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České země v 18.století 

Marie Terezie na habsburském trůnu (1740-1780) 

DND-str.122/Marie Terezie (1740-1780) byla první z trojice panovníků-reformátorů na habsburském 

trůně. Osvícenou vladařkou se stala spíše z nutnosti než z přesvědčení. 

REFORMY MARIE TEREZIE 

DND-str.122/Marie Terezie se vždy obklopovala vzdělanými a schopnými rádci, což lze považovat 

za základ její úspěšné politiky... 

DND-str.122/ V roce1774 byl schválen školský řád, jenž zaváděl v rámci monarchie povinnou školní 

docházku pro děti ve věku od 6 do 12 let... Významné reformy byly prosazeny i v hospodářské oblasti. 

Pro rozvoj obchodu byly zrušeny celní hranice mezi jednotlivými zeměmi monarchie. Byla zavedena 

společná měna. Jednotný systém byl zaveden v oblasti daní… Byla přijata i vojenská reforma. Byla 

zavedena branná povinnost pro muže od 17 do 40 let, modernizována armáda, zřízena vojenská 

akademie pro výchovu vyšších důstojníků z řad aristokracie, i kadetka pro chlapce z chudších 

šlechtických rodin.  

REFORMY JOSEFA II. 

DND-str.125/Nejstarším z šestnácti dětí Marie Terezie a Františka Lotrinského byl Josef II. (1780-1790). 

Již v r.1765 po smrti otce se stal císařem Svaté říše římské a zároveň spoluvladařem matky 

v dědičných habsburských zemích. 

DND-str.125/Josef II. byl přímo posedlý reformní činností, a proto docházelo k častým střetům s Marií 

Terezií, v nichž musel obvykle syn konzervativní matce ustoupit. 

DND-str.125/Po smrti Marie Terezie r.1780 se Josef II. ujal samostatné vlády a zaplavil monarchii výnosy 

a nařízeními. Nejvýznamnějšími z nich byly dva velké patenty z roku 1781. Tolerančním patentem 

bylo zrušeno výsadní postavení katolické církve v zemi a tolerována evangelická náboženství. Skončilo 

období rekatolizace, víra se stala soukromou záležitostí člověka, potomci náboženských exulantů 

se mohli vrátit do vlasti. Druhým patentem byl patent o zrušení nevolnictví, který odstraňoval osobní 

závislost poddaného na pánovi. Z nevolníků se stávali osobně svobodní lidé, kteří se mohli z vlastní 

vůle z panství odstěhovat, uzavírat sňatky, dávat děti na studia či řemesla. Povinnost robotovat 

a odvádět naturální platy a dávky, pokud na panství setrvali, jim však zůstala. Císař tímto patentem 

vyřešil mírumilovnou cestou jak nevolnické poměry v Čechách, které byly v některých oblastech velmi 

kruté, tak zároveň uvolnil pracovní sílu pro manufaktury ve městech. Těmito reformami si získal 

Josef II. velké sympatie venkovského lidu, býval nazýván „selským císařem“. 

DND-str.125/Josef II. reformoval rychle a ve všech oblastech, řada jeho nařízení byla překotná a narazila 

na odpor. Některá opatření byla opravdu nešetrná, císař nechal rozprodat rudolfínské sbírky v dražbě, 

zrušil řadu klášterů a kostelů a učinil z nich kasárny. Při té příležitosti bylo zničeno a ztraceno mnoho 

uměleckých skvostů. 
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Leopold II. – český král 

DND-str.125/Mladší bratr Josefa II. Leopold II. (1790-1792), rovněž osvícený a vzdělaný panovník, některá 

z kontroverzních bratrových opatření odvolal. Sympatie české šlechty si získal i tím, že se nechal 

r.1791 korunovat za českého krále v Chrámu sv.Víta. Jím však období osvícenských panovníků 

na trůně končí. 

DND-str.125/Svými reformami tito vládci položili základy nové občanské společnosti, 

která se v průběhu následujícího století ustavila, a vytvořili podmínky pro 

hospodářský vývoj země. 

JM/ Jak je patrné z uvedeného textu, v Čechách byli „osvícenými panovníky“ členové jednoho rodu. 

Každý z nás ovšem pochází z nějakého rodu, každý z nás má nějaký svůj původ a kořeny, z nichž může 

čerpat, a to i ve 21.století. 
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Použitá literatura a zdroje: 

Kniha „Co (ne)smíte vědět-1?“ – Michael Morris – kód CNV1-číslo stránky 

Kniha „Světovládné spiknutí“ – Gary Allen – kód SS-číslo stránky 

Kniha „Profily odvahy“ – J.F.Kennedy – kód JFK-číslo stránky 

Kniha „Akta Rockefeller“ – Gary Allen- kód Akta Rockefeller -číslo stránky 

Kniha „Poselství rudého muže“ – E.T.Seton – kód PRM-číslo stránky 

Kniha „USA“– André Maurois – kód USA-číslo stránky (jeden díl z trilogie věnované dějinám SSSR a USA) 

Kniha „Dějepis na dlaní“ – Helena Kohoutková, Martina Komsová - kód DND-číslo stránky 

V tomto e-booku jsem čerpala také z knihy „Dějepis 

na dlani“-Martina Komsová, Helena Kohoutková 

(nakladatelství RUBICO). Kniha provází čtenáře 

dějinami lidské společnosti od jejích počátků až do 

počátku 21.století. Sleduje jednotlivé jevy a události 

ve světových i českých dějinách, zaměřuje se na 

jejich příčiny, průběh a důsledky, uvádí události ve 

vzájemných souvislostech. Je doplněna citací z 

dobových dokumentů a doprovázena řadou 

historických obrázků, ilustrací a map. Je určena 

čtenářům, kteří chtějí získat celkový přehled o 

dějinách lidstva, je rovněž vhodná jako učebnice pro 

studenty. V knize naleznete k jednotlivým 

historickým událostem bližší informace. Kniha vyšla 

v druhém vydání a je možné ji objednat 

na www.rubico.cz. Tuto knihu vřele doporučuji všem 

milovníkům historie.  

Text čerpaný z této knihy je psán kurzívou a označen 

kódem DND-číslo stránky 
  

 

Citace je vždy psána kurzívou  

Internet 

http://www.national-geographic.cz/osobnost-tydne/rockefeller-pribeh-muze-ktery-se-stal-prvnim-miliardarem-planety.html 

John.d.Rockefeller-10.ledna 1870/ 

Mé osobní poznámky jsou uvedeny značkou JM/ 
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