Cl'lIllY tYlly kurl.i, P"U J.ií~y rÍlznýrh scllopnu:\tr. Z t~t.:hlo ško19U % pO!rikylujc ~cllil1c1 v7.dčl;tv;1Ill (.1 rOk)' povinného u2 roky 
IIc lHlVinn~ho ~rk tllUljÍlnnu.J "7.lh~hh';ill(). Žih.:i mohuu UllUMil ~~:oll1 \fC věku 16 lel. Zkoll~ky se ohvykle skliidnjr \fC \'čku 17 let;l z:ljilťujr 
I'HS1UII k IClci:1rnflllll \'zdél;lviínr. 
! . KI" lej~ tl .. l~íhn \' zt.lčl;í\';iní (f"r"It."' C'lhu'd';fIIl ( 'f1l1t'.~t'.f) nabf7.cji kUl!.)' všcubccnč v1lIělií"11Ckh:1 odborných pfcdll1člO na luzných 

t\rovllich . • ,tI ř('lI1cslnč a1.. pn l.ísk:ílli tlil'lol11u, Ke studiu prijill1i\jí J..;íky, kldí sOll~mmč n,l\'~tčvujr nčkteré kurt)' na !\ckllltdrtrn' ~kolt', 
Kuleje dalšího vl.tIN:\v:\nf 1'Q\'I1Či. twhfl.cjr kur1.)' pro tu složku plOgl'illl1U udborné prflJntv)' IIIhídcžc, ,",h::r;\ pt'Obfhi' milllo 1.lUuč~llIItn{ 
r',!f(.'/1I'1"/'·), 
3, Otlbull1,í pífl"';" ' iI mhídclc O'"",h 7i'ull/ing) se lI~kutcči'íujl! pf(l~líl!dnict\'ílll !\mluv s ncz;i\'i~lill1i instituccmi l:ljiJiujrcrlll1 otlbornou 
I'říllnwtl . ť;lstu se j.:dmi o snukrulllé liuné:\ll1ll\llltclc, Plvé dva Ink)' je org;u ti7.(}\,.ínil do .jc<hmtck 7,I)lhubilu~ti .. (lilii/s u/,,'m"I'clrnre), 
II. V)' ''I1I.n~tall skt! im'liluCC lilhruujf ul1i\'crtily, b}'\';Ilč ICdlllidé. in"lilucl', urnčlctkf :1 7.tlmvulnické koleje a ill:-.titlll'C l'fO odbomuu 
přípravu u~itclů, 

= hr..lI1ie.::c u"nitř fÍlZII):ch liru\'uí/tYIl" \'l.llčliiv:'iI1( 
__ = 1.:u::llck illtclnali\'y ncl~l ,",unce.:: ur'il..! úl'Q\'nč/t)'pu "Jl1č l,i,' ;\nf 
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SEVERNÍ IRSKO 

UNIVERZITNf VZl)~L,\V,\Nf POSTOBLTGATORNf VZDĚLÁVÁNf 
(V(:"TN~ VZDt:LÁv,INf UCITEI.Ů) VZDĚLÁVÁN( DOSPĚLYCH 

18 

17 
GRAMMAR SC/JOOLS FURTI-IER EDUCATfON ODnORNÁ PŘ(PRAVA 

A SEKUNDÁRN( SKOLY COLLEGES(J) MLÁDEžE (4) 

16 

15 

14 
GIIAMMAR SCI-IOOLS A SEKUNDÁRNt SKOLY (2.5) 

13 
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II 
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> 
.~ 9 
z ;; 8 
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7 

PRIMÁRNí ŠKOLY 
PŘ(PRAVANÁ ODDĚLENi 
GNAMMAN SCHOOLS (1) 

6 

5 

1\ 

3 PŘEDŠKOLN( VYCHOVA 

2 

I. Na přípravných oddčlcnCch .~rtlmm(ll' .(dwals (gymnhif) se platí ~kolné. 
2. Sckund:irní vzděht":l,,í je v součitsné době výlXrové. Nil1..1kladě výslcdktl zkutl~ck postupuje ž:íci buď do gymm'zia ncbo do sckun
dojmích nul. Oha Iypy fkol )lO!ikyllljr podobný roz$ilh výuky, .f:nmmll'" srhou/s pro žáky ve v~ku od I t do 181cI a sckllnd:irní ~koly pro 
folky ve věku od II do 16 lel. Mnoho ~ekul1lh\rnrch ~kol nahíz{ \'zdělťivllcC priležitosli i pro UL:.y SHtrší 16 lel. 
~ . Kc)lcjc da l~(ho vzděl:tv:íní z,ljiš(uj( ~jrok)~ rozsah nkadcmických II odborných kUíln, určených pro osoby, klc.r~ již nejsou ve věku 
I}()vill llé nuln í doclllí7.ky. 
4. Odbormt pUpmva tn l:hlcžt (Yomll '(m;l/;ng) l..ajiUltif ~arediskil odborného \'zděhtv;tnC, CummltlJ;'Y WorksllOl'S (obecní scmimlfe) II 

kolcjt tlnJšíhn v7c1č) ;ív.ínr. 

5. V nčkterých oblastech SevcrnCho Irsk., zilj i ~(ujr sekundární \'zdčl;ívilnr ž;lk,i ve včku od II do 14 let Izv. j"nior /dg" .fr!wo{s · "iur 
sekuncl:lrnf ~koly. 
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Č.3 Ukázka z učebnice: ODEHNAL,P.: Dějepis 7,(středověk, člověk a 
společnost), nakl.Prodos, Olomouc 2006, l.vyd., ISBN 80-7230-155-1. 

Arabové dokúall yYuflval a rozvijd znalosll po
drobených n6rod6, eož se projevilo i v hmeslech. 
Sv!toznámé jsou jejich vzáe~ IlIlky (hcdvtbl, brokát 
či dama§Ck) nebo ručn! tkané kobe",e. Ceněná byla 
i jejich elegantní glazovaná keramika. Navlc byli 
vynlbJ{cfml obchodnlky: na jejich tržiftích bylo 
mof~ zakoupil zbožl z ú7.em{ sahajldch od Pobalil 
a Skandinávie po pralesy lropické Afriky a od Itlen
tiekých ostrovů až po Cinu. 

Arabo~ se na nových územlch Stfedomol'l pečlivě 
• lradlcemlstarovfkých kultur. Překlá

dali starověké duchoynl i včdecké spisy - mnohé se 
dodnes zachovaly prAvě díky nim, napl'iklad dílo 
AristOlelovo. Významných výsledk6 d0s6hll Arlbo· 
vé " matematice (viz napllklad dnes uffvané pojmy 
arabská člslice či algebra), astronorull (tyto pozllatky 
byly dtlležité pro obchodnl cesty) a lékařství. leden 
z vynikajlcleh arabských lékařů a myslitel~, známý 
pod latinským jménem Avicenna, se dokonce pokusil 
o encyklopedický souhrn v§Cho lidského v~nl. Anl
bové také již v době před svými výboji vynikali 
v slovesných uměnIch, zejltll!na y lyrické poezii. Zajl· 
lnavostl je, fe se nAm z konce 10. stoletl dochoval ces
tovatelský popis Prahy sepsaný jednlm židovským ob
chodnlkem, který žil na arabském lizeml. 

..tmo/db """lil k polPrDwlnl SI",/C~ o MI,fu, JUIJObJ"",,' 
pff!mljIf N,&wJn( poloh,. T~IIO byl vytolNn ", ... /im)' 

.... lf"1M1J1:1m ToI.du v II. JloI.,r. 

C ;~,;I';' \ I \ I :I·;TI: > I. ) 
Od 7. stoletf v/ádllt: arobsU"," svlm isldm, IIábol.enstvf lPloullt bohatým k"pcem Mohamt:delll . 

Arabovi si podJ/lanili rozsdhld /í~e/llf v Asii, sevemf Africe o jihowpadllf Evropl (Pynllejs/cý poIODst/vv). 
Arabská klll"'ra a vwllallosl lIe",lla ve své dobl ve svitl kOl/k"nl/ci. 

S. Avaři a Slované - Sámova ffJe 

DIlIeiito" roli v fivotl slarých Slova",l /".dla pohal/ská bolstva. Odmlllc; dOlllll a Ivdill>' st: IIatývoli dia 
Jedl/alo SI! vlasllllo symboly stofiltcých phdktl, ktt:f{ byli ~rol.Ovdlli jako dhvh/é soIky v podobl stam!. . 
slll/ovdllf do /lové/,o dOlil II pfel/dleli Slova/li nt:jplVl! dldky. Nové IIzemf se tak stdvalo "dldil/o,,", vlasllliclI 
"dldli" - phdkll. Tokl Celi při pffcl/oo" k/roh nfp /lesli podlt: Koslllovy krolliky ilO romt:IIOfI dldky. Mll, 
oslalnl být prdvl dUd, kdo Cech 11m "lcdl.Ol cesl" do lemllPslfbt:llé. 

Mocllým poI1011sq/ll bohem Slova",l byl SVOJ,tov't, b,", sI,mce, IIdlty a ochrdllce pol(. Smnlovft byl pá •. 
svita, prolo 11111 čtyř; twlfe, které se obracely kt: {tyh", svllovjm strOl,d/ll. Bylo ale II"IIIé pl'rdchdzt: 
IfIké Perlllla, boha bleskli, či Mom'III, ktenl 111110 vldd" IIad lilllou a s/IIrlf. Obfad jamfllo vyndIel/r Mor 
(.fl/lrtky U s/dmy a ""dni, ZVOl/' laké Mohl/a) ~e vsi o jejn.o topt:I/' v hce je /la vellkovl dodlles livý. 

IN 
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f/nrec a tll'Ol/Uclu( ",tft/obtl 
o,'arsko-slo"DlIského l)'pU. 

V polovině 6. století se na středním toku Dunaje 
"" území dnešm110 Maďarska usadili Avaři, turkota
I""šlí kočovnfci. Věřili, že panovník v čele jejich říše 
1",III:í Z pověření nebes, která mu proplljčila vládu nad 
\ "'mi čtyrnů světovými stranami. Všichni jeho pod
,lalli byli otroky. Pověl-ení nebes ovšem musel tento 
vl:ítlcc neustále dokazovat, dokládat je svýmj vojen-
• kými úspěchy a podmaňováním nových národů. 
I )iticžití pro ně byli zvláště zemědělci, kteří by je ži
vili. Avarská říše tedy žila v 6. a 7. století především 
." kořisti, okrajově se Avaři věnovali ještě pastevec
lví. Nejvýraznějším rysem Avarů byla jejich pýcha. 
Svým chováním a vzezřením činili tak mohutný 
,lojem na své současniky, že ti si tyto kočovné jezdce 
11:1 koních, postavou ve skutečnosti malé, ztotožnili 
s obry - odtud pochází jejich pojmenováni: Avar -
"har - Obr. Jejich opevnělú ve tval1l kruhu se nazývá 
hrillk. 

Avarští panovlúci, vedeni nutností nút stále úspěch, 
se snažili svou politiku vést velmi opatrně. Od samé
ho počátku byli nejdůležitějšími vojenskými spojenci 
"varů SlovAné, usedlí zemědělci. Jejich kmeny se 
již nepřesunovaly a pomalu se usidlovaly v Panonii. 
Mnozí Slované se dokonce usazovali uvnitř hranic 
říše. Spojenectví ale neznamenalo, že by Avari chá
pali Slovany jako sobě rovné - ve válkách je napří
klad stavěli do prvních řad svých vojsk, téměř jako 
1.ivé §títy pro své vlastní vojáky. 

Roku 626 avarský panovník vy tábl proti Konstan
linopoli, cenlru východořímské říše. Jednalo se o do
posud největší avarské taželů. MísUů patriarcha tehdy 
poručil všem tamním malířům ikon, aby namalovali 

Avafi a SlovanE - S61l1ova fBe 

velké množství obrazl! Panny Marie, které pak dal 
rozvěsit po celé délce hradeb. Avaři v útoku neuspěli 
a jejich vládce se zuřivě mstil na slovanských bojov
nících. Nebesa dala na vědomi, že panovlÚka opusti
la, avarská pýcha byla ponížena. 

Když Slované začali odcházet z PanOlůe, z bez
prostředního avarskébo panstvl, bylo to AV3q vnímá
no jako vzpoura. Nevíme, zda tento proces začal již 
před obléháním Konstantinopole, nebo až po něm. Na 
okrajích avarské říše se slovanské kmeny daly znovu 
do pohybu a do jejich bojů s Avary se zapletl franský 
kupec Sámo. Ten tou dobou II Slovanů pobýval se 
svou ozbrojenou družinou, v tehdejších nebezpeč
ných dobách pro obchodní výpravu nezbytnou -
a vzbouřené slovanské kmeny si tehdy právě Sáma 
zvolily za svého společného krále. Pod jednotnou 
Sámovou vládou se potom nejen usnadnila společná 
obrana proti Avarům, ale zároveň se v bezpečí tohoto 
celku upevňovaly a posilovaly jednotlivé kmeny. 

Takové sjednoce.ú bylo zřejmým kompronůsem , neboť 

neupr-ednoslňovalo žádný zúčastněný kmen. Za odmz n zá
roveň symbol lohoto svazku by se dalo považoval dvanácl 
Sámových žen, dcer knížat slávajících i vzniknj!clch Ionenll . 

SIImo (k,.tsba Miko/tiš. Al1e). 
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Sámova řrse v selIl1!nr lItt!z; Frank)' n Al'my 

Jádro Sámova panství bylo pravděpodobně najiž
ní Moravě, vedle úzenú Moravy k nčmu patřily také 
oblasti západního Slovenska, Cech a Korutan. Takto 
silný mocenský útvar se sice ubránil Avanun, ale zá
roveň vzbudil pozornost franského krále, který 
roku 631 proU Sámovi vytáhl s velkou výpravou. 
Její hlavní proud byl však zastaven a během tří dnu 
také poražen v pohraničí Sámovy říše u VogasUs
burku, jak vypráví soudobá Fredegarova kronika. 
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Místo, kde se Vogastisburk nacházel, nebylo dosud 
spolehlivě určeno. 

Sámo své říši vládl celých 35 let, zemřel někdy 
kolem roku 660. Po jeho smrti se říše rozpadla. Jej! 
účel byl však splněn, vnější nebezpečí již nehrozilo 
a nové slovanské kmeny byly plně ustaveny. Avarská 
říše tou dobou procházela těžkou kJizí a také fmnská 
říše se zmítala ve vnitfufcb bojích. Kmeny Slovnull 
se zde tedy mohly nějakou dobu nerušeně vyvljet . 

Kroml vesnic e:t:;s(ol'ola ; opt!'IIullln 
s{dla. /oradiIII. ktutl mlla fl/fikci 
obraflflou, sprtl""r, ale slofl!ilil také 
jako cel/lm r?lIIesel a oůchodlt. 
Pracovali t.de /ornčm. /IIIIII{ci či 
kovdn; l kovt1 se v)'rdblla pl~~de,'lím 
rddla. srpy a 1I0l •• Hradiltl byla \,.I",i 
1'01.1./olá, U!b(mln praSlor i "lkolika 
tltslrek /otklarol, protolt ",,,olod)' 
sloll!ilCI ctdimll kmen;. Kolem dokola 
b}'la dlnllllnll mollu",jm I,Ii" l,tým 
\'alem, l.P~1l1"ý", dřeV[lIilll; roIry 
n di"-e .,l"im; hradbami. 
(Rekonstrukce lrmdi!tl z archeoskllll
Zlmll Modrd II Velthmtlll.) 



Vell(6 MOl"lw" 

Utlé lili v kll/ol/)'ch stGl,btfch tdstelll' w h/oubell>,ch 
do Ul"" (plato se ji", Nkd polowlluice), které IIIlly 
jedllu m(slllosl. Podlaha byla tvořella pOUl i udusanou 
hlínoll, v robil mtslllosli sldln klrm~lIl1á pec. 
Zásob)' obilí se llskladiTov,,')' do jam r;vall)lch obib,;ce, 
které byly al3 "'''ry "'uboké. 

r- . - l l .. {\P,'i.\ l l.lll', SI . 

V 7, století se slovanské kmeny spojily plVli Avonim. 
Za vládce si tyto kmelly zvolily frollského kl/pce Sáli/a. 

Sámova říše byla pn1llím předstáll/(m tílvarem I/O lIa.fem lízell/f. 

t/ \. A' ~ / V J 
. 1i"/'I. o'~. Pil". ' oE'. '.d'Hď ~ !b' t ./. ....0 I&. II ~.iš. I )I '-.• (1'1 8..J V "' I~ 

6. Velká Morava 

A ,,'''', byl pIV pohal/y událostí zásadl/í a lIezvralitell/OII. Kl'tě/lec sejíll/ vYkal nej eli pO/IOnských bO/lli, tedy &íb/a, 
"I,' I"ké veškeré/,0 f.ivo ta, je/lOl. byli lito bohové sou~áslr. Oddělil od sebe kmel/ové spole~ellstv( a jeltO tradice, 
11'1.\; ľtíd, v němf. odnepaměti kll/en žil. A klest jedl/otlivce, představitele kmelle, by l závozlIÝ pro celý kmell. 
Ih /l//II é neměli strach z křes(ol/stvf, ale ze VI/ěny. 

KOl/cem 7. sloletí se ke kľtll rozhodl jistý fríský kl/íŽe. Kdyl. vstollpil jednoll noho/l do k/'estl/( kádě, zeplal se 
id/li, j eslli jeho p/<edkové, králové a prillcové Frísli, jsou v nebi, nebo v pekle. Odpověď Vlěla, te salllozi'ejmě 
I' I",kle, lIeboť nebyli pOkr,ěni. Nalo kl/íže prohlásil, že se bude raději péci v pekle spolll s nimi, /lel aby si lIžíval 
/II '{u'skýc// radostí s Ilějakými mizemými cizil/ci, 

Mikllll;ck~ bnptisleriuUl - kreslilI kaple J vO(/n( nádrlí. 
do n f! se nořili lidé při křll/. 
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Č.4 Učebnice: MANDELOVÁ, H.; KUNSTOVÁ, E.; PAŘÍZKOVÁ, I.: Dějiny 
středověku a počátků novověku, Dialog, Liberec 2002, l.vyd., ISBN 80-86218-
82-1. 

.l , f:nlh,' , l, f(r:'.J'Jvc II JJ. ',h fil dr~ 

Počátky českých dějin jsou - obdobně jako u IlIll'ch národů - opředeny bájemi 
a pověstmi, které začínajl přfchodem p"aotec Cecha; následuje vyprávění o vládě 
prvnídl knížat - Kroka, libuše a Přemysla Oráče a dalšídl. Známe je z kroniky 
SCllSaJ.é na přelo Ulil 11.-12. století KosUlou . O životě" Cechádl v 6.-9. sto· 
let! podávají bohaté svědectví archeologické nálezy, které můžeme vidět ve sbírkách 
Núrodního muzea v Praze. K písemným pramenllln patří zmínky v latinskí'ch kroni· 
1:.1dl ze souscdnfch zcmí, později však I stále hojnější záznamy z našeho Ílzemí. 

Po sedmi bájných knížatech přichází první historická postava - plemyslovský 
kníže Bořivoj pokřtěný spolu s manželkou Ludmilou snad po roce 880 na Svato· 
plukově dvoře na Velké Moravě (:1 . Od konce 9. století vládli Přemyslovd ,.) z Praž· 
.<I<čho hradu (C, \\1 (sem Bořivoj přenesl sídlo z levého Hradce). O upevnění vlá· 
dy ve vztahu k sousedním zemím I uvnitř státu se v průběhu 10. století snažila kní· 
žata Václav, Bolcslav 1. a Boleslav II.; podařilo se jim nezávislost uhájit. Kníže 
Václav (t 935) nejprve se sousedy bojoval na válečném poli, později dohodl 
sjindřichem Ptáčníkem placení ročního trlbutu. Boleslav 1. 14 let boloval s Otou 
1., pak bylo pravděpodobně placení trlbut .. obnoveno; v roce 955 české a německé 
oddfly porazily Maďary na řece Lechu . V~davův bratr posílil svou moc i ve vzta· 
hu ke starším - velmožům země, zal'al razit vlastní mince - stříbrné denáry, což 
přispělo i k rozvoji mezln~rodního ohchoclu O . Jeho syn Bolcslav n. (972-999) 
připollI další ílzemí 0 , výrazně posílil zemi, zas.ldil se o založení IIražského blsl<up, 
ství v roce 973 . V závěru leho vlády po vyvraždění Slavníkovců v roce 995 byla ze· 
mě sjednocena e. Druhý pražský biskup - Slavníkovec Vojtěch, který byl v té době za 
hranicemi, se rozhodl šířit křesťanství mezi pohanskými Pmsy, ale byl tam zavražděn . 
jeho ostatky přivezl do Cedl v roce 1035 z tažení do Polska knlže Břetislav I. 

I'odle nařízení Břetislava I. (1034- 1055) měl vládnout nejstarší člen rodu - to 
bylo prAvo stařdinské'. Castému střídání na knížecím stoici a sporllm m/!l zabránit 
jiný způsob nástupnlctví - vláda ucjstadího syua knížete - tzv. prlmogenitura'. 
Touha Přemyslovců po moci a nespokojenost nl!kterých z nich však vedly k bojům, 
dodlázelo i k vražd~m soupeřů, plenění sídel a vesnic odpůrcti . Umožňovaly i zá· 
sahy ze zahraničí, především ze Svaté me římské, když se neúspěšní z Přemyslovců 
dovot~vali pomod u římskýdl císařů. Někteří z knížat pomáhali c[salům v bolích 
a byli oceněni královským titulem. Prvním byl Vratislav II., který se stal králem 
v rOce 1085, druhým Vladislav II. v roce 11S8. jiná knížata vedla s císaři boje ť,J . 
Po porážce krále Lothara v roce 1126 přikázal Soběslav J . na pamět této události 
postavit rotundu na rUpu. Postavení Přcmyslovců v Evropě lze posoudit I ze sňatků 
lady knížat, kteří měli za manželky princezny pocházející z různých lcmí; některé 
Přemyslovny byly zase provdány do ciziny (., . 

Opakujeme sl a pPemjillme 
I) Dokázali byste vybral tři osobnosll čcsk9ch dějin a k jejich jménům ptipojl!. proč asi byly 

.. Iazeny do kapitoly nali u6!bnlce? Crm se pro české dějiny stala významnými mrsta: 
Břevnov, Budeč, Hnězdno, Chlumec, Levý Hradec, Ublct, Mlkulčict, Milán, Ostrov u Davle, 
Stará Boleslav. Staré Město u Uherského HradiJtě, Vogasllsburk, Vylehrad? Popl~ události 
spjaté S vlMou, s kl .. !anslvrm • boji a modno! Je. 
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Jak se změnil Hraú ve 12. "olelí? 

krypl. 

B8Z~ka IMta iii lodi zakoočen6 lodi pličnou -
lranseplom - pIIdorys měl Iv", Wo. Zde 58 
k bohoslulbě shtomaioo.aU věnc!. V pnlteti 
bvt vchod. ,eUélnl výzdoba a někdy I ~soké 
věže. Botnr lodi měly val8flOU nob<> kNlo",," 
klenbu a plný oblouk. 

apsida 

hlavni Iod 

boáúlod 

V ch6ru a apsidě se obřadOIl1 vAnovali knm 
~t"~~~~l<a.kambYli 

~;{}' ~:' NaV;;s~~~. 
lodě olina v horrl 

T T MsU prosl/ednl. 
~!llodl lve 
slllnách bočnlch 
lodi. 

rRO pRfSTf KAPITOLU 
• Co již vite o Ge""~Jlech jejich fl· 
voti! na nolem území? Kdy zde lili? 
K jak~ skupině oby"atel Evropy patll· 
U Maďali (jazyk. ob!lva)? N,lrlll se· 
verním sousedem jsou Poláci. Zjistíte, 
ke kleté skupině národů náldejl? 
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I "~"I!IE NA CESTe K ABSOLUTNI MONARCHII 

F'8"IiA,k I. Jindiich II. Ka"" lX. Jindiich 11/. 
(,eg. K,1lelin. Mndicejská) Jlndflch ,V. Ludvik XII/. 

I"" 1515 1547 1560 1572 1574 1589 1598 1610 1643 
(I."f'esanénf architektura 1562+- .....•...•.................. _._ ................ _ postupné 

pctAlky kBMnlsmu .•........... -. počálek barto!o· hugenolské edlkl posllovánl 
)'1 ,'vl, .. · ... llk'lflOvllk:kd moci bojll mějská války nanlský stálu 

s hugenoty noc (Richeliou) 

rJ"II, 4:IJ"I.,'· \' !In,' 'I 'I t1.1i 
nlhoi~ 'IISké války m~zi katolíky a kalvinistickými 
IIII,:I'lully trvaly mnoho let. Byly velmi krvavé. 

Co již víme o FrantUkovi I. z před
chozlch kapilol? Které nábolellstvf 
v lé dolre do Frande pronikalo? 

I 

Kdy se odehrávaly náboženské války? 
Co byla barlolomějsM noc? 

Kdo 'Tdal edikt nnnlský a co lellto 
zákon pro Francii zname.nal? 

KRÁL, KTERÝ DAL FRANCII MIR 
Jlndllch IV. Naverrský (1553-1610) 
Pocházel z vedlej!! - bourbonské - větve 

i 11t · ,If "~ičlčj!íl1llldálostel11 palma bartolomě)
\1(1\ UHl:, která se odehrála 24. srpna 1572 a padlo 
)1 /., "hčf len v raříži přes 3000 hugenolti. Války 
1,,,I.I.I(c)vaJy nadále, ale v průběhu 60.-90. let se 
I'''''''r bolullcfch slran mčni!. Boje skončily 

j(: vládnouciho rodu. Ve druhé polovině 70. let 
~ , 16. slolell palňl k čelným hugenotům. 
_ . ,~~ • K uklidnénl náboženských válek měl pnspět 

, I jeho sňalek se seslrou klále. Talo událosl 
I (1572) se slala pro lanalické kalolil<y pme!i· 

.., 1,1 Jindřicha IV. NnvQrrSI(ého, jehož snahy 
Il ll.\l14JŽCllSký smír skončily zákonem - ediktem 
ullllhl(ým· z roku 1598. 

t, .. II"J f:n~1t i ; ,",p li ~ i I"J "')jl f' h:l' l'll~ t"i I r}'~"'n Ll: 
Snahy státi, o posílení vlivu a převahu v Evropě pokračovaly v 16. stolelí společ

II~ s rozpory v oblasti náboženské . SpaJlělsl,O bylo za vlády Karla V. (1516 až 
1556) a FIHl'a II. (1556- 1598) oporou katolického tábora. Bohatství ze zámoří 
1I1110Ž,'ovalo španělským králům vybudovat silné válečné 10dStvo i pozemní armádu. 
Vládli .říši, nad kterou slunce nezapadalo' - v 16. století v několika válkách s Fran
.Ií získali většinu (,zenlí Itálie, další dobyli ve Střední a jižní Americe (str. 118). jen 
v Nizozemí utrpěli porážku (str. 150). Není divu, že se koncem století Filip II. rol.
hodl pokořit na moři mocného soupeře - Anglii. 

Zámožné vrstvy obyvatel Anglie využily v průběhu 16. stolelí sv}'ch schopností, 
obchodní zdatnosli i mořeplaveckého umění a chopily se příležitosti k rozvoji vý
IClbya pronikání do zámoří o, . Nejprve král Jlndřlch VIII. v roce 1534 posílil své 
postaveni zabavením majetku cirkve a vytvořením nové RllgUlu\.1lsl< .. é církve, je
lí1. hlavou se sta\. V té dob~ zde začala vznikat nová !Iechta, která se věnovala 
podnikání. Jindřichova dcera Alžběta J. (1558- 1603), která se v neklidných po
lI1ěrech dostala na trůn, využívala obratně služeb schopných rádci. a dokázala 
vyrovnávat protikladné snahy šlechty i buržoazie'. Podporovala obchod i pirátské 
výpravy proti španělským obchodním flotilám a přístavům; anglickým lodím dá
vala při jejich plavbkh k americkým břehilm jako ochranu vojenský doprovod. 
Z rozhodujícího střetnutí s Filipovou Velkou al·wadou· v roce 1588 v prulivu La 
Manche vyšla anglická flotila, a tím i Anglie, vítězně " . 

Po náboženské stránce byl vývoj nejsložitější ve FI'andl ~ . již za Františka 1., kle
rý byl katolfk, se zde šířil kalvinismus. Jeho vyznavači se nazývají hugenoti . K no
vé vfle se hlásili měšťané i šlechta a rolníci. Podnět k otevřené vnitřní válce dalo 
upálení hugenotll shromážděných k bohoslužbě v jedné vesnické stodole v roce 
1562. Připravovaný náboženskí' smír měl být potvrzen sňatkem hugenota 
Jindřidln Navarrského s Markétou, dcerou Kateřiny Medicejské. Místo toho se 
po bartolomějské noci' (1572) násilí ještě stupňovalo; ve válkách vymlela vlád
noucí větev rodu Valois. V roce 1589 se Jindřich Navarrský stal králem. jeho cílem 
bylo války skončit; to se mu podařilo v roce 1598, kd)'ž vydal nový zákon o rov
lIojJrávnosU náboženství - edikt nantský· ( . . Staral se i o zvýšení úrovně 
zemědělství, textilní výroby, vodní dopravy, silnic. Úspěšný byl i při pronikání do 
7.ámoří (Kanada). Snahy směřující k povznesení země byiy ochromen)' Jindři
chovým zavražděním v roce 1610. Novým králem se slal jeho desetiletý syn Lud
vík XIII. Hranice, která se tehdy vytvořila mezi katolickou a protestantskou Evro
pou, ji nadlouho a trvale rozdělila . 

Opakujeme sl a p'emýlilln,e 
I) Porovnejle vývoj evropských stálů po stránce náboženské - kleré sláty byly pou7.e kalollc

ké, kten' pouze nekalolické, kde žili lidé obou vyznání a kde pllSobil)' jiné cfrkve. 
Z) S jakými dmhy válek jsme se selkall v prúlrehu 16. SlolelÍ - připravte přehletl vetkých válek 

a d"llrch bojů v Evropě i v jlní'ch částech světa. 
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1 
losU k událostem ba~olomějské noci. Války 
pak ještě zesilily. Nakonec se Jindlich 

, 
NavaNský stal klálem. Protože mu byl ciz; 
jakýkoliv lanatismus, ~m zájmem se 
mu s1810 posIIenf p,novnické moci a obno
venf lednoty Francie, o něž se snažil ~e-

; možnými prosliedky_ Sám dokonce přeslou' 
pil ke kalolickému nábožensM e pro ukon· 
čenl bojů vydal roce 1598 zákon (edikl 
n,n/Ský). Hugenoti si mohli držel vojSko 

I a posádky ve svých pevnoslech. VilězsM 
Jindlicha IV. bylo vJ1ězsMm srl kleré byly 
přesvědčeny o nUInOSU skončil vnillnf války; 
uznávaly, že pro uklidněni v zemi je lřeba I plijmoul kompromis'. 
Jind/lchova energickll vláda zasahovala 
i do hospodáist<ého !iV<lta země. Dovod 

• nalézl ladu schopných rád· 
c(J, kleH podporovali 
rozvoj zemědělsM 

I (hla.nb vňlkaml nej· 
vic postižené· 
ho dobylkář
Slv~ I manulak-

Iluml výrobu. 
Započal koloni
zaci Kanady. 
Dal!! jeho piá· 
nI' překazila 
ruka Vlaha. 

\11~:11f :t~l l ~'f!fYlt,1l ~r" \\'/ .'i n, i Jl lfllí.l 
~tJ IP''''' "1 ~'n j 1.m.J<.i~!j\l 'J.lJt:S-! . .;~, "!\Ji t 

h'"1J1HH,,t4í· 1)'liI, ,IHrd'v~." i 
111H;'f~1~11t.~t(~ ·tfll!1~ .·I,\'t'l:~ I,lI"J J 

H!~H(I)I')III~~~!~" JH.I" I i~r"; 11\1)1\ 
'·M~, 1i ... lti\I~1:lf ,(. tpllll\lllJ I 1t,.1~ 
~a"lJrI .. i:4/j Jf;,!~t f;!:j !.t.i·'Ki j 

PRO PíUSTI KAt'lTOtU 
• Co víme o Nizozemclch \' době 
objevných plaveb? Na lakých lodích 
a kam se plavili? 
, Kůy vzniklo Spančlsko? Jaké stjty 
byly na Pyronelském polooSlrovč 
v plcdchozlch stalelích? Jakó boje so 
zde odehrávaly a jaké kullury se zde 
rozvíjely? Dokážele jmenoval některé 
osoby z dčjin léto čásU Evropy? 
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U DVORA KARLA VELIKÉHO 
VCACHACH 

l.ii"hal'tl ) Vítám vás v Cáchách, 
poutníci Aničko a Tomáši. Máte šťěstí, 
že je toto Bohem vyvolené místo p.rávě 
poctěno nejvznešenější a nejvelkolepější 
náv!těvou Karla, ncjmiJostivěi~ího, 
nejspravedlivějš ího, Bohem vyvolenHlo 
a korunovaného, velikěho a všady mír 

přinHejícího císaře, 
vládnoucího v ... 

Y > Počkej, Mlslře Elnharde, neuraž se, 
ale takhle bychom se daleko nedoslali. 
Nemohl bys s námi mluvit méně složitě, 
například jako když mluvíš se svými 
písaři? 
Fl> Dobře, divn" spěchánr, ale budiž 
vaše vůle_ Tedy - zanedlouho se dsař 
s cel9m dvorem pohne dál. Zde vša k 
pobývá poslední dobou stále (',stěji a dé
le. ut nepřeJí;.dí od (_Ice k falcl jako dří· 
ve. Jeho hlova je sedivá a hlásí se st<lři. 
J proto zde dal zbudovat nčktllik skvost· 
ných stavel>, ve kterých by 1II0hl pobý· 
vat, přijímal pOst'Jslva i obrtlcct duši 
k Bohu. -Ic(r se l čší lIádht.'fOll novč 
dostavčn~ kaple, kteroll z~lložil a zasvčtil 
Pn llllč Milrii. rojcl'tc, ukážu vám ji. 

i\) Je velkolepá. Připominá mi chrámy 
v Ravenné. Nebo n8? 
u> Ano, vskutku, ty l.rlfi.š lilll1čjšf přt. ... 
krásné clw'im)'? Obdlvujelllc je a myslí
me, že se (lokážel11C: vyroVIli1t římským 
3(chitektllOl. Kaple má jako jeden 1. ra
vellllských chrámil půdorys ve tvaru 
osmiúhelníku. II tady ty sloupky stály 
pUmo v Ravenně. Na dam výzdobu při
kázal císař přivézt mramor i z jiných míst 
v Itálii. Přeje sl obnovit slávu fHmské 
me. Je nástupcem jejich poslednfch cfso· 
řů. Právě před pěti lety byl v Rímě koru· 
nováu! Ale o tom jste listě. s\yleli? 

A> Ano, to bylo roku 800. Jeho korunova· 
cl prý prová.ela jedna ze senzací vašeho 
iivota. 
!;() Má, pravdu, Karel byl poněkud pře
kvapen, když při návštěvě Rímo na jeho 

34 

skráně vložil papež znenadání 
ósařskou korunu. Papež chtěl 
asi vyjádřit, že je v Evropě 
pánem. My ale víme, že oprav
du vládne ten, kdo má siln" 
vojsko. Kronikáři to pak 
nafoukli, jak bí'Vá jejich 
zvykem. To asi ostatně 

znáte, ne? 

'n My to známe z novin, 
ale ly ve vaši době nemáte. 
Co a jak 6e u vás vlaslně 

piše? 
E) U mis máme kodexy, 
Jejich výroba stojí I"ta práce 
a ISOll velmi vzácné a drahé. 
Mllm v kláUcrních dUnách 
ozdobni! pleJlisují texty 
na pergamen a zdobí fe 
barevnými obrázky 
-- iluminacemi. Doporučuji 
vám navštívit ta· 
kovou dílnll, je 
tu poučné. Císt 

tl psá I umí jen 
m.álo lidí, vlastně 

jen ti nejvzděl.l llěj!í kněží 
a IlIniši. 

1\ ) Kde se tady vlastně 
někdo muže naučit psát? 
E > Císař nyní nařídil, aby 
každý klášter či biskupství 
"Iožily jednu školu, pii 
nich má být knJhovna 
i scriptorlum. 

T > A císař sám uml čísI 
a psát? 
.,'D Chtěl se naučit a věnoval tomu znač· 
né úsilí, ale dobie psát přes vdkerou sna· 
hu neumí. Nu, vždyl má k ruce písaře. 
Ale početní umění ovládá a zná někoUk 
ja.ykil. Je i velmi zbožný, do t"to kaple 
zde" Cáchách dal přivézt řadu svatých 
rellkvií, pro které přikálOl vyrobit draho· 
cenné schránky. 

178 

Anna: Tome. musrme do slředově
ku? Neň,á se mu náhodou ,tem· 
n'f? Krutost hrubých válečnlků. 
chled z kamenných zdi, temná zá· 

t koullloučsml osvětlených chodeb, 
z nichž muž. udefil ruka najatého 
vtaha. To pfec. známe z pověsti. 
Tomáš: Hele neslmš, mezi I(mský· 
mi legionáH ses chovala suverén· 
ně, lak 10 dnes zvládneš taky. 
A podívám. se na císalský dvůr, 

, provázet nás bude učsnec Einhard 
[čli ajnhardJ. Je poradcem i pn1elem 
Karla Velikého, orchiteklem, dvor· 
ním básnlkem. diplomatem. Víš, 
oni se t'hdy tak nespeci.lizovali. 
A naboj se. Karel za mřel pokojně 
stáffm. Navfc v Cáchách bude 
na co koukal, hodn6 se lam stavl. 
Tak už nezdržuj nebo se do toho 
roku 805 n,trelíme a Einharda 
v Cáchách nezastihneme. 

H'd'<!ll Velll<ý) (procllf(z( kolem): 
Zadrž, moudr9 a slovutný činharde! 
Nebo tě budoucí pokolení obviní, že 
múj obra. vylepšuješ. Víš sám, že bez 
učení'ch mužu na m"m dvoře bych 
mnohé nedokázal, bez tebe, věhlasného 
Alkulna • Yorku, který přibyl až. Bri· 
tánic, učeného Theodulfa, životem svaté-· 
ho Pavla Diacona l/'tl dl"konaJI Bohem 
nadaného Godescala. Nezapomci'i ale pfC 
samou chválu učenosti mladým poutní
kum vylíčit nu! úsp&hy v poli válečn"m! 

Korunovace Karla Vetikého v Aimě na minlatuie. 

Jak jsem vál~1I s Ar"by no lihu a s Avary 
no východě a se saským Viduklndem 
I jak Jsem Sasy potrestal .. jejich odpor! 
Nu, spč.chám na hon na zubly a kanec; 
poslovo' • východu by sl měli užít! 

"/' ) Cr.al měl pravdu, I my vime, že 
Karel byl tvrdý válečník, bojoval téměř 
celý llvol. 



, _ ) I'rav<la, porazil tangobardy, Bavory, 
, lI . u,,~'y, vedl ,'álky s Avary, Dány 
I :\lo\l'IIlY. Vlude vrt ězil, připojoval úze
,ui, , •• kládal zurojné marky, vybíral po· 
I,I-.Iky, mil svatou víru a laké hojně lres· 
1.11 . (),Ies, když je stár, nejvíce vzpomíná 
1101 1;llení proti AIabůll1, těm strašlivým 
,\ík'ťníkům. Tehd)' je sice zastavil, ale 
, 1 •• ,1iI jednoho ze svých nejskvělejšlch 
ht,jnvníků, rytíře Rolanda. Snad se najde 
"",,' Ie<, kler9jednou zvěční v hrdinské 
h:Í\ni leho statečný ph'běh . To b)'1 vzor 
I,/e, fanského bojovníka. JI pak také často 
1I1 )'Slr na svého mocn~ho protivnfkó1, 
".,k~ho vévodu Vldukinda. Ve vál· 
ll' S ním dal kdysi najednou po· 
I'''"'il, říká se, přes 4000 saských 
!o"jovníki •. Přemožený Vldukind 
\l' pak poddal, stal se křesfanem 
;1 'polellcem Karlovým. 

1\> To je smulné vyprávěnI. 
Ale císař Karel prý dbali o zákony. 
li ) 1\11 0, zaved l vydávání kráJo\'
\k}'ch nitlfzenf, tlV. kapituláfů, 
"Ier}'ml uplatl'\uje SVOu moc nad 
'yliři i duchovními v ccl~ zemi. 
Ilal sepsal staré zákony. ~íJi rozdě· 
lil Ila hrabství a správou pověřuje 
w(; ncjlepll muže, kteří se osvědčl· 
li v boji I daLlích službách. Vysíl~ 
clo hrabství svě posly, "ybaveně 
pravomocemi, aby dohlíželi nad 
dodržován!m pořádku . Pečuje těl. 
o budování silnic a mostů. ZavátU 
nové, kvalitní mince a dbá o ob
chod péčí o m!ry I váh)'. Jeho čin · 
ností v tomto ohledu le mnoho. 

A> Mlsne Elnharde, nemohli 
bychom se joilě trochu 
porozhlédnout po 
Karlově sídle? 
l! l Ach, 10 se mi ne· 
'.dálo tak zajímavé, 
ale chce~. Ii , rAd vám je 
ukážu. Pojďme lřcua 
nahlédnoul do palá· 
ce, poř~dá se lal11 
hostina na počest 
vyslanců . Právě / 
se všichni vráti· f ... 
II z lovu. " 
Uvid!le, jak ,-
v711eJellf umí ná~ 
císař slolovat. 

t\ l Tolik lidI a toho hala· 
su, zvláštnl hudba a ta 
podivná vllně l 
6 ) To se přece mIsí 
vlmě svlc a otevřených 
ohňl. s vůni pokrmů 
a VJedl těch kůží, kleré 
JSOll zde na stolicích, 
na zemi i na stěnách. 
VJlchnl zde jsou oděni 
ve svých nejskvostnějších 
úborech. Vidíte ty skvostné 

spony, které spínaj! těžké pláště, často 
protka\'al1~ zlatými jl stříbrnými nitěmi, 
na pravé stranč ramenou? Za jednu lako· 
vou b)'ste jistě pořídili vesnici i s podda
nými. Dnes je v přepychu I Karel, I když 
každý ví, že nejraději chod! oděn do 
prostého r[3nck~ho oděvu, nemiluje 
cizokrajné látky a vysmívá se zjemnělos· 
tl. Hleďle na jeho krásný mel' zdobený 
drahokamy. Držadlo a závěsník jsou celé 
ze zlata a stříbra . Karcl lI1us! na posly 
z východu náležitě zapllsoblt. 

'n A co to jedl? Co le ve všech lěch 
velkých mísách a mohulných džbánech 
a konvlcich? 
[! > r pojdle ochulnat. Jidla I místa 
u stolů je dost. V konvicích je nejlepši 
vino a v mísách nhné kaJe, vět.Jinoll 
hojně slazené medem. Ale nejchutnějI! 
je dovedně upravené maso z domácích 
zví!al l drl.be1.e, ale plede~ím z divoké 
.. čře. Na!i kuchali používaji k jeho úpra. 
vč mnoha bylin, kten~ jim přiná!ejí koře~ 
nářky. ObGss se užije i pronikavě voníd 
kořeni z Orientu, 10 je pak chuť! 
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T> Je tu mnoho slouŽícfch. Máte tu 
I domy k bydleni pro služobnlclvo, vojáky 
• k ubytovani hostO 8 také tloba Sh\j8? 
A lemeslnlcké dílny? 
, ~ ) Samozřejmě, na~1t bychom Je tam 
vzadu za palácem - ale to nenr nic l.v lá~t
"ího. Dovolíte-Ii, rád bych se vám I tro· 
chu pochlubil. Zač,ljsem sepisovat tlny 
našeho císaře . Vzor jsem nalezl v počíná · 
ni velkých římských historik,\. Snad se 
ml podaří dílo zdárně dokončit. nazval 
jsem ho pC07.alÍm prostě - livot Karla 

Velikého. I'r;lvě jsem sepsal kapitolu 
o vlastnostech cís.,ře: IIKarcl byl střídmý 
v jídle a pilÍ, Slřídměj!í ovlem v pltf, 
neboť v nejvyl!! miře hnusilo se IIlU 

opiistvL" 

A l Díky, díky, Elnharde, lestll 1610 potéšl, 
my tvé dílo známe, Máme ta slova v učeb, 
nlcl. Ješlě žes Je zapsal, díky tobě Isou 
Karlovy činy vylečně zachovány, 
r; > No, večer se pfibifžil, rád jsem vás 
provedl - a vy jste mne na Oplál ku velmi 
potěllU . 
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.Mdllch VIII. 

0 '1 
Kdo ruohl mít prospěch 

ze vmJku nových clrkví v ohdo
bi reformace? 
I Kdy vMdli v I\uglil Tlldorovcl 
n co tU.težltěho se odehrálo 
ve vztahu k papeži ft Spftoělsku? 

Jnl'!! vi\lI,y byly vedeny 
v 16. slol cti ve FrllJlcll? Jak 
skoučily? 

Kde se stal kalvinismus státním 
náboženstvím? V kterých dalJích 
1emfch dml0 k reformaci? 

Kterr! dynastie vládly v Anglii 
v 16. a 17. stoleti? Co le o vládě 
jlndllcha VIII . " Alžběty I. vyzn"feno 
n3 t:asové přhnce1 .Kdy se stal 
Jlndflch hlavou anglilulnské clrkve? 

jaké byly rozdlly mrzl anglickým 
• Jpanělským loďst,'rrn I posádkami 
ve stletnutl roku 1588? jak skončilo? 
Co liž víme o Orakeovi? 

eGCD·,· 
Armada - označenllodslva Spaně/oka, 
v té době nejsilnější námořnl mocnosU 
bartolomějské noc - uskulečněni lákefné· 
ho plánu, kdy pij plíležitDsU svatby 
Jindncha Navaflského s dcerou Katenny 
Medicejskrl bylo v Pa1iži shlomážděno ně· 
kolIk tlsIc hugenotó; byU povražděni 24. 6. 
1512; katolická árkev masalrru nelablánia 
burloazje - stL 150 
edikt nanlský - jeden z nejdóleHtěj!fdr 
lrancouzskýcll zákonu zal1JČujfci nábožen· 
skou svolJodu hugenotů' na části úleml 
Francie 
kompromis - str. 71 
ol6lnl nábolen.'vl - jediná sl~lem povole· 
né nábožensM - v 1. polovině 16. slolell 
lulersM ve $védsku, Dánsku, NOlsku; 
v AngIR král hlavou angUkánské árkve; 
kalollclsmus vo Spaně\sku 

lul 
~_"'v9J1rJdIDS'Q. 
V. Sogtdos; l!ltMII. lam mIh1t rk> 'Ý'-O;' &IsIv. L 

SOUPEŘENÍ VELMOcí 
A ŠíŘENÍ ~---r=---"~~ 

REFORMACE 
lll.btormUI \I UVl t tll 
I :;pol')(:;'lIu,U 
Reformace měla ve státech s rózuou 
úrovní výroby I život. odlišnou sffu, 
podobu I dosa h. Někde doJlo 
k vnilřnlm válkám - mlbo7.enským 
konfllktúm. Někde rcrormace l\'ítě · 

~ zila ft novf: drkve se v zemI staly 
Jedině povolenými, Jinde byla pora-

I žen • . Tak~ se sclkáváme s pokusy 
o nábolenskou toleranci (edikt 
nantský ve Francii, Cechy, Polsko). 
Bojr byly sou~.sf]1! zápasem o moc 

! a p1evahu v salllotné zemi i v EVfQ
I pě a t.kr! O mOžnosti dalllch výbol(1 

do lámoTi. Nábolensk~ od1i!nosli 

I souvise ly I s úrovní hospodářstvl -
luterské, jl zelménn kalvínské země 
byly vyspělejll nel katolické. 

!lHH "u 'i '(IlI! ,( tlÍl~ I' i! tu I' lil '.' 
, Po skončen! války růž( nastoupil v roce 1465 v Anglii rod 1\rdOrovcll 

a v roce 1603 rod Stuarlovcll. 

Jrndlich VII. 
1485 1509 
konec upevnln! 
valky zem6 
růži • královské 

moci 

Jindlioh VIII. A1!bt!lel 
1558 
rozvoj 

Jakub I. Jal<ub II. 
1625 
pronlkénl 
do ko!onU, 
AngIlčan6 
v Americe 

1534 1541 1588 1603 1642 
počálek 
občanské 
války 

vzrit< 
ang!ikánslcé obchodu 

porážka lpaně~ké 
VaIIul.rmarty 

cťrkve • námofnl 
dopravy. 

- F. Drnko 

období .. I.!bt!linská renesance' 

Spantlako 

~r.I~.:J:~t=~'~ ~:~~ta 
slouli k p/epychovému !rvolu dvora 

o !lechty 
misie slabá 

koIonIáIri velmoc 
nepodniká, ne,ozvljl se 

(I 

Anglie 
rodllovánllemeslná výroby, 

chovu ovci. výroby vlny m6!tlrny 
• !1ech1Ou 

rozvcj obchodu, zakl!dánl obchodnleh 
společnosti. bank 

mohutné Iodstvo, rozvoj moIeplavby 
počitky kapltalisllckéspol.čnosU 

VilkA ,'mada Angllck6 ,ttlna 
lpanělská ozbrojoni moc ve .tletnuli se $paMlskem 

ipaněl.k6 10<l\1vo zvané té! anglické todlrlvo - narychlo 
.neplemofltoln' Arrnado' zbudované, o něco počeln<ljSl 

130 válačných lodi (mozi nimi (a$l200 mnohem men!!ch lodi 
4 obrovské galéry, ol gal .. oy, - plachetnic plezblojenýcll 

90 ."adni vellr/ch lodi • doplněných děly. pobfe!nf p~W'I~1 
- ""raky. Iregaty) a lodi otrclrodn~, pomoc Nllo'et" 

2Onc:oga=:, ~l~~~~~ich I ~:,ft::~~~,:I:i=~~. 
a pH vylod~nI, 2630 dll z plaveb a bojrl, I pirátských 
velitel: zl<u!enV váJeW< plin - zptllOb bole: rychtyml roo,'nl 

z pozemnlch bojrl napadal. Uločil na koláby 

.~e~~~ob'?!'"~'I'':I:'1 (v:r:rpnán'ikvi=~sI. 
výsledek: porU" - Iodstw čislačn6 !r:1l!á ~I rozsllrlep 

rozPI'i':'..; ~~ :si!:'! lodi vý~ ~~:~ěV='" ~~~~. 

148 ! 
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Č.7 Učebnice: HRUBÁ, M.; DRŠKA, V.: Dějepis 7 (středověk a raný novověk), 
nakl.Scientia, Praha 2002, l .vyd., ISBN 80-7183-271-5 . 

llJ\Jl /\ StlV Již od dob křlžových výprav snili Ev· 
I'opané o bájné řfši kněze Jana, ktesCanském krá· 
lovství kdesi v Africe, v němž vidllli spojence pro 
své boje 8 islámem, Později bylo Porlugalci navá· 
záno spojeni s kr'estanskYm vládcem Etiopie,jehož 
moc však legendě zdaleka neodpovídala, V polovi· 
ně 13, stoloU se ovšem zdálo, že spojenectví milže 
nabýt jiné podoby, Mongolové dobyli Bagdád aj.· 
jich náboženská lolerantnost ajistá náklonnost ke 
ki'csfanství z nich udělala v očích některých křes· 
ťanských v ládců možné spojence, Francouzský král 
Ludvik lX, i řfmštf papežové vyslali na východ mi· 
sionáře a posly, aby navázali přátelské vztahy, 
Těmto mužum se sice podařilo pokřUt několik tislc 

Mongolů a dosáhnout i přijeti na dvoře chánů, z politickYch kontaktů však opakovaně sešlo, Ev· 
,'opané ale poznali vzdálené krajiny, jejich ml'Rvy i bohatstvl n inspirovali další. Snnd nejznáměj· 
ším z nich byl Marco [marko] Polo (na obrázku vlevo uprostřed, obrázek nahoře ukazuje jeho ná· 
vrat z cest zpět do Benátek), 

MAnGO flOl,O Pocházel z benátské kupecké rodiny a roku 1271 se spolu se 
svým otcem a strýcem vydal na cestu do Činy, Zůstal tam 17 let a získal si 
chánovu důvěru, takže vykonával zjeho pověření nejl'ůznější státní úkoly, 
Naučil se místnijazyk a cestoval. Po návratu do Benátek byl v bitvě s Ja
novany zajat. Ve vězení diktoval své paměti, které vyšly pod názvem Mili
on. Jak titul napovídá, Polovi šlo o to, seznámit Evropany s neuvěi-itelnými 
hodnotami a rozměry krajů, jež poznaL Informoval i o všedním životě a zvy
cích národů Orientu. 

Kniha vzbudila velký zájem, později však byla zatlačena populál'Oějším Mandevilovým 
cesto]lisem ze 14. století. Ten se sice dnleko více než Poldv Milion vzdaloval skutečnosli, 
pro středověkého čtenái'e byl však atraktivnější. 

S'fIl i\CH A rnVrll f :;:Pl~G !lV Evropané si zemi představovali plochou, omývanou 
oceánem. Za ním žily příšery pi'edpeklí, za kterým mělo být peklo samo. 
Vzdělanci sice již dávno věděli, že zeměje kulatá, avšak tento názor se šířil 
jen velmi pomalu. A pi'esto se první moi'eplavci vydávali na širý oceán. Hle
dali nové země, dobrodružství i bohatství; mimo jejich zájem nestálo ani ble
dání dalších obchodních spojnic s Indií. Angličtí, holandští, fl'ancouzští či 
portugalští námol'níci ve službách bohatých šlechticll či měšfanských usku
peni ale naráželi na potíže, které ze str'edomoi'ské plavby neznali. 

I t l:m4lGlíÝ PlhHWt{ Zpočátku byli schopni určo
vat pouze zeměpisnou šířku - postavení lodi 

vzhledem k rovníku. Teprve ze spojení kom-
pasu, astrolábu (na obrázku vpravo) a ar· 

baletu dokázali zjistit, na kteJ'ém po
ledníku se jejich loď nachází. 

Dalším důležitým technickým 
předpokladem pro delší plav

bu byl nový typ lodi - karave
la (na obrázku vlevo), sti"ídající 

okrouhlá obchodní plavidla minulých 
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století. Karavela byla lehčí, poti"ebovala menší posádku a byla lépe ovladatelná. 
Využívala i speciální plachtoví, umožilující plout proti větru . Díky těmto zlepše
ním se Evropané mohli vydávat stále dále. Získávali nové zkušenosti, potlačova
li prvotní strach a nedůvěru, vznikaly lepší a přesnější mapy. 

pomurj/lLCI Moi"eplavbě 15. století vévo
dili Portugalci, malý, ale odvážný národ 
Pyrenejského poloostrova. Organizáto
rem a štědrým podporovatelem objevi
telských podniků byl princ Jindřich 
Mořeplavec (1394 - 1460). Žádného 
z nich se nezúčastnil, ale na svém dvo
ře v Sagresu sousti'edil tvůrce map, 
vědce i nejlepší námořníky. Impulzem 
pro cesty se stal rok 1415, kdy se Por
tugalci zmocnili severoafrického města 
Ceuty [seuty). Poté se snažili směrem 
na jih obeplout Afriku a najít cestu do 
Indie. Roku 1469 dosáhli rovníku a roku 

1487 Bartolomeo Diaz objevil mys Dob
ré naděje a pronikl do lndického oceánu. 

Na jeho úspěchy navázal Vasco [vas
kol da Gama. V červenci 1497 vyplul se 
čtyřmi loděmi z Lisabonu a po ročním 
putování piistál y květnu 1498 v Kalka
tě. Nová cesta do Indie byla nalezena. 
Po celé 16. století kontrolovali Portugal
ci obchod v Indickém oceánu. Jediným 
soupeřem jim byli Arabové. Symbolem 

jejich pi"evahy bylo obeplutí světa, které uskutečnil po velkých útrapách rodák 
z portugalského Porta Fernao Magalhaes ([fernao magaljanyšl. na obrázku). Vy
razil s pěticí plavidel ze Sevilly v srpnu 1519: v září 1522 se vrátilo do Španělska 
pouhých 18 námoÍ'níků na jediné lodi Viktoria a bez svého velitele. Teprve na kon
ci 16. století se začali v Indickém oceánu prosazovat Holal1ďané. 

ASIE 

Zatímco Portugalci začali s dobýváním afrického pobřeží, před Kastilií a Ara- Spl\Ufll.t. 
gonem stálo dokončení reconquisty. Pád Granady (1'. 1492) a vznik sjednoceného 
španělského království představovaly dva důležité předpoklady pro zahájení ob
jevitelských cest tohoto národa. 
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D ~ J E PISN É 
M I NIMUM : -_ .. _ ............. __ ... 

předpolllady 
objevných plaveb 

Marco Polo 

technicllé novlnllY _. ----_.-..-...... 
porlugalsllé cesty 

Bartolomeo Dlaz 

"východní" 
a "západní cesta " 

do Indie 

Vasco da Gama 
-0, ......... _ .... _ 

Fernao MagalMes 
•.. _-- ~-- -_ ... 

1519 -1522 

KryštOf Kolumbus ........... --' _ ....... .-.-
r, 1492 

Amerigo Vespucci 

Amerika 

Ilolonlzace AmerlllY 

Inkové 

Aztéllové 

Mayové 

l<ryštof Kolumbus 
objevil Ameriku 

výprava Fernaa 
Magalhaese kolem Země 

Barl:olomeo Diaz 
dosáhl mysu 

Dobré naděje 

Vasco da Gama 
dopluj do Indie 

~.::., '., ,. J V Y S V ~ T l U J E M E: 

+ t 
1519 

manufaktu ra - rukodílná výrobna, kde byl každý z dělníku specializován jen na určitou, dilčí 
práci při zhotovování celého výrobku; dosáhl tím větší zručnosti , rychlosti, ubylo nepovede
ných kusů; výroba se tak zrych lovala a soustředění dělníků v jedné hale dovolovalo účinnější 
využití jednoduchých stroj u 
astroláb - přístroj, jenž umožňova l změřit úhel, který svírala hvězda na obloze s horizontem 
arbale! - pravítko, které se posouva lo po ramenu se stupnicf, tak aby jeho vrchol a oko tvorily 
přímku směřující k hvězdě na nebi; hodnoty získané z pravítka se pak pomocí tabu lek a data 
měření daly přepočítáva t na zeměpisnou délku 

,:.: '. D Ů l E 1. I T Á D A T A : t «, 

Ci» ... 1487 - Bartolomeo Diaz dosáhl mysu Dobré naděje 
Cl ... 1498 - Vasco da Gama se dosta l "východní cestou" do Indie (obeplutfm Afriky) 

(1 1519 - 1522 - výprava Fernáa Magalh1tese obeplula svět 

" ... 1492 - objeven! Ameriky Kryštofem Kolumbem "západní cestou" 

L .. _ .. 7. OTÁZKY A ÚKOLY: 

1) J ak é byly předpoklady objevných plaveb? 
2) Vyprávěj o Marku Polovi. 

' .. 1 

3) Jaké technické novinky pomohly pr vním mořeplavcům přes oceán? 
4) Popiš objevné plavby Portugalců. 
5) I(do poprvé obeplul svět? 
6) Popiš objev Kryštofa Kolumba. I{do dal jméno novému kontinentu? 
7) Jak si počínali kolonizátoři z Evropy v Americe? 
8) Co víš o kultuře Inků, Aztél{ů a Mayů? 
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Č.8 Uč~bn~ce: HRUBÁ, M.; DRŠKA, V.: Dějepis 7 (středověk a raný novověk), 
nakl.Sclentla, Praha 2002, l.vyd., ISBN 80-7183-271-5, str. 161 - obrázek bez 
textu). 

\1 :r~·~ f111f{ 
v IUši pod názvem Augšpul'ská konfese a f'ídila se zá
fI: uloll "čí země - toho náboženství". Náboženství si 
I "!ly :-;vobodně mohla volit vrchnost (šlechtici), její 
pllfldaní se této volbě museli přizpůsobit. Protože 
,, ~ak dohoda o České konfesi byla potvrzena jen úst
",":, pokračovali nekatoličtí stavové v této záležitosti 
v d"lším naléhání na panovníka. 

nUDOlF ll. Úspěchu dosáhli až roku 1609, kdy si na Ru
dullilvi II. (1576 - 1611, na obrázku) vymohli vydání 
I.~.v. Majestátu náboženské svobody. Podle ustanoveni 
Majestátu mohl každý obyvatel Čech a Moravy - tedy 
i poddaný - svobodně vyznávat viru. V tehdejší Evro
p/ll;cjcdnalo o náboženskou svobodu ve svém rozsahu 
ojedinělou. Její platnoat však netrvala dlouho. 

MATYAŠ II CEST/\ KE STAVOVSKÉMU ODBOJI Po Rudolfo
vi II. nastoupil jeho bratr Matyáš (16M -1619), kte
rý jako bezdětný prosadil za svého nástupce na čes
ký trůn bratrance Ferdinanda ze štýrského rodu Habsbw·ků (zvaného později Fer-
dinand ll.). Ten byl známý jako bojovný obhájce katolické víry a zároveň 
i absolutistické vlády, což situaci v Čechách postupně přiostřilo. Nakonec se boj 
() dodržování Majestátu rozhořel naplno. 

1. stavovský 
odboj 

f t 
1546 1547 

Ferdinand r. 
1526-1564 

1575 
Ceská konfese 

Max.milián II. 
1564-1576 

RudolfU. 
1576 -1611 

Majestát 
náboženské svobody 

1609 

MatyM 
1611 - 1619 

1Ii:ZI!iiEZiZ1lCQ:1Si:lr:m::!cr.lW:::;;:i:':I DŮl E 2 I T Á DAT A : 1=:===:'::'~~rl:3 
• 1526 -1564 - vláda Ferdinanda J. Habsburského v českých zemfch 

0 1546 -1547 - první stavovský odboj 
• 1'. 1575 - ustavení Ceské konfese 
e 1576 -1611- vláda Rudolfa. II. 

• \'. 1609 - vydáni Majestátu náboženské svobody Rudolfem ll. 
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Ferdinand I. 
Habsburský 

1526 - 1564 

první stavovský odboj 

Jezuité v tesllých 
zemlch 

Maxmlllan II . 



Č.9 Učebnice: VÁLKOVÁ, V.: Dějepis 7 (středověk a raný novověk pro 
základní školy), SPN, Praha 2007, l.vyd., ISBN 978-80-7235-373-6. - rodokmen 

1~J\NC;I(í\ Ol I 151 
. nlSf CHIOOVIK KAAle. uAsIUl'KARlO'/(O KARI1V11 

IINGl.lE POt I[KIIAn 
OVZANC 

~;. 
Sl -S6SJUSIIIII!l1 OTOKY AAABO.1lOv.iiIO 

6110r!K IUHAMMADAZhl!!KY )Jl ill~A U POIIllBi 
SlnV/'\W: PROlil /I OOSlR[D1I AJlII EVROPY 

(':!i l~ E I.ťr.lt 

500 

~~~ Břetislav sl opat/iI nevěstu na knlžete 
velmi neběžným způsobem: unesl ji z klá!
tera. Slechtická dcera Jitka, jeho budoud 
choť, ovšem nebyla jeptiškou, v klášte/e 
byla na vychovánI. Udělejte si o Bletislavovl 
a Jitce referát. 

f14 Přijdete na to, proč Bletislav nemohl 
Jltliny rodile jen tak požádat o jejl ruku? 
Pokud jste zjistili, Jaká chyba Je v úryvku 
z Dalimilovy kroniky o Bletislavových rodl
tich Oldlichovl a Boženě, bude to pro vás 
hračka . 

~------I 
l~ktelí ~Iádli v Cechách 

I ti, o kterých se pge v učebnici 

č ísla určuji pořadl vlády 

.:. královský titul 

praStl Plemyslovci 

olomot/tU riem/,Iovci 

[. , Prohlédněte si rodokmen. Břetislavovi 
se sice podařilo zachránit Přemyslovce před 
vymřenlm, ale na prvnl pohled vám je Jas
né, že stařešinský řád mohl jakž takž fungo
vat jen v generaci jeho synů. 
P/ečetll Jste sl v barevném pruhu na str. 19, 
jak se ve středověku urtovala dospělost? 
Poklid ne, IIdělejte to. Hned přijdete na to, 
prol při takovém množstv( PlemyslovcO 
v Jedné generaci bylo velmi obtržné stale
~inský řád zachovávat. 

, S!I.IÓVARfSE I ~ 

61181rvAUWOGAS1ISBURW 
700 

kem a byli dostatečně majetní, aby si mohli pořídit zbroj a koně. V ll-hl 
době u nás nemůžeme ještě mluvit o šlechtě, protože své postavení ni 
kdo neměl dědičně . Družina měla stejný osud Jako jejl kníie. Poklid 
byl sesazen, ijeho družin!ci přišlí o své postavení a často i o život. Stejnt' 
tvrdý pád čekal i družiníka, který by svého knlžete zradil. 

Pwblémy s nástupnictvím vyřešilo až zavedení zásady prvol'oz(' 
nectvl za krále Přemysla Otakara 1. na konci 12. století. Znamenalo hl, 

že na trtm má nárok pouze prvorozený syn panovníka. 

I) Vysvětlete důsledky zavedení stařešinského řádu . 
o Kdo se mohl stát čle.nem knížecí družiny? Jaký vztah byl mezi knl 

žetem a jeho družinou? 
Co znamenala zásada pľvorozenectví? 

Q Zopakujte si, co víte o sporech mezi papežem a císal'em, o Fridrichu 
Barbarossovi a o situaci ve Svaté říši římské ve 12. století. Všechlltl 
to totiž souvisí s královskými tituly. které získala přemyslovská kní 
žata. A o tom se teď začnete učit. 

1. B/etislavl. 1+ LI __ J_it_ka __ .J 

~-Q [ . 6.,9,J l 8., 10. -J ~-;1. J 

.,,'.' ". '1''':. -";r""~ ~_.-
~ 12. ~l 14. ~ ,v;r.7. 
Vladi']'. (. ~~~v II. Václav II. 

Cn., I[]" ~B., 21.tr;~~J [ 2o~Vi~a~ 
Bedřich Otakar I. (. Jindřich - -- --- _. ---- -

Rodokmell PřemyslovCli od Břetislava 1. po Přemysla Otakara 11. 

SJlHNUTf 

Sledovali jsme společně vývoj českého knížectví od dob, kdy první 
známý Přemyslovec přijal na Velké Moravě křesťanství, až do chvlle, 
kdy se česká knížata začala pokoušet získat královský titul. Seznámili 
js'te se s několika českými panovníky, víte, jak rozšiřovali území svého 
státu i jak se starali o jeho správu. Víte také, jaké vztahy měli s okol
nímistáty. 

, Vysvětlete význam založení pražského biskupství. Porovnejte tuto 
událost s cyrilometodějskou mis/. Najdete nějaké podobnosti? 

60 
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Č.I0. PICKOVÁ, D.; KUBŮ, N.: Dějiny středověku a raného novověku (I.díl 

Zrození středověké Evropy), nakl.Práce, Praha 1995, l.vyd., ISBN 80-208-0334-

3. 

(46 ) 

22. OĚmCTvt VELKÉ MORAVY 

RozkvČI . V7.CSlUp a télllěř V7.ďpČl í mlslcdujícf úpa
dek byl osudcm mnoha raných UšL V dčjilllích sc 
s ním sClkámc ješlč IIlnohoknll. POlkal i Velkou 
Moravu. Její dny sc naplnily brzy po smrli kníželC 
Svalopluka (894). Vypnlvční o jeho ticch synech 
a nezlomcném sva~ku prulu jc vyb:ljcné. ale ve své 
podslatč odráží skutcčnosl. Svaloplukovi synové 
sc opravdu nedokď7.ali shodnoul" svorní ncbyli ani 
vdmoli . Tak se oslabclllí řl'še stala pOČ;\tIICIII 10. 
stoicI( snadnou kořistí pro mad\u'sllé nójczdllll\y, 
klcří vlrhli do s l řcdn( Evropy. O dynastii Mojmí
roveC, I1cnl<íme d:ílc zpnívy. C('sllé zcmč a Sloven· 
silO. sJednucené dočasnč (lod jednou vhídou. se od 
léto dob.v "yvijely ni samostatné. V Čcch:ích nnik l 
přclII.vslovsllý stlÍt, klelÝ pozdčji zahrnu l i Moravu. 
Sluvenské lízemí postupně ovl:ídli M,ulllři. 

II nHlištč 

Vclkollloravsk:f ří!ic zmizcla 7. mapy Evropy, ale 
~ilslato svědeclví o jcjí velikosl i II sl:lvč. Dlonho po 
jej(m Zl(niku však o ní neby lo nic bližšnlo zmímo. 

Tcprve v polovinč našeho slolelí začali archcolo· 
gové odha lovlIl, co sc skrývalo pod luínosy včki,. 

Bčhcm archcologických vykop:lvek včdci objc· 
vili několik výslavných sídcl. klerá slollžila kn(7.c
ti. Rfk:íme jim hradištč. Dvě z nich bylll pUmo vcl
kolcpá. První se nach:izelo v Millulčicích , $n<llllo 
byla ona .. Rastis/m'ol·{/ /I('I 'i:r/Ol'lllí JlI!I'/Iost". klc, 
rOli obdivovali Frankové. SI,II <[dc kamcnný palác 
pro kn(Žcle a jcho dru;l.inu. dvan;ícl kamenných 
kOSIClil II blldovy, v nichž pracovali řcmcslníci . To 
celé bylo oOOhn:lno dokonale poslavcnoll hrndbou. 
'Iraclišlč bylo neobvykle rozs;íhl~ . Palřily k nčmll 
jcš lě dvorce vclll10žil i s(dlišlČ řcme$lnfkfl II rolní
kl, prnclIjíe(ch pro kn(žcle. , ly byly di,kludnč 
opevnčné, Druhé výwlIIlIné hradištč se nalézalo ve 
Starém Mčstč u Uhcrsl\ého IIrudištč, V mJloh~1I1 sc 
ll? podoba lo s l řeoovčkéllllllllčstll . Žilo II prucovalo 
lu mnoho řemcslnfkCI . poř:ídaly se Irhy. II rndišlč 
leželo na prl'scčfku obchodních cesl , prolo selll jis
tě přich:ízcli i cizí kupci . Samostalné opcvnčné 
dvorce s i začali stavč l i bohatnoucí velmoži . Jeden 
7. nich s lál \' J'ohanslw u U,'cclavi. Sesl:ívnl 7. pnl;kc. 
kostela II hospod:fřských s lavcní. Milžcll1c ho po
važuval za přcdchi'ldcc s t řcdovčkých hradil. 

tmy /Il/.,i/y :1t1ll'J(Jl'rkY.Ilt1/1i1l1in·o JII".<ll'IIY ''''/IeII,' :,Iobťlléjiligní/lem (spl<'IIIII.I'mi drtílkyJ. lIIí/mlťfmly JI' : ,í,·,'.'/.:)". 
7)'pick,Í'/II ""lkmlltmll'sk,Í'm J(Jťrkťlll 11.1'1 ,~"1II1J11 - kllo}1I1. klerý slollži/ kr .'pÍ/ftíll( od,'..,; i k j''jic:h IIZ//ollé. U,;:",, 
: doll<'ll(' KOll/brky "lm/y slmmltl i : /0<"<'11<'. O: doll/lo/l saIlM",,, mllžskélltl lIt/(',.u IIyly k"f ellt' ,' emelly .nktllll~ťl/(I 
;!mlmi lIlíkIIllČÍ/lli. Také lI.llmlty (stlllMsl j c;,d,·ck.l'ch bol slollžíd k !'oMulI( koo{) 1))'1.1' 1I1/"'/cdy ZprtlCOI',íIlY 
podolJllé jako me<'l!. dlk)' ,,,,Ilo u"fe 

( -~ ) 
,~ .l ~~ ~) 

"(,/kolllo/"tI\'sktl N.f,· lIIéla JÍzké -'Iyky s IJ)'ZtIlld. 

J)okmlljf Itl lIIimo jilll' lakt' 1I,í/a)' z/(/Iidllllillc( cf.wf,· Mic/Itlt'lal/l. 
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(47 ) 

Co se nalezlo v Mikulčicích 
Soudí se. že výslavné Mikulčice mohly býl s(

delním měslem velkomoravského knížete. Archeo
logové zde nalezli mnoho pozoruhodných předmě
lil dokonale řemeslně vypracov<lných. Tak jako se 
na Moravě s lřelaly z.ljmy byzanlské a římské cír
kve. m(sily se Iu i rOzné kulturní vlivy. Přicházely 
ze ziípadní Evropy. " álie i z Byzance. Inspirovaly 
umčlce a řemcslni'ky. kteří je ncjcn uapodobovali. 
ale i dále rozvíjeli. Tak se vytvilřcla svébytná vclltO
mtlraVSII~ Im\tllra. Dokl:fdají to rozmanité círltcvní 
i světské stavby, zdobcné mnohdy místěnnými mal
bami malovanými do mokré olnÍlky - frcslwmi -
i nejril'l.llějU řemeslné výrobky 1. keramiky. dřeva 
a kovu. Předmčty ze dřcva hyly dovedně zpracova
né. j'lk svčdčí rilzml vědra. souČlÍsti lukil ncbo vrše 
lUl chyt:íní ryb. Nejpozoruhodněji se rozvfjela tuně
Icclll~ I'cmcsla, předevšíll1 š)1crkm'ství. Pnívč při vý
robě šperkl! se uplUlnil osohitý moravský Styl. 

Staroslovčnské písemnictví 
Vedle dědictví hmotné kullury se zachovalo 

také dědiclví slovu. Vímo již. že Konstantin vy-

Ihdll staletí \lo znniku Velkomoravské říše 
(mezi 903 až 907) objevili archcologové r07.5:lh
hí hradiště s mnoha světskými i církevními 
shll'bnmi. Odkryté hroby ullrývnly bohaté ná
lezy \ll'epychových předmětll i věcí denní Ilotřc
by. Svědčí o dovednosti našich předkll stejně 
jallO Ilnmátlly staroslověnské literntllry. 

tvořil pro Slovany Ilí.~mo. Položil tak z:íldady staro
slověnské literatury a IImožnil jim zlll\echat p(sem
né svčdectví o sobě samých. Počátky staroslověn
ského písemnictví jsoll Ilorozl llčně spjaty s pnsobe
ním Metodějových 7..íkn. Poté. co byli vyhnáni 
z Moravy. se nčkteří z nich uchýlili do Čech, kde 
(1;1Ie sv.idčli těžký hoj se 7.ast,inci latinských obra
(ht Další odošli do prlÍvě pokřtčného Bulharska. 
Zde vykoniivali bohoslužby slovanským jazykem 
a rozvíjeli své litenírní umění. Pnívč z jejich pera 
pocMzejí staroslověnské legendy o :í.ivotě svatého 
Konstantin:! II svatého Mctoděje. (Za svčtce a světi 
ce byl i 1'0 středověku považováni lidé. kteří žili 
bezúhonným životem n významně sc zasloužili 
o křesľanskou víru.) 

Vt·lkolll()r(/I·skf km/i'ly lIIěly /I: <'lIslo I",dolm 1'01111111)' 11('1", I>miliky. ty"ické """ "mdlj§( /"01//lIII.<U .ftal'itt' lstl'Í 
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UNIT 6 Introduction to the 
Stuarts 

6.1 Who planned the Gunpowder Plot? 

Source O 

A drawing oj the aUeged 
plotters. O The caption is 

Gennan. Whot does this 
tell you about the interest 

created by the plot? 

Did you go to a bonfue party last November? If you did you would have 
seen fireworks as weU as a 'gui being bumed on the bonfire. Why do we 
do thls every year? And who is the 'gui meant to be? You probably know 
the answers to these questions but do you know that the usual story 
about the Gunpowder Plot is not believed by some historians? They believe 
it was a put-up job by the King's chlef rrůnister, Robert CecH, to discredit 
Catholics. As you wiU see it aU revolves around a mysterious letter... 

The background to the plot 
You have already seen that during Elizabeth"s reign England became a 
Protestant country. Catholics were sometirnes persecuted but most stayed 
loyal to Elizabeth and were aUowed to quietly get on with their lives. li 
they refused to attend church seIVÍces the worst that happened to most 
of them was that they had to pay a recusancy fine. When James I became 
king in 1603 many Catholics hoped that he would abolish these fines. 
James hirnself was probably happy to leave the Catholics alone but there 
were many people in England, and in his govemment, who saw them as 
traitors and wanted them to be persecuted. James could not afford to be 
seen to be weak and in February 1605 he ordered a purge against 
recusants. By November 1605 over 5,500 Catholics had been arrested and 
convicted of recusancy. 

The offícial story 
This is the story you rnight already know. It is certainly the story the 
govemment at the tirne wanted everybody to believe! 
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Did you know? 

The story goes that 
the riot in St Giles 
Cathedralln 1637 was 
started by a woman 
called Jenny Geddes. 
She was so angered by 
the reading from the 
new Prayer Book that 
she picked up her stool 
.nd threw it .((oSS the 
cathedral. The other 
women .round her 
followed suit "nd soon 
chairs and stools were 
flying all over the 
placel 

Source 0 

UNIT 7 The causes of the English Civil War 

Lauďs other changes 
Laud believed that people should be aUowed to enjoy themselves on 
Sundays. In 1633 he reissued James 1'5 Declaration of Sports which aUowed 
people to take part in dancing and some sporting activities after they had 
been to church. He encouraged ministers to teach the idea of Divine Right, 
that the King was Goďs representative on Earth and therefore could do no 
wrong. He also strengthened the powers of the Church courts such as the 
High Commission and got his supporters appointed to other top jobs. 

Laud was a member of the Star Chamber and he used this court to 
punish his opponents. 

O In November 1630, the Puritan preacher Alexander Leighton was 
arrested for drawing up a petition against the power of bishops. The 
Star Chamber ordered that Leighton be whipped, that bits of his body 
be cut off and that he be put in prison for life. 

O In June 1637 three Puritans, Henry Burton, William Prynne and John 
Bastwick were found guitty of writing pamphlets attacking Laud and his 
beliefs. AU three were found guilty. They were branded with a hot iron 
on the cheeks, their ears were CLIPPED and they were placed in the 
PILLORY. Laud got his way but the popular support was with the three 
gentlemen. 

THIi.FIRST ACT. 

o Anyone who even handed out Puritan 
pamphlets was in danger. In December 1637 
the Puritan John Lilburne was arrested for 
handing out illegal Puritan pamphlets in 
London. He was sentenced to be tied to a cart 
and whipped throughout its journey from the 
Fleet Prison to Westminster. At Westminster 
he was ordered to stand in the pillory. He was 
then imprisoned. Those who turned out to see 
the sentence carried out on 18 Aprit 1638 
cheered Lilburne and booed Laud. 

• f t' ,ht c.:n"fDf c " liltyb!(T),ttlld,,.itbbi"'d Dctloy,r PLJ{irlt)" 
f " "~I'" .. v;.-llf D't'lIfl ; "ll, 6ti,,~ for J'J'I"IIft"l'fj IrltlJ him 1Iďf;tl] 

If J)~/I(/,.hll T.1~(t. 

Front slteet oJ Bastwick's attack. D Cal! you see wltat is on 
tlte dishes? 

Laud may have been powerful but he and his 
ideas were not popular. 

Did you know? __________ __. 

On 18 December 1640, Laud was accused ol treason in 
the Long Parliament. He was accused of being too 
powerful. undermining the Protestant religion and 
causing the recent disastrous wars against the Scots. 
Laud was thrown Into the Tower of London and 
brought to trial in Mareh 1644. The leading prosecutor 
at the tria I was William prynne - remember him? But 
even Prynne could not prove that Laud was guilty of 
treason so, in the end, Parllament passed an Act saylng 
that he was. Arehbishop Laud was beheaded on Tower 
Hill on 10 January 164S. 
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What is t his aU about? 
From 1649 unti! his death in 1658, Oliver 
CromweU was the most powerful person in 
England. He was the leader of the army and 
the army was the most powerful force in 
England. People at the time and historians 
since have been strongly divided in their 
opinions of CromweU. Some see him as a hero 
- a principled and godly man who guided 
England through the most difficult Ume in its 
history, and did the best he could. Others see 

him as a villain - a tyrant who grabbed power 
and ruled England selfishly and badly! The 
debate continues to the present day and you 
are going to join in. You may have already 
reached a view fTOm what you read about 
CromweU in the previous units. But now you 
are going to look in depth at how he handled 
six key issues. As you study what he did you 
will gather evidence that shows he was a herD 
or a viUain. Leťs start with some varying 
interpretations. 

Source O 
Impressions of Cromwell 

144 

A Roya/ist print in 1649 sholVing Cromwel/ surrottnded by 
his cabinet. 
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1 Study Sources 1-6. 
a~ ~or eacn one decide if it is pro- or 

anti-Cromwell. 
b) Identify words or features that tell you 

whether it is for or against him. 
2 Choose two sourees that take different views. 

Ex;plain in a paragraph how they disagree 
apout Cromwell, and suggest reasons why 
they disagree. 

Source e 
ln Ely Fen in 1638 Cromwell ma de a fair deal with 
the loeal people. They would pay him a GROAT for 
every cow they had on the eommon and he would 
pay for the drainage of the land. This meant that 
the land could be enjoyed byall. 

From a report written ill 1638. 

Source E) 
No man more wicked ever tried to do things as 
wickedly as Cromwell. No person ever acted more 
against religion and honesty. 

The Roya/ist Lord Clarendon. writing in tl,e 1660s. 



Source O 

UNIT 9 Oliver Cromwell: hero or villain? 

An engroving o! Cromwell by Williom Foithome. 
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Source 0 
Look into those strange 
deep troubled eyes of 
his with their wild deep 
sorrow. On his wild 
face. a kind of murky 
sorrow. 

Thomas Carlyle. l'Iriting in 
the nineteenth centu/}'. 

Source 0 
Cromwell was 50 

honest and godly that 
he contacted a man 
called Mr Carlton 
whom he won no off 
in a bet 30 years 
before. He told Mr 
Carlton to come and 
ta ke his money back 
[because) for him to 
keep any money won in 
a bet was a sin. 

James Heatl!, writing in 
the 1650s. 
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Bad King Johnl 
For a 10llg lime people have disagreed abOll1 Killg Johll. who I'IIled Ellglalld 

ill Ihe Ihirteelllh celllllly. Hislorialls IIsed 10 laIk abolll 'Bod Killg Johll· . 

Was John a bad King? 

Thirteenth·century views or John 
Look at these lwo descriptions written shortly after 
lhe dealh of King John. 

SOURCEA 

'John was a wicked ruler and not a proper 
king. He was a greedy money·grabber. Hell 
is too good for a foul person like him: 

Matthew Paris, thirteenth century 

SOURCEB 

'John was a great king. but he was not always 
successful. In part. this was because he was 
unlucky: 

Anonymous writer of the Bornwell Chronicle, 
thirteenth century 

People Ol I"e lime cal/Id /lOl ogree Oboul Killg JO"". 
HiSloriolls "ove cOllli/ll/ed 10 disogree obalil JO"" for 
cell/u";es. W"at do you I"illk IIe IVOS like os o killg? 

21 

Fighting in France 
When John became king in 1199. he owned nearly 
as much land in France as in England. By 1204 John 
had lost much of his French lerritory. including 
Nonnandy. This was partly lhe fault of Richard thc 
Lionheart, who was lhe king before John. Richard 
had made his nobles in France angry because he 
look so much money from lhem and many of lhem 
were lired of being ruled by an English king. Some 
of lhese nobles lhoughl lhal a man called Arthur of 
Brittany would be a better ruler for lhem than John. 

John loses Normandy 
The people in France who did not Iike the idea of 
John as theil' new ruler soon wenllo war against him. 
Al flrst Ihings \Vent well for John in lhis slruggle and 
he caplured many of his enemies, including Arthur 
of Brittany. 

SOURCE C 

Dne chronicle gives a full account of whal 
happened to Arthur of Brittany. 

'1203 After King John had captured Arthur 
and kept him in prison for a long time. he 
was moved to the castle at Rouen. AA:er 
dinner one day when John was drunk and 
full of the devil. he killed Arthur by his own 
hand. Arthur's body was tied to a large 
stone and thrown into the river.' 

MOIgom Chronide, thirteenth century 
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After the death of Arthur, the \Var began to go badly 
for John. By ) 204 he had to abandon Normandy and 
was forced to flee baek to England. 

A bitler slruggle with Ihe Pope 
Like his father, Henry TI, John spent a lot of his 
time arguing with Chureh leaders about how far 
the king shou Id be able to tel! the Chmeh what to do. 
lt was unfortunate for John that lhe Pope of the 
time, Innoeent III, wos very strong-minded 
and thought thal kings should do as he told 
thern . When Ihe archbishop of Canterbury died 
in 1205, King John and Ihe Pope argued about 
who should get the job nexl. Both men were 
stubborn, and neither would give way. After three 
years of ungry disagreement the Pope decided 
to lake aetion. fn 1208 he ordered all c1ergymen 
in England to stop work. 

SOURCED 

'1208 On 24 March, by oruer of Ihe Pope, 
church services were stopped throughout 
England. This caused great unhappiness 
among the people. The bodies of the dead 
could not be buned in proper graveyards, 
so were placed in waste ground: 

Gervase of Canterbury, early lhirteenth·century w.iter 
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The chmch strike wenl on [rom 1208 101213. In an 
age when nearly everybody believed in 
CluislianilY, and usually wenl to church, it was very 
upsetting for most people thnt the ehurches were 
shut for over five years. John was not very religious 
and does not seem to have been very bothered about 
the elosed churches. In the end he deeicled 10 make 
his peace with Pope lnnocent only beeause he thoughl 
the Pope mighl be able 10 help him in his fight with 
the barons. 

Thouble with Ihe barons 
King Johll never really got over losillg Nonnandy. 
He tried very hard to gel his lands back, but by doing 
so he annoyed his greal nobles or 'barons' back in 
England. He wanted to get more money from them 
to pay for more fighting, alld he wanted them 10 

cross over lhe Channel and help him personally in 
his wars. Most of the barons had no wish to part with 
more money or to fight in France. 

In 1205 John met with his barons and tried to get 
them 10 come and fight with him to regain his lands 
in France. 

After losing Nonllandy, John began to distrust 
his barons. He gaye more and more importanl jobs to 
poor foreigners beeause he thoughl thal they would 
be grateful to him and would not let him down. The 
barons expected to get the best jobs, so this made 
them even more unbappy with John. 

SounCEE 

JoII,,' s so/diers figll/i"g ill 
Frallce, 12/4. IVllat 
prob/ems wue cal/sed 
IVllell IIe lried 10 gel IIis 
Frei/cli /a/lds back? 
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lha tarm 
'Relormatloo' rolers 
to tha lact that a 

The toplcs covered ln thls chapter are: 

o Henry VIII and Edward VI change the Church 
ln England 

O 'Bloody Mary'? 

O Elizabeth Tudor and tho 'rellglous problem' 

O Mary Queen of Scots and Queen Elizabeth I 

Phlllp II of Spaln and Elizabeth I 

O The Impact of Elizabeth's relgn on England 

O The Stuart monarchy and Civil War 

O The causes and effects of the executlon 
of Charles I 

Cromwell 

O lhe creatlon of the Unlted Klngdom 

lil 

n 

hftel' sludyin!) thi9 topic you shollld undcl'sland: 

~§DDD 

D 

o why ~Ienry VIII Icel Ihe Chul'ch 111 Englanel to breal< nway frolll lho 
Catholic Chllrch 

o why lIlany pooplo sll'lported Honry VIII's new rellglous 110llclos 
o why many people oJlJloseel these pollcles 
O how Iho Chlll'ch ln England was affecteel ovel' the porloel 1509-53 

Cl how Eelward VI's rolgn was ellffercnt Irom lienry VIII's relon. 

Although when Henry VIII became King in 1509 he was a Cathollc, by Ihe 
end of his reign in 1547, Englanďs Church had broken away from lhe 
Catholic Church. This dramatic event started the English Reformatlon. \ new Church - tha 

Protestant Church - I 
was lormed in 

ln 1520 Martin Luther, a German monk, atlacked many Catholic beliefs, 
such as Ihe mass and Ihe power of Ihe Pope. His followers were known as 
Proteslanls because they were prolesting againsl Ihe Calholic Church. England. 
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Henry VIII was awarded the title 'Defender of the Faith' by the Pope for a 

book which he wrote attacking Luther's ideas. 

Henry wanted above all to have a healthy son, 50 that the Tudor family 

could continue in power and civil war would be avolded. His father, Henry 
VII, arranged tor hlm to marry Catherlne of Aragon, widow of his brother 
Prince Arthur, and Henry had a daughter, Mary, but not the son he wanted. 

Henry VIII then tellln love with Anne Boleyn, so in 1527 he sent his 
Archbishop of Canterbury, Cardinal Wolsey, to ask the Pope to Jet him 

divorce Catherine. But the Pope refused Henry's request because 
remarriage was torbidden by the Bible. Henry was angry. He removed 

Wolsey from office and appointed Thomas Cranmer as his Archbishop. 

Cranmer declared that Henry was never really married to Catherine, 50 

Henry divorced Catherine and married Anne Boleyn in June 1533. She 

gaye birth to a girl three months Jater. Her name was Elizabeth. 

As is well known, Henry went on to marry tour more wives after Anne 
Boleyn (see the family tree beJow). Thomas Cranmer loyally helped King 

Henry VIII get rid of his wives on five occasions, including having two of 

them executed! 

• Henry's mamage Ilroblem, his 'Great Matter', WilS tho key 
rOilSOtl for the ElIglish Reformiltion. 

The Pope excommunicated Henry and his supporters, so in 1534 

Parliament named Henry the Supreme Head of the Church, and everyone 
had to sign an oath to say that they accepted this new law. 

HeRI'Y' VII m 
(1465-1509) 

Elizabeth. 
daught,rof 
Edward rv 
(d 1503) 

lm. (l)m I m(2) (3) (41 
Arthur C&lhenne of I Henry VIII I Anna Boleyn I JiU\a Seyrnour Anna of Clee ... e.s Margan;t James IV M"'Y n~l) LoubXJI 

(d. 1502) Arogon (1509-41) (ex. 1536) (d. 1531) (div. 1540) 

(CIV. 1~) ~alh.rine Howatd 

Phmp II m Mary I Elizabeth I Edward VI (ex. 1542) 
KlngofSpaIn (1533-8) (1558-1603) (1547·53) 

(d. I59B) (6) C.th4lrinePau 
(d.I648) 

(d. 1S41) Klng of $coUand 
(1488-1513) 

Madlana 
(d.I531) 

. I ~ 
James V MIIY of Ou .. 

KIng cf ScoUand (d.I55O) 
(1488-1513) 

(l)m I 01(2) 

Fig. 2.1 The Tudor and 
Stuart tamily tree, 
1485-1625. 

FI'8lICIs 11 Mary HetVY. lonf 
King ol France (1542·~m I Demloy 

(d.156O) ex. 1587 (do 1567) 

Plm m 
James, Ear! Jamu VI and I 
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o,80thweU or ScoU.nd end 
(d.1578) EnglOlnd 

(1561-1625) 
(1803-1825) 

(d. 1533) King ol Ftanee 
(d. 1515) 

~, harl ... Ouke ol 
Sutfolk 

(d. I545) 

m F...,.,.., Henry Grey, 

(d. l559) OukeofSotrollc 
(d. 1554) 

lady Jane Grey 
(d. I554) 

Anne ol Dlnmattt 
(d. 1610) 



Remambar lhal 
raligion was vary 
Importanl 10 people. 
ln lha 161h cenlury 
Calholics believad 
lhal a person who I 
was axcommunicaled 
(Ihrown oul of Ihe 
Church) would go 10 

hell. I 

Fig. 2.2 Executing rebels 
who took part in the 
Pilgrimage of Grace. 

Proleslants were 
paopla who were 
prolesting agalnst tha 
Cathotic Church.Thay 
obiected 10 Ihe 
powar of Ihe Popa 
and lha prissts. They 
dlsllked Catholic 
practices IIke lha 
mass, praying for lha 
daad, praying 10 
saints and praylng 10 
Ihe Vlrgln Mary. 

Most bishops and priests in England aeeepted this. Loyal Catholies who 
refused to aeeept this law or to sign an oath that Anne Boleyn was the true 
wife of the King were exeeuted. 

Thomas More (the Chaneellor of England), John Fisher (the Bishop of 
Roehester) and the Glastonbury monks were all exeeuted for treason 
because they would not aceept that the King was head of the Chureh. 
Catholies praise them as martyrs. 

Henry then closed all the ll10nasteries (1537-9) and took all their land. 
The sale of this land gaye him an ineome of t1 00,000 a year for some 
years, double his usual Ineome. The land was bought eheaply by MPs, 
eourtiers and other influential people, who were then anxious to maintain 
the break with Rome. The monastie buildings fell Into disrepair. 

The monasteries (see topic 1.5) had been Important centres of education 
and help for the poor and the sick, 50 their closure affected England very 
much. The man who organised the closures was Thomas Cromwell, who 
sent a group of Inspedors to the monasteries to prove that the monks and 
nuns were greedy and badly behaved. . 

Many people were angry with the changes. A 
nobleman called Robert Aske led the PlIgrimage 
of Grace in 1536 to protest, but Henry ordered 
the execution of Aske and his followers. Several 
monks were executed on lhe hill at Glastonbury 
and their bodies were left to hang in the wind for 
weeks, as a warning to people to abandon the old 
Catholic faith . 

However, Henry was not opposed to the main 
Catholic teachings, about the mass, the Virgin 

Mary, confession and the celibacy (non-marriage) of priests (all of which 
Lutherans opposed). Henry VIII passed a law in 1539 to outlaw the 
teachings of Lutherans, and his government stili burned Protestants, 

Fig. 2.3 Burning 
Lutherans. 
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T ry to Identity Ihe 
reasons lor and 
effecls ol the 
Engllsh conquest ol 
Scotland. 

(ll AI .... 

English crually 10 lha Scotlish Highlanders was shocking aven 
10 many people al lha time. 

The English then destroyed the Hlghlanders' way of life, banning their 

language, their kilts and their bagpipes and taking the land from them. 

These pollcies were simllar to the way the Irish had been treated. 

(II) Crorn.u:" (Q fU<'oé 
(m) """""" 

1 
~nd le GCfK\\IMU 

(11) '''''1. 

lrTh-.-m-.-k'"-9-0-:-~e';-!'-~~-'te-d -1(1-"0"'5 (GI) w.,~", ln 

(I) I""u."Y ~ ___ ~ 

~ ~./:. .. (II) 00 rarfl.m"nt. 

(U) (."n!na (fil) fr.". (') Nte ol Unlon 
- 1536. 154~ (IU) lMtou.~tI 

Progress 
Check 

.... .,.,.'" (liI)r,cbelllou • 
Hlahl.lldu. rlC:6tlO)'~ 

It should be remembered that many 'native' Scots, Welsh and Irish 

supported the union of their countries with England. A variety of motives 

explaln thelr support: 

• disappointment with the 'native' rulers of their country 

• marriage or trading relationships with the English 

• bribery by the English 

• fear of punishment by their powerful neighbours. 

The United Kingdom became the richest nation ln the world during the 

18th and 19th centuries, due mainly to the Industrial and Agricultural 

Revolutions, as we shall see in Chapter 4. The most powerful part of the 

United Kingdom was England. 

1 Nama lha four counlries of lha Unilad Klngdom in 1750. 
2 Whan wera lha laws unlling England 10 Wales passed? 
3 Whal happened to Ihe Welsh lega! syslam? 
4 Whal na ma Is given 10 Ihe laws lhal crushed lha Calholics in Ireland? 
5 When was Scotland united 10 England? 
6 Who led lha reballion agalnsl Ihe English in 1745? 
7 Which was Ihe mosl powarful counlry in lha Uniled Kingdom? 

'PUOI3u3 'L 'O","~) "U~d o,uuog '9 'lOH '~ 
·s"'o, ,"uod O~l ' ~ 'po~ollSoP seM 1"( '(~S~ puo 9ES~ 'l 'PU",IOJS 'PU",OI, 'soleM 'pue,3u3 ' ~ 
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The following practice questions focus on your use of knowledge and the hlstorical 
skills of interpreting historical events and evaluating evidence. 

Who is this person? 

Identity each person described below. 
1 She was Henry VllI's second wife and mother of Elizabeth I. [1] 

He caused a religious storm across Europe when he protested against 
the Catholic Church in the 16th century. [1] 
She was the Scottish cousin of Elizabeth I, and was executed by Elizabeth. [1] 
He was 'Lord Protector' of England after the English monarch, Charles I, 
was executed. [1] 
She was Elizabeth's step-sister and a devout Catholic monarch who ruled 
from 1553-1558. [1] 
He was the founder of the English Parliament in the 13th century. [1] 

What is this? 

Write a few sentences to explain the meaning of the following historical 
ideas or events. 
1 The divine right of kings. 

The Spanish armada. 
Parllament. 
The Act of Supremacy. 
The triangle of trade. 
A primary source. 

Using evidence to evaluate the rule of Oliver Cromwell. 

Read the three sources and answer the questions that follow. 

Source A 15 adapted from the words of a modern writer and politician, Roy Hattersley. 

My father firsl told me about Oliver Cromwe/l. He was a Catholic and so natura/ly was 
opposed to Cromwe/l. I remember most slrongly tlJe accounls of IJís dyíng momenls, 
when lhunder crashed, as if Cod was laking revenge on his crimes. The crimes my 

fa/her had in mind were, in particular. the massacre of lhe inhabitants of Drogheda, 
whose citizens revolted agaínsl Oliver Cromwel/'s rule after the execution of Char/es I. 

Three years later. when Char/es I's son was reslored to lhe throne, Cromwel/'s corpse 

was dug up from Westminster Abbey and hung on a ga/lows at ryburn, like a 
common criminal. 

Yel we cannot judge greal figures of the past againsl the standards of today. Mal}' and 
Elizabeth rudor ordered lhe execution of Proteslants and Catholics. Henl}' VIII 
beheaded some of his wives. Cromwe/l was what we today regard as brulal. Bul he 

changed England for lhe better and es/ablished what was lhe beginning of our 
par/iamental}' democracy. He was a farmer turned politician and army commander. 

198 

[2] 
[2] 
[2] 
[2] 
[2] 
[2] 



Cromwell would rather have taken a shepherďs staft than the Protedorship. Nothing 
went more againsl his feelings than a show of grealness. Bul he saw it as necessary at 
the time to keep the nalion from falling into extreme disorder. 

Source C is written by Clarendon, a friend of Charles li. 

This man, against the desires ol all noble persons, took lhe throne of lhree kingdoms, 
without the name ot king. bul with grealer authority and power (han had been c1aimed 

by any king. 

Answer the following questions on these sources. 

1 
2 

What can you learn from these sources about Cromwell's achievements? 
ln what ways does Source B back up or contradict Source A? 
Explain your answer. 
How does Source C differ from Source B? Why do they have different points 
of view about Cromwell? 
How useful are these sources to historians assessing the contrlbution of Oliver 

[5] 

[5] 

[5] 

Cromwell to the development of Britain? [5] 

Part O A short obituary of Elizabeth I 

Imaglne that you are an Elizabethan and you have Just heard of the death of 
Oueen Elizabeth i. Using the text and the extracts ln topics 2.3 to 2.6, write an 
obituary of the Olleen. Explain in your obitu ary who would have supported her 
and who would have opposed her during different times ln her reign. 
Conclude your piece of work by saying whether you think that her strengths 
are more impressive than her weaknesse~. 
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Č.15 The complete boo k of Word history, nakl.Columbus, Ohio 2002, 2.vydání, 

ISBN 1-561 89-089-8. 

Th, "deftne.slrolion" 
ol COlholic 

o((jciols in Pmgu" 

Bohrmi"n PCOIl!SIanrs 
deleoled by Spúin 

ol Whil' Mountain, 

Danish arml' illl'Odl!S 
1l0rlhern Germony. 

Guslavus Adolphus 
ol S,,'eden deleors 

Sponish Ol Breitenldd. 

Swedish arml' 

Th, bloody "ruggl, botweon C.tholia =d "" , 
Protestants in Europe lasted for more than a '"", 

J
<>a ' cen tury. It was made up of a series of great 

o "wars ofreligion," which involved countries 
AD :-:" ~ as far apart as the Netherlands, Spain, Sweden, e, 

France, anď England. 
~r::,'q'-

The Thirty Years'War 
1618 

1620 

1625 

The last and biggest of these religious wars began where the 
Reformation itselfhad begun - in the biekering states of 
Germany. This messy coafliet became known as the Thirty 
Years'War. 

Out of the WillrlOW 

drslroyed ol Nordlillgen. 
/ 1634 

The war started in a dramatic 
way, Protestants in Bohemla 
(now part of the Czech 
Republic) were angry with their 
new king, Ferdinand, He was a 
member of the powerful 
Spanish Habsbmg farnily and 
wanted to restore Bohemia to 
the Catholic faith, He dosed 
Protestant sdlOols and in 16 18 
ordered that Protestant churches 
in Prague be pulled down. 

Fmnce dt'ClortS 1635 
waron 

Hobsbnljj Spoin, 

French ond Swedl!S 1646 
im'ade Bamria. 

1l'ea1)'01 1648 
weslpholio ellds 

the \\'or in G<rmany. 

(J 
168 

The Protestants banded 
together and threw some 
Catholic offtcials from an 
upstairs window in Prague 
Castle. The incident sparked off 
a civil war in Bohemia. In 1619 
the rebels expelled Ferdinand 
and chose a new king, the 
Protestant Frederick. 

The wal' spreads 
Two days Jater, Ferdinand 
became the ne\\' Holy Roman 
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6 ln 1618 Proteslants inyod,d Ihe eoyol 
polace in Pcogue. They seized a lIumber of 
Catholic officials and meew tJltOl aut of 0/1 

upstairs windolY. This eyenl become knowlI as 
tbe "Deleneslration of Progue:' 



I> The French ofiny. under its leader 
Louis ll, Prince or Condé, II'OS victocious 

ot Ihe bottle Dr Rocroi in 1643 , The 
Frencl. tTOOpS destroyed tI.e best of IlIe 

Sponish inrontry. 

I:; Durina tne 1600s the moaniricent 
Paloce of Versailles \Vos buill outside 
Puris. II \Vos the residence or I.he French 
royol lomily. The poloce contoil\S 
POinlinas ond sculptum by onists rrom 
oll ovu !lurape. 

Rembrandt 

t)' .I u'í:' J,ft .<, .l.l" .1i<1~~:-l;~1!í ':::': 
~~ .~~ Jf ", , .. ~. ~ '.;1- • 'O' 

~~,~t.:J;"" t°:-"')" ) . . : .~ ' .... ~ 
. ' !t.&M:;:~ ~~ )~.~ ' 1' ' ...... J~ .. 

emperor. with massive new powers. He immediately used these to 
take revenge on the Bohemialls, defeating them at Wbite Mountain 
in 1620. Frederick {led, and Catholicism was the s!ate religion again. 
Ferdinanďs arml' pushed on inlo northern Germany, alarming 

othel' Protestant countries. Christian lY or Denmark organized a 
Protestant army and invaded Germany in 1625, bUl the Catholic 
rorces were too slrong and defeated him. 

The turning point 
The next to enter the war was King Gustavus Adolphus ofSweden, 
delermined to protect his small country against Ferdinand. A smal\, 
well-trained army defeated the Spanish at Breitenfeld in 1631 . A year 
later the Swcdes won a second great vietory at Lutzen. The Swedish 
army was eVe!llually defeated in 1634. But now help came rrom a 
sllrprising aUl' - Catholic France. The French supported the 
Protestams because Cardinal Richelieu, France's most powerful man, 
wanted to stop the growth of Spanish control in Europe. 

Richelieu declared war on Spain in 1635, attacking its territories 
in Spain and Italy. By 1648 ule war was over. Spain's power in 
Eurolle was broken, and three decades of \Var left Germany in wins, 

The master Dutch painter 
Rembrandt van Rijn was at 
work during the period of the 
ThlrtyYears'War. He produced a 
great number of works of art, 
including around 600 paintings 
and 100 or so self-portraits, 
such as the one seen here. By 
the late 163 Os Rembrandt was 
Amsterdam's most fashionable 
portrait artist. 

I:; Tbis motchlock musket a"u 
is o typicol weopoll used by 
inronlry soldiers durina the 
ThirtyYears' Wor, 115 10110 oud 
heovy borrel had to be 
supported on a rorked rest, 
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Č.16 Munck, T.: Evropa XVlI.století (edice dějiny Evropy) - časová osa. 

111 1 

Chronologie hlavních události 1598-1700 

Západ Scl • • sev. Evropa V)'d>od 

1598: Mb' ve Vemns ~sesadiliZiknulD Boris GodunoY cuem 

mul Fnocií. Sp..a& cla: Katel IX. (-1ó10 (-1105) 

....... 
Edikr:nantsktchrinlfran. ---.... m.~ 
(-1620 

1600: Ana1icki výdto- CiDrdano Bnmo up&len 
doi.ndlck:lspolel:nott (AJmJ 

1602: Nizoron.k4 vy. 
chodoindiclá "poletnost 

1603:Smn~I.; 
_lokub VL/L 
(-16:5): 

Shoketpwc H-'" 

1605: Pncho'lhplknud Canvaaio: S.rl ;<t,.,., MOIkva;nepokoje. tIPOfl' 

""W"""""",", otrOn (-lila) 

' 606,_pod .. Mk med HaMburky BokMlkofO'lOpG\"ICinI 

pelaI!;tmlntmlik'lr.m • Thredcr:m; na(~ 

dsat RudoU U. (1576-
-t6U)posrulŇltIid 
moc:~~Mayik 

1607: ZaIofrtúko1ooie Okupace Donauwfnhu 
• UloImr. ---""",",V,..;ru. 

(1597- 1651): 

Monl.eWfdl: 01'f-

(121 Oroll t>lttti_lrlauJCIch _ddllnt( 1598-1700 CJrrtlllologie Ido,",lc" IUldltnII1598-J?OO (13l 

7Apad Sd. a sar. Evropa Výd>od Západ Stl .• .ev. Evropa Vfchod 

1608: FraocouJf Selhalo jednW snbn\l 16 1& UmlriSbůHpe:. 
Dloti1i Qutbec "hzne; reaCerranrn 

Jaiofena Prole8tantsIU 1617: Nalnýkonec SlolbovtlcfmlrmHl ,ni. 
~WViftrranc:ii ~dsktm. MOIIlcYou: 

1609: 12til~~ ptfmtH Spor o: JuHbko-KlrvakU; S~0v6.Po1id Iv~pollbrilb 

mezi Spanelske:m a Spo;. Rudolf6v maJHW pro .1' ..... 
provincimů: ttski prlUltlI'lty; 

1618: SyMd v Dor-

__ HInd 

Maurovt vyhnáni lit $pa. drecbtu omault utfn1čNi ..... 

o&U: Alole<u"""""" n1zoaemskou cirkn 
KalOI!ddKp -- 16 19: V HMrrp popra. SmndshM._ Gábor Betbletl vpadl do ..... wn Oldenbunevddt Ferdinand II (-1637); Uh" 

16 10: YINIJkb rv. D - 8edIicb V fůdcjm lou6I- Zikmond OL 0"'- ........... ""'" --\l'l"d:dm:LudYlkXDJ. - -16J:llPb1sk1_ 
.s...m .......... bon'" 

(-1643) pod ..... omtm Gúlto pou.!M d.W» Motkvu A.ndru: OuistilJaopolu 

MmeMedic:ejské 
'!od 1620: 8acon: NOl'ItM 8itvJ.naB~hote: 

16 11: At\flkkj&ltl)o Kol"""'" rilh. 
0J.rG,...-; .2imnllaát .orid tecbr 

_""""'boblo Krtstiin IV. 0588-1648) ana1it1J oudnld pluj{ do 

"..~ Ameriky n.1odI M~r 

a..... AdolIloi1em 1621: Smrt filipi DL *-_do ......... 
_(-l6J:ll. FoIip IV. (-l065l cbaolU., JúH-- alllloKJ-

RudolfU. odnucm ~'t'; 

odstoupit ~...,i"", 
s.b:JanIIlfI (-16S6) 

1622: Ve Francii mJr V habsbur:skfcb amkb 
1612: Smrt date Rudou.. lL • hurenoc:y (Montpe:Dier). ............. a-.: 

Macyj! (-16]9) OIivatH prvnlm mini. ........... pod-

1613:~ MlrmezlOilnf.lu!m MkhaJt Romo.nov 
tmo Madridu (-1643) _I (-1627) 

b,,,, .~skemvKnlrtld. e&n!m (- 1645) 1623: Ma1!'eo8&rbe:rinj.J'mlm 
..... 'bon1<t_ ..... _joko U",," vut 
wrQIit ke IcIlI.uůsmu (-164<) 

1614: Vef'randlPOli- Smlouva ;( Xlntenl.l rozd6. 1624: AnaIoflr.couzlU MIKlteYtrdi:n~ 

ny~rtlnjll2'f'1 lila JuHtsko I IOmIko ..,.., _lo 

16 15: N'lZ03I!mciobla-
Richelieu6v wy VIt fnn. 

dlUMotuky counk~ Yad~ roste 
(-1"2) 
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(14) Onnr(J/ogj. hlolJflllcJ.lUldkntI 1698-1700 OtrolfolOfJ'. J"armldt wddlDSH 1598- 1700 liS) 

Západ Sti . • leV. Evropa Výcbod Upad Sti. ft JeV. Evropa Výd>od. 

162 5: Smrtjakuba CWu.jaIVald8t.ejna: vorlk& po~ ve FmId.I kr2Joma Kriatina (-1654). VladislavIV. polr.kjlu 
VLIL: Kat-tll (-t649), lnter\'en~ Krllldw rv. ddo40, 1t1 ~yčele kriJem HM4): 

unit MoHu Onnbkého. ~ H!i {-1629) (-III.c~); 
~lIJW!:RullkanaSlbit 

Nlzomncl poraieni Galileo: DlaŮII. pak 
u8rtd.r. IOUt.m v funli: 
Grollul: D. ;'rddli Ol 1633: Baptisté v AnlUI: HeílbroMIldllp 
..", 

Karel LMVtlh,1 protHU!nlů 

1621: Oblthini Valdttejn .. Tilly posullUlI Edinburah 
La RochcUc: hranice fUIe 1lAteVer. 

violka D nútupnlctvf ve. Svédsku (O_lam.) 
1634: V1.ondýněpoprvt V.ltUtejn propult!n po- Mjr mezi Ruskem 
'l)'blrina daň na vj'I~"bu druhé. později Avrůdbl; • Po"",", 

VMalltaYt poddantkě pcmtAnl 10411 .. 
ptOtelW'lUPOra.ftnj 

1628: Zavntd!n *''Oda Val~jmenoVlin uNardU"~U; 
t. 8ucldn.hamu: .Jdmirákm Ocdnakěho MdakJ 'VlI.dni rdorma 
PetldonoCRlaht(fidoat • Baltského mate."; 

o priYo)., Anati.I: upevntaa, SVétUkimoc 163&: Fnnde:,,~~l- PrúIkt mfr mezi dSIhm 

HIIr"\IeT IN ~ar amIiJ rwt blItů;tm obchodem lko.,.rib(-l659); .s.. ...... 
_F~ 

1629: H~dvAbi. Ulbedctm Illnm KrW).. Smlouva ~ ~YMskem ......... .... jolI...,,"'" in IV. opoutd.alku: • Polskem I,' A1tmarlw 
1636: Habsbunldanni-

~d"' __ 

AnIikk1' patůmeni nn> Rl!.ItitutnfedlJct dl napadla FranCi uWiIQlDdru ..... , 
1630J Dt!l ddamanYch GUSla'f Mott ~pil do 

J 637:~ztnb.1l F~nmdll1 c:&.::ahm RIaJd apedke pln Sbit 
Budu: (-1651): kndmnuocdnu yhH.I:I; riDqyNtmec::ku; 
ve Skotsku nepokoje vlknitkicbo~ Rubeos: Vdlbo",ir v~ ...... "" k><l ........... """" opcnproftl'~st 

epidcmje;moruyEvropl modlittb; 

16311 Cad" cU FnutCI '11117 """"" Mord<bvdc 
DHewIn: RlnI--
oMIIJHII 

BlrwaldsU Imlouva mezi 
Francii" ~d~kem; 1638: National Covt-

Upsk3 konference: n.ant umlu .... na ochranu 
~abyterl""sM~zI 

Avéd&lcéYilbltvi Anllitanyl$koty 
u DT~lenkldu : 

1 639:~1od'Itvo voo Amim dobyl Prahu 
pol'1l1tlno Nbo.&emcf 

1632: Wentworth GumvAdo1fpadl Polsko napadmu u }ihovtehodnfho pobtdi 
yll"Sku: uUltm:lu; Ruskem; -

116) CJ",n.oltJgi, hlaVllldr událDstC 1598-1700 OroK(JI06i~ 1ú4r;"ich vdtUMtl1598- 1700 l l') 

ZApad Sti • • aev. Evropa Východ l.lpod Stl. " lev. Evropa Výcbod 

l64O: VZIJOW'Y Y Kata- Bedtlch Vilem bnnibor· J641: Vilém II. Nlr4- Ma.v.n)f:l1ovupoYStinJ 
ijnsn.iPortuplsku; t~kurfitwn ~trll místoddidm v NeapoU 
vAnaiiitzv.luidc;.idJoo.. (-l688) : mirR~k~ (-1650) 
ht~I(IIkot$1al - t648: Pati1sIcYparl .. Oi.n.sko-tvtdsl;tmir. J*' II Kulnúr Iailem 

Ml'llllKa1frondu _,obAdllls.;...., Polsla (abdiIloval Ui68); 
UKl : Povst6n.fvlrsku; (- 1653); _mlr: 

ncopokoievMotkvt. - ........ dtu1Ý qUdQ obbnsld ~ZeMJJtj",,,,,, 

YLo~ rilka: Prideova ti. B<dhchnt_ 

Vl,lickY PQrtament pro-
._U> Dtnsb(-1652) 

testujep-odkráJi(lZY. l649: Karel L popnYtn: V celt Ewopt nriroda UIolro"en."'1dkoo11<) 
Grut Remonstnnc:e) 

CrOlQ"U ulKi Q& Inko (-1652) 

1M2: Obtanů:i v6lka • ~ I BI SkDlSb; 
vAnlfii; 1ew:I.!e~1á Tidl d.oMdlt 
Rlch_umlri.""""", Nb 
mlnistremMawin; 

1&:50: V Nllouml bq KontlDntvtdJlcjrl\&tav6 
Hobba: Dc ciN; o moc II do ImrtJ VlI6-
Rernbranďt NfIl"lldúAG ma lL Jan de Watt w 

"""'mod(-1612) 
1643: SntrtLudvfka otnliko-!vM'lkJvtlka 
Xlil.: LudYikXJV. (-1716) (-1"5) 1651 : Prvni ukonon4· 
pod regt'ntl!ltvlm: n10I'nlp!av~ ; 

~&ko ponft:no Hobbct:lA1lolJuv. 
uRocrol; 

1652: Ana:1o-nlzozemaki Zalotea1rltulsk 
Weluninsterský an~m ""100 

1644: 8iln u Manto!! VII: VesttáJllw začala n~ Toruitsk:! \tonkrence 16$3: Qul!bonskj parta- Znovu te tekl ňhkt Nlkanan refonn~ Nskě 
hl,... medd mirovi. koclezence ment. CromWt:D lordrm on"'" pnvotlavnedrkvc 

(-1S.8); prottktore:ln: v LuImN utalo povstán! 
papdem lnocenc X. konec Orrnec (Borde- tvYc:anlQichte.dWrů 
(-1655) aux) , r.hroucenI\cniled 

1645: Cromwt:1I vfl&l 
frandy . M:uarin 8e vrtd 

uNUtby: 
CM Alexej (-1616) z exilu 

laud popraven 1654: Wdaldkri10vnaKristlnl Chmt:lnicW.M povsLirů 
abdikuje. Karel X. (- t66Ql I\.illqn~: 

J 646: Konec prvrú pullko-ru,k.6d!k:a.Smo-
O~váIkyyAtttlij len.kpfipadlcanM 
(- 1648) 
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1181 CltroNolo,i. MalINkA uddlosf{ 1598- 11O(J Otro"ol()6l' ,.tII",,1de ddlDstl1598-1700 1191 

lápod Sti .• KV. Ewopa Vfchod Up.d Scl. a KV. Evropa Východ 

1655:An~ KanI X. vtrhl do Pollkl; 
1663: SUit msedW Wlbnu ri&. (-1659) 

papd Akxandr Vll v hm! 
(-1607) 

1656:"Palttio~ 
1664: Ana1o-nhrolltfruká Tu~1IÚr 

SuIto,Janflňfl·C-168O) Mohamed KOpril}ti ""'(-1667) ",V""'" 
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Poděkováni 

Napsal tuto knlhu D'VllO mnohem d~lt. net jsem čekal. ale v prtd mi lada 
Udl pomohli a pti'Ptla radou. Ncj,,",tce vdéčlm svojí rodin~ - nlAit $V~ ien~ 
Marpret:. Neje.nte dokhaJa vydriet IS n&ým, kdo je nevrtt. kdykoli ma na 
c::hvfli vatAt od jednoho z ~ nekonečné fady projektll. lcteré mu Jabl~( vAe
chen Ča9. ale on4 mne v pn\ci dokonce nadteně DOdporO'Jala II pom8ha..la mi 
Dik pattf tAké mým de.tcm: nebýt jich. vy!la by tato kniha o mnoho dtfvel 

J(ddy historik. který se roŮlodne zpracovat rowhlejti .abJdli, dlu!i 
ne3Č.etn.é tad~ vědctl. z ~Jícl\f dB eerpal ®kazy, nápady a vodItJca pro svou 
pr.\d - by( jcjkh záv!ty mofn4 ukvapen6 zkrátil k nepom4ni .. K Děku:Tým 
• tčmat jsem Ánl podru1d podrobnt vtzkum. vét9nou jsem se YIak nevyhnu
telM.. muse1 púJ~ spoUhal na pc'ite: jiných. Odk:uy v J)O%lWnk;kh • sunam 
pouihl U.entury snod poolout! Jako jakési pod~ 'lm, jim! dluihn "'" "ce.. Potetprad o t'lltbn nOYOVlkuje vlak UlkO'Iý. tejedno ani druhé netnu.... 
ú být na \\rovtů t.aJmveto učebnice vytetpávajfd. Mohl jsem zal3dit jen 0d
kaly na to. co se zdi nc:jdCtletitěj§! a aejužřtetnqti pro ~o, kdo chce 
dflčf témata dedovatVlcedo hloubky. Pfidlljaem Ihdl,l apecbllr:o~ 
P!'Id, krer6 poskytnou podrobn$;l plehled o nejnovějtkJt poznatck:h v obo
ni .. Pokud se ttmáti bude ad4t, te pfevůujl dlla vydanj v poslednkh deseti 
st patnicti letech.. je to proto. te práv6 v tomto obdobf R a_nč.. zméru1 
pohled na mnoh~ ůsttednr aspekty dané problematiky. 

JSC".m ~}' univerzi~., Glaqow u poskytnu.ti 9OlDo i u to, te studen
Iíun I vyurujklm pooi<ybůe lak p!ijemne • Inspinljld pncovnI p ... lň:dL 
Osobnl podl!kovárú zuluhuji mlum mJ kolegové a ptilelé, pfedevilm jsem 
ale uvúán thnto: Hami,hl Scottovi • univen:ity v St. Andrews. který mi ne
amfm~ pomohl svfmj podrobntmi á vfdy trefnými po:mimbmi a k.taý mne 
mnohokrát povzbudil. kdy!se mi projeld Jd,U nad moje s(ly; a "l mé matetské 
university naleJl dfk Christopheru F. Blackovi a Alonu G .. R Smithovi, jejich! 
PDaudky v oblasteeh mimo moji speclalinl.'i pro mne byly nedocenitelné. 
V desáté k1I.pitole jsem bezostyAl'lé poutu my&lenky t mapdnu Sptaa( 
StlbjlCt. ktert isme někoUk let.. apolečD~ vedli s Cbrikm Dbckem. Zjeho hlu
bokých malotd thnskokatolicke ItiUe tUli jak 6bldt:l1li. takj3 .. Slcjn~ \"dko
ryse mi poskytoval sv6J čas G. V R. Grant. vtdyc:~ ochotnY pomoci komeu
Uifem k mým slcid.m v kteremkoU atacfju prad. NemulÍm pstE wtiradlovat. 
k: tlto kolegové a pffi:elt. lakkoli velkoryse ~vaJl spoustu tL"N II ůsill na 
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Rudolf II. 
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie 

Rudolf II. Habsburský (18. července 1552, Vídeň - 20. 

ledna 1612, Praha) byl římský císař, král český, uherský a 

chorvatský. Byl synem císaře Maxmiliána II. a Marie 

Spanělské. Jeho rodiče byli bratranec a sestřenice, Rudolfovi 

dědové byli bratři . 
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Život Rudolfa II. 

Rudolfovo dětstvi a dospíváni: výchova ve 
Španělsku (1552-1571) 

Rudolf se narodil roku 1552 ve Vídni, krátce po pl'istěhoválú 

jeho matky Marie Spanělské z rodného Spanělska. Rudolfův 

nábožensky tolerantní otec Maxmilián se však brzy s Marií 
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Rudolf ll. Habsburský 
Císal' Sva/é Nše fímské, český, uhersloí 

a chorva/ský král a rakouský 
arcivévoda 

RudolfU. na dobovém portrétu. 
Autorem je Hans von Aachen. 

Doba vlády 1576-1611 (český král) 
Korunovnce 1575 
Tituly Jeho eísafská milost 
Nnrozenl 18. července 1552 

Vldei\ 
Úmrtf 20. ledna 1612 (59 let) 

Praha 
Pochován Katedrála sv. Vita, 

Václava a Vojtěcha 
Předchildce Maxmilián II . 

Habsburský 
Následnlk Matyáš Habsburský 
Dynastie Habsburkové 
Motto Fulget caesaris astmlll 

(Neclil' září císařova 
hvézda)ltl 

Otec Maxmilián [\. 
Habsburský 

Matka Marie Španě lská 

dostal do sporu kvOli výchově svých dětí. Rudolf byl nakonec vychováván katolicky, Maxmilián 

však neústupně odmítal nenávistné prvky katolického fanatismu. Maxmiliánovu vlažnost sledoval se 

znepokojením také jeho otec Ferdinand 1., který se nakonec zasadil o to, aby Rudolf a jeho mladšI 

bratr Amošt byli roku 1564 posláni na výchovu do Spanělska ke královskému dvoru jejich strýce 

Filipu II., s čímž Maxmilián nakonec souhlasil, neboť byl ukonejšen nadějí, že by se Rudolf mohl 
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časem stát následníkem Filipa Il.,jehož dosud jediný syn byl duševně chorý.(2) 

Patnáctiletý Rudolf pIi 

pobytu ve Španělsku 

Na dvoře španělského krále se s Maxmiliánovými syny skutečně jako s 

následlúky Filipa ll. zacházelo. Měli sVllj vlastní trůn, jehož hofmistrem 

byl Adam z Dietrichštejna. Zde byli Rudolf a Arnošt vzděláváni, 

zároveň se však setkali sjim cizími přehnanými projevy religiozity. 

Když se Maxmiliánjcště v roce odchodu svých synů stal českým 

králem, usiloval (spolu s českými stavy) o návrat svých synů, Filip ll. se 

však kjejich propuštění neměl. Rudolfs Arnoštem se do Vídně vrátili až 

roku 1571, kdy místo nich Maxmilián poslal do Španělska své dva 

nejmladší syny spolu s dcerou Annou, která se stala Filipovou čtvl10u 

manželkou.[31 

Prvnr politické zkušenosti (1571-1576) 

Ze Španělska si Rudolfpřineslna rakouské poměry nadpniměrné vzdělání, fanatické protirefol'll1ní 

zapálenI však nikoli - mnohem víc jej zajímalo lImění a "přírodověda" (tehdy spíše alchymie). V 

roce Rudolfova návratu zemřel Jan Zikmund Zápolský a Maxmiliánovi se podařilo roku 1572 

prosadit u uherských stavů, aby prohlásili Rudolfa svým králem. Téhož roku byl Rudolf korunován v 

Prešpurktd4) 

Následujícího roku vyslal nemocný Maxmilián místo sebe najednání českého sněmu Rudolfa, při 

kterém stavy vyřkli požadavek, aby se Rudolf usídlil v Praze, což však Maxmilián nechtěl dovolit, 

protože se obával, že by se Rudolfdostal příliš pod vliv staVIl. Roku 1574 nastolil Maxmilián při 

jednání českého sněmu otázku Rudolfovy korunovace v ovzduší rostoucího náboženského napětl . 

Pl'Otestantští stavové vypracovali návrh České konfese, kterou však byl Maxmilián ochoten potvrdit 

jen ústně . Rudolf byl přesto nakonec sněmem přijat a 22. záH 1575 korunován českým králem. O 

měsíc později zajistil Maxmilián také Rudolfovo zvolen! římským králem, avšak usídlit se v Praze 

Rudolfovi stále neumožniU5] 

Pl'vni léta vlády (1576-1583) 

12. října 1576 však Maxmilián ll. zemřel a Rudolf se ujal vlády. V Praze ustavil sbor deseti 

místodržících s]ožený z nejvyšších zemských úředníků, podnikl holdovací cestu po při vtělených 

zemích Koruny české a stejně jako jeho otec se usídlil ve Vídni. Mezitlm se prudce zhoršil vztah s 

jeho bratrem Matyášem, který se na vlastni pěst stal guvernérem svobodného Nizozenú, což navíc 

zvýšilo také nedůvěru mezi rakouskými a španělskými Habsbw·ky.l6] 

Roku 1578 se poprvé u Rudolfa ve větší míře projevila ,,melancholie" a v 

jeho okolí se rozmohlo intrikánství. Jeho rádci Pavel Sixtus Trautson a 

Wolfgang Rumpf rozhodovali, které informace se k císaři upoutanému na lůžko dostanou, a postavili 

se do role císařových obránců před intrikánskou rodinou (své vlastní plány rozvíjeli kromě Matyáše 
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také Ferdinand Tyrolský a Karel Štýrský). Poté, co Rudolf opustil lůžko, 

byl vůči svému okolí podezřívavý, pociťoval odpor k veřejnýmjednánlm, 

ceremoniálům a slavnostem. Spory se členy rodiny byl také jeden z 

důvodů, proč se roku 1583 rozhodl přesídlit do Prahy.[1] 

Přesidlellí do Prahy (1583-1597) 

Příchod císařského dvora znamenal pro Prahu zásadní změnu. Především 

bylo potřeba vybudovat di'lstojnou císařskou rezidenci na Pražském hradě, 

do doposud provinčního města se ovšem také náhle přistěhoval značný 

počet příslušníků dvora a do nového sídelního města začali proudit i 

učenci a umělci i cizí vyslanci. Sídlili zde stálí vyslanci Francouzského 

krále, Španělska, Benátské republiky i papežského státu. Následujícího 

roku byl Rudolfovi udělen Řád zlatého rouna, to však pramálo něco 

Stránka Č . 3 z 7 

Rudolf II. zpodobněný 
jako Vertumnus, 

limský bůh ročnlch 
obdobl (1591-2, 

Gillseppe Arcimboldo) 

změnilo na jeho nedůvěře vůči své rodině, či dokonce najeho nechuti vllči sňatku, ačkoli roku 1585 

mu jeho milenka Kateřina Stradová porodila syna Julia Caesara ďAustria.l8 ] 

Ale ani Praha neuclu'ánila Rudolfa před problémy, V zemi panovalo napětí mezi ctižádostivými 

šlechtici, kteří byli navíc rllzného náboženského vyznánI. Katolík Jm Popel z Lobkovic se 

prosazoval natolik, že se od něj distancovali i papežští nunciové, a množství nepřátel, které si získal, 

nakonec podnítili krále k Lobkovicově doživotnímu uvězněnU9] 

Ru(lolf II., na jehož 

prsou spočívá symbol 
Řádu zlatého rouna 
(1603, A. Sadeler) 

Propuknuti nemoci (1597-1608) 

Rudolf se stahoval stále více do ústranl. Dokonce když roku 1593 

vypukla další válka s Osmanskou říší. přenechal volnou ruku svým 

bratřím, Stav císaře se nadále zhoršoval, zejména po roce 1597, k 

depres!m se navlc začaly přidávat projevy syfilis, kterou se nakazil při 

svých častých erotických hrátkách, Rudolf přestával věřit dokonce i 

svým rádcům a jeho stav ještě více zhoršovaly úvahy o jeho nástupci, 

které byly pochopitelné, protože císař neměl doposud žádného 

legitimního potomka, Panovník nakonec Rumpfa i Trautsona vyhnal a 

pokusil se o sebevraždu,(10j 

Po vyhnánl rádců se Rudolfův dvůr rozkládal, vliv dostávalo obyčejné 

služebnictvo a clsař rád naslouchal radám alchymistll a umělell, v 

Uhrách navlc panoval chaos. Clsařovi příbuznl se snažili situaci zachránit a roku 1606 se při 

společné schůzce vyslovili pro Matyášovo nástupnictvl. Rudolf se odhodlal k protiútoku a vypověděl 

Matyášova rádce, vídeňského biskupa Melchiora Klesla z Prahy a Vfdně. Krize si však byly vědomy 

i stavy jednotlivých zernl monarchie, a tak se rakouské a uherské stavy přidaly na Matyášovu stranu, 
[II] 

Oklešt'ováni Rudolfovy moci (1608-1612) 
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Rudolf ztrácel také podporu moravských stavi't a vojevlidcll, kletým nevyplácel žold. Moravští 

stavové se nakonec připojili k Matyášovi také. Ten roku 1608 sestavil vojsko, se kterým táhl na 

Prahu. Čeští stavové oproti tomu sice souhlasili s tím, že Rudolf není dobtým vladařem, zároveň 

však byli toho názoru, že dobtým nástupcem neni ani Matyáš. Připojením se k rakousko-uhersko

moravské opozici by navíc ztratili své privilegované postavení, kterého sejim dostávalo v rámci 

Koruny české.[12] 

Rudolfnakonec s Matyášem uzavřel Libeňský mír, ktetým se vláda v monarchii rozdělila . Matyáš 

získal Moravu, Rakousko a Uhry, zatímco Rudolfovi Zllstaly Čechy, Slezsko a Horní a Dolní Lužice. 

Z naslalé siluace se snažily vytěžit také české stavy, které požadovaly zrušení Svatojakubského 

mandátu a uzákoněni České konfese, prot i čemuž se však postavila zejména katolická šlechta a 

katoličtí církevnl hodnostáři. Nepokoje v Praze nakonec poJmuly Rudolfa k tomu, aby vydal 9. 

července 1609 Majestát, kterým povolil svobodu vyznánUl3] 

Rudolf se nicméně se stávajlcím stavem nesmířil a snažil se 

Matyášovi pomstít, v čemž ho vydatně podporoval Leopold 

Pasovský, který nakonec roku 1611 za Rudolfova souhlasu vtrhl do 

Čech, což vyděsilo dokonce i české katolíky, papežského nuncia i 

španělského vyslance. Probíhalo drancování pražských objekti't bez 

rozdílu konfese jejich majiteli't, avšak Pasovským se nepodaři lo 

překročit Vltavu a obsadit Staré ani Nové Město. Nedostatek peněz Mezi sblrky Rudol ra ll. paltil 

však nakonec Leopolda Pasovského donutil se stálmout, Jindřich také Codex Oigas 

Matyáš ThU11l donutil Rudolfa k abdikaci a v Praze byl uvltán jako 

nový vládce Matyáš, který byl 23. května 161 I korunován českým králem.[t4] 

Rudolfovi byl pak do jeho snuii přenechán v užívání Pražský hrad. Když 20. ledna 1612 zemřel, 

byly jeho sbírky zapečetěny . Po provedeni nedi'tstojné pitvy za hojné účasti české šlechty a 

ledabylém nabalzámováni byl Rudolf pohřben v pražské kntedrá le.[ISJ 

Vývod Z předkl"I 

-- ---- ---- - ---------------
Předkové [skryj] 

Fil i L Sličn 

Jana L Kastilské 

Vladislav II . Ja ellons • 

Anna de Foix a Cnndale 

Rudolf II . 

~ Fi lip I. Sličný 
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Marie Ara on skll __ J 
Y Jana I. Kastilská 

Marie "něl,kll 

Manllell. Portll als 

Isabela Portll alskll 

Potomci 

Poznámka: Milenkou Rudolfa I/. byla hraběnka Kateřina Stradová, se kterou měl toto potomstvo: 

• Julio Caesar, (1586-1609) 

• Matyáš d'Austria - byl vychováván ujezuitil ve Štýrském Hradci zemřel po roce 1619 

• Carlos d'Austria - jako dllstojník se zúčastnil s Turky třicetileté války zemřell'Oku 1650 

• Karolina d'Austria - jejím manželem byl hrabě z Contecroy 

• Dorothea d'Austria - jeptiška v Madridu 

• Alžběta d'Austria - jeptiška ve Vídni 

Rudolf II. Na plátnech kin 

o Rudolfovi byla natočena česká pohádka Císařilv pekař 
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Rudolf II, Holy Roman Emperor 
From Wikipedia, Ihe free encyclopedia 

Rudolf II (July 18, 1552 - January 20, 1612), 
Holy Roman Emperor as RudolfII (1576-1612), 
King of Hungaly aud Croatia, as Rudolf (1572-
1608), King ofBohemia as RudolflI (1575-
1608/1611) and Archduke of Austria as Rudolf V 
(1576-1608). He was a membei' ofthe House of 
Habsburg. 

Rudolťs legacy has traditionally been viewed in 
three ways:[ll an ineffectual ruler whose mistakes 
led direetly to the Thirty Years' War; a great aod 
influential patron ofNorthern Mannerist art; and a 
devotee of oecul! alts and leaming which helped 
seed the scientifie revolution. 
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Biography 

Rudolfwas 
bomin 
Vienna on18 
July 1552. He 
was the eldest 
son aod 
successor of 
Maximilian 
II, Holy 
Roman 
Emperor, 
King of 
Bohemia, and 
Kingof 
Hungaly snd 

Archduke Rudolf Croatia; his 
mother was 
Maria of 

Spain, a daughter of Charles V and Isabella of 

Rudolf II 
Holy Roman Empe/"o/"; King oj Bohemia, King oj 

H/ll/gO/)/, King oJCroolia, Archdllke oj AI/s/do [2J 
[JJ 

King of Germany (King of the Roman!) 
Reign 270ctober 1576 - 1612 
Coronation I November 1575, Regensbmg 
Predecesso/' Maximilianll 
Successor Matthias 

King of Hungary and Croatia 
Reign 1572 - 1608 
Coronalion 
Predeccssor 
Stlccessor 

Reign 
Coronalion 
Predeces!or 
Successor 

Reign 

Predecessor 
Successor 

House 
Fnthe/' 
MOlher 
Born 

Died 

Burial 

25 Seplember 1572, Pressbllrg 
Maximilian II 
Matthias 

King of Bohcmia 
1575 - 1611 
22 Seplember 1575, Prague 
Maximilian II 
Matthias 

Holy Roman EmperoO"; 
ArcJ"luke of Ausll'ia 

120clober 1576 - 20 Jantlary 
1612 
Maximilian II 
Matthias 

House of Habsburg 
Maximilian II 
Maria of Spain 
18 JlIly, 1552 
Vienna, AlIslria 
20 January 1612 (aged 59) 
Praglle, Bohelllia 
St. Vilu, Cnlhedral. Prauue 
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Portugal. 

Rudolfspent eight formative years, from age II to 19 (1563-1571), in Spain, at the court ofhis 
maternallmcle Phillip II. After his return to Vienna, his father was concerned about Rudolťs aloof 
and stiffmanner, typical ofthe more conservative Spanish court, rather than the more relaxed and 
open Austrian cour!; but rus Spanish mother saw in lúm courtliness and refinement.[2j Rudolfwould 
remain for the rest of rus Iife reserved, secretive, and largely a homebody who did not Iike to travel 
or even partake in the daily affairs of stateP) He was more intrigued by occult learning such as 
astrology and alchemy, which was mainstream in the Ren8issance period, 8nd had a wide variety of 
personal hobbies such as hOl·ses, clocks, collecting rarities, and being a patron of the arts. He 
suffered from periodic bouts of"melancholy" (depression), which was common in the Habsburg line. 
These became worse with age, and were manifested by a withdrawal from the world and its affairs 
into his private interests. 

Like his contemporary, Elizabetll I of England, Rudolf dangled himself as a prize in a string of 
diplomatic negotiations for marriages, but never in fact married. It has been proposecl by A. L. 
Rowse thal he was homosexual. During his periods of self-imposed isolation, Rudolf repoltedly had 
affairs witlJ his court chamberlain, Wolfgang von Rumpf, and a series ofvalets. Dne ofthese, Philip 
Lang, ruled him for years and was hated by those seeking favor with the emperor.[3) RlIdolfwas 
known, in addition, to have had a sllccession of affairs with women, some of whom claimed to have 
been impregnated by him[2). Many artworks commissioned by Rlldolfare IInusually erotic.[4) The 
emperor was the subject of a whispering campaign by his enemies in rus family and the church in the 
years before he was deposed. Sexual allegations may well have fOlmed a part of the campaign 
against him.l5) 

,----;=c""",......,-,-;:----,...,.---, Historians have traditionally blamed Rudolťs preoccupation with 
the alts, occult sciences, and other personal interests as the reason 
for the politi cal disasters ofhis reign.[l) More recently lústorians 
have re-evaluated this view and see his patronage of the 81"tS and 
occull sciences as a triumph and key part ofthe Renaissance, while 
his political failures are scen as a legitimate attempt to creste a 
llnified Christian empire, wlůch was undermined by the realities of 
religious, poUtical and intellectllal disintegratioJls ofthe time.[t) 

Although raised in his lUlcle's Catholic court in Spain, Rudolfwas 
tolersnt of Protestantism and other reUgions including Judaism.l2l 

'--_________ --1 He lru·gely withdrew from Catholic observances, even in death 
denying last sacramental rites. He bad little attaclUllent 10 Protestants eitlJer, excepl as COllnter
weight to repressive Papal policies.[tl He put rus primary support behind conciliarists, irenicists nnd 
humanists.[tl When the papacy instigated the COllnter-Reformation, using agents sent to his court, 
Rudolfbacked those who he thought were tlJe most neutral in the debale, not taking a side or trying 
10 effect restraint, thus leading to political chaos and tlu·eatening to provoke civil war.[tl 

His contlict with the Dtto man Turks was the final cause ofhis 
undoing. Unwilling to compromise with the 1\uks, and stubbomly 

determilled tbat he could unify al1 of CIu·istendom with a new Crusade, he started a long and 
indecisive war with the Turks in 1593. This war lasted tíll 1606, and was known as "The Long War". 
[tl By 1604 rus Hungarian subjects were exhausted by the war and revolted, led by Stephen Bocskay. 
In 1605 Rlldolfwas forced by his other family members to cede control ofHungarian affairs to his 
younger brother Archduke Matthias. Matthias by 1606 forged a difficult peace with the Hungarian 
rebels (Peace ofVienna) and the Turks (Peace ofZsitvatorok). Rudolfwas angry with his brother's 
concessions, which he saw as giving away too much in order to f1ll1her Matthias' hold on power. So 
Rudolf prepared to start a new war with the Turks. But Matthías rallied support fl"om the disaffected 
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Hungarians and forced Rudolf to give up the Cl'Owns of Hungary, 
Austria, and Moravia to him. At the same time, seeing fl moment of 
royal weak.ness, Bohemian Protestants demanded greater religious 
libetiy, which Rudolf granted in the Leffer ojMajesly in 1609. 
However the Bohemians continued to press for further freedoms and 
Rudolfused his army to repress them. The Bohemian Protestants 
appealed to Matthias for help, whose army then held Rudolf prisoner 
in his castle in Prague, untill611, when Rudolfwas forced to cede 
tbe crown ofBohemia to his brother. 

Engraving by Aegidius 
Sadeler (1603) 

Rudolf died in 1612, nine montlls after he had been stripped of aU 
efIective power by his younger brother, except the empty title of 
Holy Roman Empel'Or, which Matthias inherited five months later. 
He died unmarried.ln May 1618 at an event known AS the 
Defenestration ofPrague, the Protestant Bohemians, in defense ofthe 
rights granted them in the Leller oj Mcyesty, began the Thirty Years' 
War (l618-1648). 

Patron of arts 

Rudolfmoved the Habsburg capital from Vienna to Prague in 1583. 
Rudolf loved collecting paintings, and was often reported to sit and 
stare in rapture at a new work for hours on end.l21 He spared no 
expense in acquiring great past masterworks, such ss those ofDUrer 
and Brueghel. He was also patron to some ofthe best contemporary 
aJtists, who mainly produced new works in the Northern Mannerist 
style, such as Baltholomeus Spranger, Hans von Aachen, 
Giambologna, Giuseppe Arcimboldo, Aegidius Sadeler, Roe1aJ1t 
Savery, and Adrian de Vries, as well as commissioning works from 
ltalians like Veronese. Rudolťs collections were the most impressive 
in ilie Europe of his day, aJ1d the greatest collection ofNorthern 
Mannerist art ever assembled.[I] 

Rudolťs love of collecting went far beyond paintings and sculptures. 
He commissioned decorative objects of all kinds and in palticular 
mechanical moving devices. Ceremonial swords and musical 
instruments, c1ocks, water works, astl'Olabes, compasses, telescopes 
and other scientific instruments, were all produced for hin1 by some 
of the best craftsmen in EUl·ope. 

Bartholomeus Spranger, 
Minerva 'r;umphs ovel' 

Ignorance, 1591 

He patronized natural philosophers such as the botanist Charles de l'Ecluse, and the astronomers 
Tycho Brahe and Johannes Kepler both attended his comi. Tycho Brahe developed the RudolfLne 
tables (fi.nished by Kepler, after Brahe's death), the first comprehensive table of data of the 
movements ofthe stars. 

The poetess Elizabeili Jane Weston, a writer ofneo-Latin poetry, was a1so part ofhis court and wrote 
numerous odes to him. 

Rudolf kept a menagerie of exotic animals, botanícal gardens, and Ew·ope's most extensive "cabinet 
of cw·iosities,,[2] (KlInslka/ll/ller) incorporating "the three kingdoms of nature and the works of man". 
II was housed at Prague Castle, where between 1587 aJ1d 1605 he bui1t the northem wing to house 
his growing collections.[6] 

By 1597, the collection occupied iliree rooms ofthe incomplete 
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1l0l1hern wing. When building was completed in 1605, the 
collection was moved to the dedicated KlInslkal/llller. Na!lIralia 
(minerals and gemstoues) were al'ranged in a 37 cabinet display 
that had t!u'ee vaulted chambers in front, each about 5.5 meters 
wide by 3 metel'S high And 60 meters long, connected to a main 
chamber 33 meters long. Lal'ge uncut gemstones were held in 
strong boxes. 

Rudolf pninted as Vertumnlls, 
Roman God of the seasons, by 

Gillseppe Arcimboldo (1590- I). 
Rudolph greatly appreciated Ihe 

\York. 

Rudolph's Kllnsfka/ll/ller was Ilot a typical "cabinet of 
cUl'iosities" - a hapbazard collectioo of unrelated specimens. 
Rather, the Rudolfine Kunslkalll/ller was systematically arranged 
in an encyclopaedic fashion. In addition, Rudolf II employed his 
polyglot cour! physician, Anselmus Boetius de Boodt (c. 1550-
1632), to clll'ate the collection. De Boodt was an avid mineral 
collector. He travelled widely on collecting Irips 10 tbe mining 
regions ofGermany, Bohemia And Silesia, often accompanied by 
his Bohemian naturalist friend, Thaddaeus Hagecius. Between 
1607 And 1611, de Boodt catalogued the KlInsfkallllller, And in 
1609 he published Gellllllarum el Lapidlllll, one of Ute finest 
mineralogical treatises of the 17th century. 

As was customary at the time, the collection was private, but friends ofthe Emperor, artists, and 
professional scholars were allowed to study il. The collection became an invaluable research tool 
dUl'ing the flowering of 17th-century EUl'opean philosophy, the "Age of Reason". 

Rudolfs sllccessol'S did not appreciate the collectioll and the 
Kunslkallllller graduaLly fell into dis8rray. Some 50 years atler 
its establishment, most ofthe collection was packed ioto wooden 
crates And moved to Vieruts . The collection remaining at Pl'sgue 
was looted during the last yesr ofthe Thirty Years War, by 
Swedish troops who sacked Prague Castle on 26 July 1648, 81so 
taking the best ofthe paintings, many ofwhich later passed to 
the Orleans Collectioll after the death of Christina of Sweden. ln 
1782, the remainder of the collection was sold piecemeal to 
private pru1ies by Joseph ll, who was a lover of the Arts rather 
than the Sciences. One ofthe surviving items from tlte 
KlInSlkall1l11er is a "fjne chair" looted by the Swedes in 1648 and 
now owned by the Earl ofRadnor at Longford Castle, United 
Kingdom;17] others survive in museums. 

Occult sciences 

Astrology And alchemy were mainstream science in Renaissance 
Prague, And Rudolfwas a finn devotee ofboth. His lifelong 
quest was to find the Philosopher's Stone and Rudolf spared no 
expense in bringing EUl'ope's best alchemists to cOllli, such as 

The Crowll of Rudol f II later 
became Ihc imperial crown of the 

Auslrian Empire. 

Edward Kelley and John Dee. Rudolf even performed his own experiments in a pťÍvate alchemy 
laboratory.12] When Rudolfwas a prince, Nostradamus prepared a horoscope which was dedicated to 
him as 'Prince and King'. 

Rudolf gaye Prague a mystical reputation that persists in part to this day, wilh Alchemists' Alley on 
the grounds of Prague Castle s popular visiting place. 
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Titles 

Holy Roman Emperor, King of Bohemia, M3I'gl'ave of Moravia, Prince of Piombino, King of 
Hungary, King of Croatia, King ofSlnvorua, Archduke of Austria, King ofthe Romans. 

Rudolph's fulltitulature went as follows: Rudolph, by the gmce olGod elected Holy Roman 
Emperor.jorever August, King in Geril/ony, ol HungO/y, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, 
Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, CI/mania and BI/Igoria. etc., Archd/lke ol A/lstrio. Duke ol 
Burgl/ndy. Bmbont. Styria. Carinthia, Camiola. Margrave ol Moravla. DI/ke ol LI/xemb"rg. Upper 
and Lower Si/esia, Wllrlemberg ond Teck. Prince ps olSwabia, Princely Co unl ol Habsbl/rg. Ty/'OI, 
Ferrelle, Kybl/rg and Gorizia, Landgrave ol Alsace, Margrave olThe Holy Romall Empire, Enns, 
BI/rgall, Upper and Lower LI/solia, Lord olThe Wendish Mark, Porl Naon ol/d Salines, elc. elc. 

Ancestors 

See also 

• Kings ofGermany family tree. He was re\ated 10 every other king ofGerrnany. 
• Moldavian Magnate Wars for the background on southem wars (with Ottoman Turkey And its 

allies) 
• Vespasiano 1 Gonzaga, a friend ofRudolfwho buill a Renaissance "Ideal city" in Sabbioneta, 

Italy 

Notes 

I. Alf b c d tf g " Hotson, 1999. 
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3. 1\ Rouse, 1977. 
4. 1\ Trevor-Roper, 116-120 
5. 1\ Trevor-Roper, 121 -123. Trevor-Roper mentions many stories snd I'umours, but not those ofRudolťs 

homosexuality 
6. 1\ Wendell E. Wilson, Joel A. Bartsch & Mark Msuthner, Masterpieces ofthe Mineral World: Tl'easul'es 

rrom the Houston Museum ofNatural Science, Houston Museulll ofNstw'al Science Harry N. 
AbramsfNew York, 2004, .1SBN 0-810-96751-0 

7. 1\ Hayward, J. F., 1980. A Chair from the 'Kullstkammel' ofthe Emperor Rudolf li. The Burlington 
Magazine, 122(927),428 to 432. [t) 
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King ofCroatia 
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Archduke of Austl'ia 
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Prince ofPiombino 
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