
ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE 
 
- hospodářské důsledky války: pokles __________, hlad, nemoci, rabování, vyčerpanost země 
- společenské důsledky války : pokles pracovní síly => růst roboty, příchod __________ z celé 
Evropy; úřední jazyk: _________________________________________________________ 
- rekatolizace: jezuité - ________________________________________________________ 
 
LEOPOLD I. (1657 – 1705) 
- centralizace, utváření jednotného státu 
- 1683 obležení Vídně Turky – ____________ Kara Mustafa   X   spojená polsko-rakouská 
armáda; porážka ____________________________________, vytlačováni ze střední Evropy 
 
JOSEF I. (1705 – 1711) 
 
KAREL VI. (1711 – 1740) 
- 1713 pragmatická sankce – __________________________________________________ 
- pokračuje válka s Turky, v čele habsburských vojsk Evžen Savojský 
- války finančním vyčerpáním země 
 
 
 

MANÝRISMUS 
- přechod mezi _________________________________ a ____________________________ 
- zobrazování dle vnitřního zraku 
- malíři: El Greco 
- manýristé na dvoře Rudolfa II.: Giuseppe Arcimboldo (portréty císaře, alegorické, 
poskládané z ovoce), Adrian de Vries (sochař) 
 
 

BAROKO 
- Pyrenejský poloostrov, ________________________________________, šíří se do Evropy 
- poč. 17. stol. – pol 18. stol.  
- znaky: pohyb, emoce, množství ozdob 
- tvary: křivolaké, spletité vzory (zkroucené sloupy), zaoblování, vypouklé tvary, symetrie 
 
Architektura 
- Gian Lorenzo Bernini (Ital) – baldachýn v bazilice sv. Petra, ________________ před 
chrámem sv. Petra, Fontana di Trevi (Řím) 
- Kryštof a Kilián Ignác Diezenhoferové 
- památky na našem území: _____________________________________________________ 
 
Sochařství 
- Matyáš Bernard Braun – Kuks – sochy _________________________________________ 
- Ferdinand Maxmilián Brokoff – sochy na ______________________________________ 
 
Malířství 
- Diego Velasquez (Španěl) 
- vlámští malíři: (jih Nizozemí – Belgie): Peter Paul Rubens 
- nizozemští malíři: Rembrant van Rijn – Noční hlídka, Hodina anatomie Dr. Tulpa  
 



Hudba 
- instrumentální hudba, vzniká opera, oratorium 
- Antonio Vivaldi (Itálie), Johann Sebastian Bach, Georg Fridrich Händel (Německo) 
 
 

ROKOKO 
- rokoko vzniká ve __________________ na dvoře Ludvíka XIV., odtud se dál šíří do Evropy 
- časté motivy: ___________________________, květinové vzory, exotická témata (Čína, …) 
- architektura: Sasko – Drážďany (Zwinger), Prusko – Postupim (Sanssouci) 
- užité umění:  porcelán  - Míšeň, Sévres 
 
 

          
     barokní štít         průčelí barokního kostela 
 
 
 

                        
 
rokokový sekretář 


