
EVROPA PO TŘICETILETÉ VÁLCE 
 
 

 ANGLIE 
Karel I. (1625-1649) - snaha posílit královskou moc na úkor _____________, zadlužování, 
omezování _____________, vynucoval si půjčky  
 
Anglická revoluce (1640 – 1660) 
I. etapa: 1640 – 1642 
- král rozpustil parlament, poté donucen parlament svolat, konflikty, útěk ________ => válka 
 
II. etapa: 1642 – 1649   „občanská válka“ 
- válka: král + šlechta   X   parlament + měšťané (v čele Oliver Cromwell) 
- král poražen, 1649 __________________________________________________________ 
 
III. etapa: 1649 – 1653   „období republiky“ 
- parlament - veškerá moc (___________, výkonná, ___________), neměl nad sebou kontrolu 
 
IV. etapa: 1653 – 1658   „Cromwellův protektorát“ 
- Oliver Cromwell lordem protektorem, končí republika => ___________________________ 
- cenzura tisku, zákaz divadla  
 
V. etapa: 1658 - 1660 
- smrt Cromwella => v Anglii chaos, boje všech proti všem, restaurace monarchie = _____ 
_______________________________, Karel II. (1660-1685) 
 
- význam revoluce: snaha Angličanů o reformu monarchie – zabránit absolutismu, uznání 
práv parlamentu 
 
 
 
 
 
 

 FRANCIE 
- 3 stavy: duchovenstvo, ____________, bezprávní obyvatelé 
- v pol. 17. století Francie nejsilnějším a nejvyspělejším státem, kulturně hospodářský rozkvět 
 
LUDVÍK  XIII. (1610 - 1643)  
- oporou ________________ – Richelieu (1635 vstup do třicetileté války) 
 
LUDVÍK  XIV. (1643/1661 - 1715) – „král Slunce“ 
- oporou ______________ Jules Mazanin 
- centralizovaná monarchie (centrum: Versailles),  absolutismus („Stát jsem já!“) 
- opory královské moci: _____________, byrokracie, ________________, katolická církev 
- merkantilismus: zdrojem bohatství je ____________, vývoz musí převažovat nad dovozem  

 
 
 
 



 RUSKO 
- od r. 1613 (do r. 1917) dynastie Romanovců 
 
PETR I. (1682-1725) 
- zaostalost země, nutnost reforem => první noviny a divadlo, nemocnice, muzea 
- založen ___________________ - město „západního typu“ 
- reformy: __________ - modernizace 

__________ - země rozdělena (gubernia - vlastní samospráva) 
__________ - podpora manufaktur, podnikání 
__________ - odborné školy (vojenské, námořní, technické, správní…) 

 
KATEŘINA II. (1762-96) 
- uklidnění situace, utužení nevolnictví, posílení armády, byrokratického aparátu 
- navenek osvícenská panovnice 
 
 
 
 

 POLSKO   = Rzeczpospolita Polska 
- krize státu, té využili sousedé (Rakousko, Rusko, Prusko) => trojí dělení Polska 
 
 
 
 

 PRUSKO 
- 1701 Prusko královstvím => v čele FRIDRICH I.,  hl.město: Berlín 
- nejvýznamnější král: FRIDRICH VILÉM I. (1713-1740) - „král vojáků“ 
- osvícenský absolutismu  
 
 
 
 

 ITALSKÉ OBLASTI 
- Itálie __________, řada městských států, drobných území 
- nejvýznamnější: Benátsko; Papežský stát (papežská autorita klesá) 
 
 


