
České země a Rakousko-uhersko po roce 1867

Kvůli zklamání z výsledků R-U vyrovnání se český národ postavil proti dualismu (vláda R-U). V 
květnu až červnu 1867 uspořádána ,,pouť na Rus“ - Palacký a Rieger. Ti se zůčastnili národopisné 
výstavy v Pertohradě, potom byli přijati carem Alexandrem II. v Moskvě.
Roku 1867 opustili čeští a moravští poslanci český zemský sněm → období pasivní politiky. Dalším 
projevem odporu byly poutě a táborové hnutí.
Korunovační klenoty byly převezeny z Vídně do Prahy. 
10. května 1868 – tábor na Řípu – vyzdvižen základní kámen k Národnímu divadla.
15.-16. 5. 1868 – slavnostní kladení základních kamenů k Národnímu divadlu.
Roku 1870 se čeští politici vrací zpět do zemského sněmu, zahájili jednání s rakouskou vládou. 
Jednání vede Alois Pražák, Rieger a Clam-Martinic.
Roku 1871 odvolán Alfred Patocký a nastupuje nová vláda v čele s Karlem Hohenwarthem. Úkolem 
vlády bylo vyrovnání s Českými zeměmi – tzv. Fundamentální články.
1871 byly tyto články přijaty českým zemským sněmem: 1) vláda v čele s kancléřem

2) společné ministerstvo financí, 
    zahraničí a armáda
3) zákon na ochranu národnosti – 
    rovnost jazyků

Tyto články však nebyly přijaty Rakousko-Uherskou vládou díky jejímu odporu a odporu 
Německého obyvatelsva a ruského cara.
Byla jmenována nová vláda v čele s Carlosem Auespergem.
Dalším neúspěchem české politiky byly tzv. Chabrusové volby (řec. chabrus- kšeft), díky nim 
ztratili Češi svou pozici ve vládě.
1872 znovu zahájena pasivní politika neúčastí ve vládě. Mladočeši se proti tomu postavili a 
požadují aktivitu.
1874 - Národní strana svobodomyslných - založena mladočechy, Karel Sladkovský, Eduard a Julius 
Grégrovi.
1878 - Vstup českých politiků zpátky do zemského sněmu - období aktivní politiky. Jmenována 
vláda Eduarda Taaffeho, zde poprvé jako ministr zasedal moravský politik Alois Pražák - ministr 
pro české záležitosti.
1879 - zaslání dopisu od poslanců českého klubu, poslali tzv. Minimální program:
1) zrovnoprávnění čj. a nj. ve všech úřadech a ve větší míře i na Pražské univerzitě.
2) upravit podmínky pro české středoškolské a odborné vzdělání.
Čeští poslanci se soustředili na dosažení reálných cílů - drobečková politika (podle Riegera - drobty 
pod stolem). Prvním úspěchem jsou tzv. Stremayerova jazyková nařízení - 1880 - používání češtiny 
ve vnějším úřadování (klient -> úřad)
1881 - požár ND, 1883 - znovuotevření
1882 - Karlo-Ferdinandova univerzita se dělí na pražskou a německou. Dochází k rozšíření počtu 
českých středních škol. 1884 - GUH
V 80. letech žila česká společnost  sporem o pravost rukopisů. Jan Gebauer měl dokázat pravost 
nebo opak. Nakonec díky T.G. Masarykovi prokázána nepravost. TGM, Karel Kramář, Josef Karel - 
společnost Realistů.
Vláda se snaží sjednat Národnostní mír -> výsledkem je tzv. punktace - leden 1890 - několik zásad, 
které měli rozdělit Čechy na 2 části - jazykově německou a dvoujazyčnou. Mladočeši protestovali a 
punktace nebyly přijaty - neúspěch staročechů -> do čela mladočeši. Řada mladočechů se 
realizovala v tzv. pokrokářském hnutí. To tvořili mladí, ke všemu kritičtí, politici. Pořádali veřejné 
demonstrace, které vyvrcholili protistátními akcemi, diky kterým byl nad Prahou 1894 vyhlášen 
vyjímečný stav. Někteří politici stanuli před soudem za spolčování v tajné protivládní společnosti - 
omladina. Do vězení: A. Rašín, SK. Neumann. Po Taafeho vládě nastupuje vláda  A. Windischgratze 
(1893-1895). Po něm úřednická vláda hraběte Felixe Badeniho - uplatňována tzv. etapová politika - 
postupné prosazování v Rakouské politice. 



Úspěchy etapové politiky: 1896 - Badeniho volební reforma - všeobecné volební právo pro muže 
starší 24 let. - 5. všeobecná kurie. 1897 - Badeniho jazyková nařízení - čeština je i vnitřím úředním 
jazykem.
Antisemitismus se nevyhl ani českým zemím - tzv. Hilzneriáda - roku 1899 byla v lese nalezená 
zavražděná Anežka Hrůzová. Z vřaždy obviněn Žid Leopold Hilsner - velký veřejný a politický 
ohlas. Jeden z mála, kdo se zastal Hilsnera byl T.G. Masaryk.

Zprostředkovat a prosadit Č-N vyrovnání se pokusila vláda Ernsta Koerbera v letech 1900- 1904. 
Snažila se o národnostní rozdělení Čech. Toto však nebylo přijatelné ani pro jednu stranu. Dalším 
premiérem byl Paul Gautsch (1904-1906). Roku 1905 uzavřen tzv. moravský pakt - 4. všeobecná 
kurie (i na Morvavě můžou všichni muži starší 24 let volit). Mor. pakt byl jsednán v době, kdy 
sociální demokracie (1878 -založeno) a dělnické hnutí usilují o všeobecné volební právo - dokonce 
roku 1905 uspořádali generální stávku. Roku 1907 za vlády Maxe von Becka (06-08) zrušeny kurie 
a zavedeno všeobecné volební právo do říšské rady (ruší se vliv statků na sílu hlasu). V květnu 1907 
volby - vyhrála agrární strana a sociální demokracie.
I po tomto volebním zákoně dochází k N-Č soupeření, tak byl 1908 uzavřen zemský sněm. Čekalo 
se, že tuto situaci vyřeší nástupce trůnu František Ferdinad D'Este (žena Žofie Chotková). Za 
manévrů v Bosně 28.6.1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na tento manželský pár spáchán atentát. 
Nejprve se o atentát pokusl Nedeljko Cabrinovic - neúspěšně. Úspěšný atentát provedl Gavrilo  
Princip - vystřelil 2 rány - trefil Žofii a Františka (- do krku).


