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I.

Obr. č. 1: královna Marie Terezie, Hlavačka, s. 26.

Obr. č. 2: Císař František I. Štěpán, Hlavačka, s. 26.
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II.

Využití doby míru před Sedmiletou válkou

Poznatek nutných reforem 

         - finance            (chronický nedostatek)

         - státní správa   (rozdrobená, závislá na zájmech stavů)

         - armáda            (zaostalost velitelů, výcviku, výzbroje, ale i počtu vojáků)

M.T. na to má 9 let

potřebuje schopné lidi: hrabě Kounic – zahraniční politika

                                     hrabě Daun (34) - armáda

                                     hrabě Haugwitz – finance, daně, státní správa apod.
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III.

Obr. č. 3: Kníže Kounic, Veber, s. 344.

Obr. č. 4: Hrabě Haugwitz, Hora-Hořejš, s. 34.
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IV.

Cílem reforem je vývojově dohnat Prusko a získat zpět Slezsko.

Prusko je přitom vzorem pro reformy (samo dává 3/5 rozpočtu do armády).

Úkol = získat peníze na 108 000 vojáků v míru + splátky státního dluhu

Haugwitz a daně

  - pevná sazba (posléze 42%)

  - odhlasovat ji na 10 let předem

  - inkasovat daně centrálně (nový úřad a systém)

  - zdanit i vrchnostenskou půdu

  - pro poddané je primární daň státu, až následně dávky vrchnosti
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V.

Daňové reformy si žádají reformy i v dalších sektorech, zejm. st. správy.

Tyto změny nezasahují Uhry – počátek dvojcestného vývoje v monarchii.

  -  zásadní omezení pravomocí stavovských úřadů

  -  nástup státních byrokratů a centrálních úřadů

  -  nové rozdělení do krajů 

  -  zvýšení množství úředníků, zavedení oficiálních úředních hodin, žebříček postupu

Armáda

  -  početní růst

  -  zlepšení výcviku

  -  výživa, výzbroj a výstroj je věcí státu

  -  budováno moderní vojenské školství

  -  zásadní reorganizace dělostřelectva (unifikace techniky a munice, škola, výcvik)

       (kníže Lichtenštejn)
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VI.

Změny v diplomacii – státní kancléř hrabě Václav Antonín Kounic

  -  aliance s Francií Ludvíka XV.  (i přes markýzu de Pompadour)

  -  protipruská fronta i s Ruskem, Švédskem a Saskem

Reforma práva a soudního systému

  -  odstranění mučení při výsleších, ale i víra v čarodějnictví apod.

  -  povinná zkouška z práv u soudců, doktorát u advokátů, 3 stupňové soudnictví

Unifikovány míry a váhy

  -  pro rozvoj řemesel, manufaktur i obchodu

  -  platí od 1764 do 1876

Sjednocení cel

  -  jednotný celní řád a vznik celní unie zemí českých a rakouských /ne Uher!/
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VII.

 Měnová reforma 

  -  zjednodušení a sjednocení oběživa

  -  sladění měn v Říši /mimo Pruska/

  -  tzv. konvenční měna

  -  dukát (císařský či kremnický)

  -  tolar (1 tol = 2 zl .. „sekerka je za 2 zl..“)

  -  krejcar (1 zl = 60 kr)

  -  měď pro ražbu od kr po fenik od 1760

  -  bankocetle – první papírová platidla /1762/

  -  5, 10, 25, 50, 100 zl, 500 a 1000 zl

  -  v bance jen půlku v mincích, půlku papír

  -  1811 – inflační bankrot

Obr. č. 5: Bankocetle 5 zlatých, 1762, Veber, s. 351.
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VIII.

Školství

  -  zrušení jezuitů  –  1773 papežskou bulou, majetek připadá státu - pro školskou reformu

  -  sjednoceno písmo, tzv. školní kurent

  -  systém škol: triviální  (čtení, psaní, počty i s trojčlenkou, náboženství) – děti 5 – 12 let

                                                 1774 povinná docházka (jen) doporučena, stejně i mateřský jazyk

                          hlavní  (trivium + lat., zem., děj., přír., sloh, kreslení, geom., industr.)

                          normální (rozšířená osnova šk. Hlavní + kurz pro učitele nižších stupňů)

  -  gymnázia – část zrušena, část piaristé apod. - jako přechod na univerzitu

                                                                             - placení školného (!)

1784 – za Josefa II. přeloženy prázdniny ze září a října na červenec a srpen

1773 – z 57 gymnázií jich zbylo v Čechách 25 

1790 – v Čechách 2601 triviálek, cca 75–80% dětí

        – v Praze studuje 193 teologii, 198 práva, 61 lékařství, ...
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IX.

Obr. č. 6: Škola 1782, Hora-Hořejš, s. 39.

Obr. č. 7: Škola přelomu 18. a 19. st., Hora-Hořejš, s. 40.
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X.

Obr. č. 8: Slabikář 18. st., Hora-Hořejš, s. 41.

Obr. č. 9: Slabikář 18. st., Hora-Hořejš, s. 46.
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XI.

Zemědělství

  -  vyměřování (josefínský katastr 1784-1789 pro určení daní)

  -  inovace – nový typ pluhu, první secí stroje, pěstování na úhorech,

                  dotované   zavádění nových plodin, překonání nedůvěry k bramborám 

  -  hladová léta 1771-2, zemře 10% obyv. v Č., 1776 již dodávky sadby brambor

  -  v tutéž dobu probíhá sčítání obyvatel, popisná čísla domů, soupisy povinností poddaných

Selské nepokoje

   -  1775 improvizovaný, spontánní a naivní protest vůči robotám, s vidinou 
zamlčovaného „zlatého patentu“

      -  houfy chlapů, občas „ozbrojených“, násilné vymáhání prohlášení na úřednících 
zámků, vojsko spíše jen sleduje situaci (nemá nutně zasahovat, leda rozehnat či zavřít)

Sedláci u Chlumce

      -  3 pokusy o útok na zámek, asi 15 mrtvých (v Praze 8 exemplárních poprav)

      -  tatáž situace v tutéž dobu asi na čtvrtině Čech

1775 nový robotní řád = vytyčení povinností: 3 – 13 dnů/rok, 3 dny/týden 

Jiná situace na korunních statcích (alpské země a tzv. mírné nevolnictví)
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XII.

Hodnocení tereziánských reforem

  -  cílem je silný stát = centralizace

  -  jeden stát – jeden jazyk  /němčina/

  -  integrace, ne proti českému národu

  -  šlechta anacionální, kosmopolitní  

  -  ref. úspěšné, dle Josefa polovičaté

  -  osvícenství v rámci limitu absolutismu

  -  unijní propojování zemí

  -  Uhry mají vlastní linii

Obr. č. 10: Marue Terezie asi 48 letá, Hora-Hořejš, s. 70.
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XIII.
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na 
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá 
autorskému zákonu.


