
Když čeští stavové zvolili roku 1617 králem arciknížete Ferdinanda Štýrského, stou-

pence absolutistické vlády a  nucené rekatolizace, spoléhali na jeho závazek, že 

bude dodržovat stavovská práva, zvláště tzv. Majestát Rudolfa II. Jako spoluvlád-

ce císaře Matyáše Ferdinand na vídeňském dvoře prosazoval politiku radikálního po-

stupu vůči nekatolíkům. Na porušování náboženských svobod zaručených Majestá-

tem reagoval roku 1618 březnový sjezd evangelických stavů zasláním stížnosti císaři 

Matyášovi a svoláním dalšího sjezdu, který se sešel – proti císařovu zákazu – 21. května 

1618. Dne 23. května, během jednání místodržících s  deputací vyslanou sjezdem na 

Pražský hrad, úzká skupina radikálů svrhla dva z nich z okna. Sjezd, zaskočený defene-

strací, zvolil stavovskou vládu třiceti direktorů. K povstání se připojily slezské a  lužické 

stavy, Morava až opožděně 2. května 1619. Přes zahájení vojenských operací zůstala 

cesta ke kompromisnímu řešení dosud otevřená. Čeští stavové uznávali pravoplatnost 

vlády císaře Matyáše. Císařova smrt v  březnu 1619 a  ztroskotání pokusu rakouských 

evangelických stavů donutit – za pomoci českého vojska – v červnu ve Vídni Ferdinanda 

II. k potvrzení jejich svobod cestu ke kompromisu uzavřely. V létě se sešel generální sněm 

zemí České koruny, na kterém 31. července 1619 zástupci Čech, Moravy, Slezska, 

Horní a Dolní Lužice přijali novou ústavu. Český stát se stal konfederací rovnoprávných 

zemí se stavovskou vládou, v  čele s  voleným králem s  výrazně omezenými pravomo-

cemi. Konfederace obsahovala sto článků pojednávajících o náboženských svobodách, 

právním postavení zemí a stavů, volbě panovníka, společné obraně, financích a dalších 

záležitostech. V srpnu přistoupily ke konfederaci stavy Horních a Dolních Rakous, roku 

1620 pak uherské stavy. Sněm zbavil Habsburky českého trůnu a 26. srpna 1619 zvolil 

králem Fridricha Falckého. 

Stavové zemí koruny České 
přijímají novou společnou 
ústavu českého státu

Labyrintem dějin českých zemí 1619
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Zástupci stavů zemí České koruny přijímají novou společnou 
ústavu českého státu, který se stává konfederací 
1619, červenec 31., Pražský hrad
originál, pergamen, česky, sešit o 15 listech, rozměry listu 33,8 x 38 cm, 
přivěšeno 96 pečetí v dřevěných miskách
NA, AČK, inv. č. 2328 (2. český exemplář)  
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