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 monarchie v 17. 
století 



Absolutismus a centralismus 

• středoevropské soustátí 
mnoha národů 

• v čele státu nadále 
Habsburkové 

• oslabení stavovské moci 
(ne v Uhrách) 

• centralizace země 

• rekatolizace 
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Boj s osmanskou říší 

• Turci v nitru Uher (1663) 

• války zneužila uherská 
šlechta (Imre Thököly) 

• Turci před Vídní 1683, 
Kara Mustafa x Jan III. 
Sobieski 

• postupné osvobozování 
Uher, odsun Turků na 
Balkán (Evžen Savojský – 
Balkán) 
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Jan III. Sobieski Evžen Savojský 
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Vnitřní poměry 

• problémy s vnějším ohrožením, dynastické 
problémy (Karel VI.) 

• pragmatická sankce 1713 

• kritická hospodářská situace => 
merkantilismus 

• ústřední úřady ve Vídni 



České země 

• omezení působnosti zemských úřadů 

• úpadek královských měst 

• příliv cizí šlechty 

• robotní povinnosti pro poddané =>1680 
nevolnické povstání, povstání Chodů v 90. letech 

• morové epidemie 

• procesy s čarodějnicemi – Velké Losiny 

• poněmčování 

• rekatolizace 
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Jan Sladký Kozina 
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Jezuité 
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Manufaktury 

• odvětví sklářské a 
textilní 

• nejstarší u nás – textilní 
v Brně 

• další v  Oseku, 
Soběchlebech u Teplic 
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