Str. 36 – zjednodušený rodokmen Habsburků v 18.století
1.Ferdinand III. (vládl 1637-1657)
byl císař římský, král český, uherský a chorvatský (vše 1637–1657) a arcivévoda
rakouský (1608–1657).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_III._Habsbursk%C3%BD

2.Leopold I. (vládl 1657/8 – 1705)
čtvrtý syn císaře a krále Ferdinanda III. a jeho první manželky Marie Anny
Španělské. Leopold byl v letech 1658–1705 císař Svaté říše římské národa
německého a v letech 1657–1705 český a uherský král
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_I.

3.Josef I.(vl.1705-1711)
4.Karel VI.(vl. 1711-1740)
byl římským císařem, českým a
nejmladší syn císaře Leopolda I. a jeho
uherským králem a předposledním
manželky . Po smrti svého bratra Josefa
členem dynastie Habsburků v mužské I. se stal:* císař svaté říše římské
linii.
(1711–1740),
Otec byl Leopold I.
• jako Karel II. král český a
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_I._Ha
arcivévoda rakouský (1711–1740)
bsbursk%C3%BD
• jako Karel III. král uherský (1711–
1740).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_VI.

5.Marie Terezie (vl. 1743-1780)
„císařovna Marie Terezie“, často označovaná jako Matka dvou císařů, byla
arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou (1741–1780) a českou (1743–
1780). Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně.
S manželem měla 16 dětí!!ty co přežily, vdávala a ženila výhodně po celé Evropě
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
Marie Terezie byla manželkou Františka I. Štěpána Lotrinského, který byl 13.
září 1745 zvolen římským císařem. Za císařovnu je sice označována, ale jako
žena nemohla být císařovnou zvolena, ale ani se nenechala korunovat, když byl
její manžel za císaře zvolen.
Marie Terezie byla hned první den svého života pokřtěna a celým jménem se
jmenovala Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna.

Větev Habsbursko – Lotrinská(po manželu Marie-Terezie-Františku I. Štěpánu
Lotrinském
6. Josef II.(vl. 1780-1790-kdy zemřel)
7. Leopold II.(vl.1790-1792)
v letech 1765 až 1790 císař Svaté říše
syn marie Terezie – bratr Josefa II.
římské, v letech 1780 až 1790 král
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_
uherský a (nekorunovaný) král český a
II.
arcivévoda rakouský. Je jedním z
nejdůležitějších panovnických
představitelů evropského osvícenství,
prosadil řadu osvícenských reforem. V
českých zemích se těšil obzvláštní oblibě,
např. častý výskyt jména Josef je odrazem
jeho obliby mezi lidem, jehož postavení
podstatně zlepšil.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.

8.František II. (vl. 1792-1806)
(jako císař rakouský se jmenoval František I.)
František II. v letech 1792–1806 byl posledním císařem Svaté říše římské
národa německého
odkaz:http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_I.

