
České země a Rakousko-Uhersko po roce 1867

Květen – Červen 1867 – Pouť na Rus
Rakousko-Uherské vyrovnání=zklamání v Českých zemích, Český národ se postavil proti 
dualismu (Rakousko+Uhersko jako vládci). V květnu – červnu=pouť na Rus, vedená 
F.Palackým a Riegrem. Tato delegace se zúčastnila národopisné výstavy v Petrohradě, poté 
byla přijata carem v Moskvě. Žádali politickou podporu v rámci RU monarchie, neuspěli. 

V dubnu 1867 opustili čeští a moravští poslanci český zemský sněm. Proto je tato 
politika nazývána pasivní. Dalším projevem odporu proti dualismu byly poutě a táborová 
hnutí. České korunovační klenoty byly převezeny z Vídně do Prahy. Táborové hnutí na hoře 
Říp 5.května 1868-z hory byl vyzdvihnut základní kámen na stavbu Národního divadla, 
15-16.5.1868-slavnosti kladení základních kamenů Národního divadla. (i kámen z Buchtova)

R 1870 se politici vrací do sněmu, zahájili jednání s Rakouskou vládou. Toto bylo 
vedené Aloisem Pražákem, Rieger, Clam – Martinic. 

V roce 1871 byl odvolán Alfred Potocký a do čela vlády byl jmenován Karel 
Hohenwarth. Jeho úkolem bylo vyrovnání s Českými zeměmi, Franc Josef slibuje, že se nechá 
korunovat králem. Vyrovnání s Čechy=fundamentální články: a) zemská vláda v čele 
s českým kancléřem, b) společné ministerstvo zahraničí, financí, vojsko, c) zákon na ochranu 
národnosti-rovnost Češtiny a Němčiny. Kvůli odporu Němců(aby se nestali národnostní 
menšinou), Maďarů(proč taky Češi??!) a Ruského Cara (nechtěl ustupovat ve vlastní zemi-
proto ani v RU monarchii) tyto články nevstoupily v platnost. Ministři (jakž takž pro-Čecha) 
Hohenwarthovy vlády podali demise, jako ministr nastupuje pro-Rakušan Carlos Auersperg. 

1872-Chabrusové volby-zde České země ztratily své pozice(Češi a Němci se snažili 
skoupit pozemky, aby měli mandáty, ale Němci byli bohatší). Češi do sněmu nenastoupili a 
opět zahájili pasivní politiku. Proti tomuto se ale postavili Mladočeši, kteří požadovali aktivní 
politiku. 
1874 – Národní strana svobodomyslná=mladočeši (hlavní:Karel Sladkovský, Eduard a Julius 
Grégrovi). 
1878 – končí pasivní politika (mladočeši vstoupili do Zemského sněmu), opět aktivní; byla 
jmenována vláda Eduarda Taaffeho, v této vládě poprvé jako ministr zasedl moravský politik 
Alois Pražák(ministr krajan). V roce 1879 poslali zástupci Čech tzv.Minimální program. 
Prvním bodem bylo zrovnoprávnění Č a N ve všech úřadech (vnější i vnitřní-jak úředníci 
mezi sebou, tak obyčejní občané s úředníky). 
Druhým bodem bylo ve větší míře zrovnoprávnit Č a N na Karlově univerzitě. (tehdy Karlo-
Ferdinandova). 
Třetím bodem bylo upravení podmínek Č a N na středních školách-gymnáziích-umožnilo 
existenci GUH.
Čtvrtým bodem bylo upravení podmínek Č a N na odborných středních školách. 

Čeští poslanci se soustřeďovali pouze na dosažení reálných cílů=drobečková politika. 

První úspěch drobečkové politiky – 1880 tzv.Stremayerova jazyková nařízení-
zrovnoprávňovali češtinu s němčinou ve vnějším úřadování. 
1882 – rozdělení Karlo-Ferdinandovi univerzity na českou a německou(dva objekty, dva 
rektory). 
Dochází k rozšíření počtu českých středních škol(GUH-1884). 

V 80.letech 19.století žila česká společnost sporem o pravost rukopisů 
Královédvorského a Zelenohorského. V tomto sporu se do popředí dostává T.G.Masaryk. 
Ten vybídl v časopise Atheneum filologa Jana Gebauera ohledně pravosti rukopisů, proto 
byl neoblíben u veřejnosti. Nakonec se podařilo dokázat, že se jedná o falzifikáty. 



T.G.Masaryk se v této době společně s Karlem Kramářem a Josefem Kaizlem začlenili do 
skupiny ,,Realistů‘‘ 
S aktivní politikou souvisí rozvoj kultury-v roce 1881 bylo otevřeno, vyhořelo, ale Češi se 
,,složili na další‘‘ a tak bylo v 1883 postaveno znovu. 

Taaffeho vláda se snažila o Národnostní mír-mezi Čechy a Němci. Došlo k jednáním, 
jejichž výsledkem byly v lednu 1890 PUNKTACE=několik zásad, které měli rozdělit Čechy 
na 2 části. 1) část jazykově německá 2)část dvojjazyčná. Proti tomuto protestovali Mladočeši, 
protože PUNKTACE byly nevýhodné pro Čechy; PUNKTACE nakonec nebyly přijaty. 
Nepřijetí PUNKTACÍ znamenalo neúspěch Staročechů a politiku tak ovládají Mladočeši. 

Řada mladých Mladočechů se realizovala v tzv.Pokrokářském hnutí. Toto hnutí bylo 
kritické ke všemu v Čechách a pořádalo veřejné demonstrace, které vyvrcholily protivládními 
akcemi a proto byl v Praze v roce 1893 vyhlášen výjimečný stav. Někteří pokrokáři stanuli 
1894 před soudem a byli obžalováni za spolčování v tajné protivládní organizaci 
,,Omladina‘‘. Do vězení byli posláni například S.K.Neumann či Alois Rašín. 

Po Taaffeho vládě nastupuje vláda Alfreda Windischgrätze (vnuk gen.Windischgrätze-
Praha, červen 1848), 1893-1895. Po něm nastupuje úřednická vláda Kasimira Felixe 
Badeniho. Za jeho vlády uplatňují Češi tzv.Etapovou politiku=usilování o České prosazení 
v Rakousku, nikoli okamžitě, ale postupně, po etapách. Prvním úspěchem je v roce 1896 
Badeniho volební reforma=volební právo je všeobecné, byla vytvořena pátá všeobecná kurie, 
kdy mohli volit všichni muži nad 24 let. Další úspěch byl málem-Badeniho jazyková 
nařízení-1897-i vnitřní komunikace musí být v Češtině. Obrovský odpor Němců, proto 
nakonec nebyla přijata, Badeni odstupuje. 

Hilsneriáda
Ani českým zemím se nevyhnula vlna antisemitismu, dochází k tzv.Hilsneriádě. V roce 1899 
byla v lese nalezena mrtvá Anežka Hrůzová. Z vraždy byl obviněn a souzen Žid Leopold 
Hilsner. Tento proces se stal politickým, antisemitským; T.G.Masaryk se jej zastal a zajistil 
znovuobnovení procesu, přesto Hilsner odsouzen k trestu smrti, později doživotí, nakonec 
amnestie, nikdy ale nebyl rehabilitován. 

O prosazení Česko-Něm.vyrovnání se v letech 1900-1904 pokusila vláda Ernsta Koerbra, 
snažila se o národnostní rozdělení Čech (česká a německá oblast). Toto rozdělení ale nebylo 
přijatelné ani pro jednu stranu. V roce 1905 byl přijat tzv.všeobecný pakt, který na Moravě 
zavádí všeobecnou kurii. Moravský pakt byl sjednán v době, kdy sociální demokracie a 
dělnická hnutí usilují o všeobecné volební právo. Dokonce v 1905 generální stávka za volební 
reformu. 

V roce 1907 byl přijat zákon o zrušení kurie a zavedení všeobecného volebního práva 
do říšské rady (=>rovnost hlasů). Nejúspěšnější strany ve volbách 1907-agrární strana, 
sociál.demokraté. Německo-České soupeření pokračuje, dokonce je uzavřen říšský sněm, 
čekalo se že tuto situaci vyřeší následník trůnu František Ferdinand D’Este. Za manévru 
v Bosně, 28.6.1914, byl na něj a jeho ženu Žofii v  Sarajevu spáchán atentát. Nejprve se o 
atentát pokusil Srbský student Nedeljko Cabrinovic, který ale neuspěl s vhozením bomby na 
Ferdinanda. Zabít následníka trůnu se podařilo až Gavrilo Principovi. Ten střelil 2 rány, 
zasáhl Žofii i Ferdinanda, kteří na místě zemřeli. 


