
31.března 2020, 8.B.  
Po velmi „zestručněném“ připomenutí světových dějin ve 2.polovině 19.století (mimochodem v zápise 
byste měli mít mimo jiné doplněné tyto osobnosti: britská královna Viktorie, za USA Abraham Lincoln, 
německý kancléř Otto von Bismarck a ruský car Mikuláš II.) se zaměříme ve stejném historickém čase na 
vývoj v našich zemích. Dnes se seznámíme s vývojem v 50. a 60.letech a za týden se závěrem 19.století. 
Byl bych rád, abyste si uvědomili, že po uvolnění od 60.let 19.století u nás vznikly tradice vlasteneckých 
spolků, z nichž ty dva nejmasovější (tj. s největším počtem členů) existují dodnes !! 
 
Dnes si zpracuj do sešitu zápis.  
Ve čtvrtek 2.dubna sleduj web třídy, bude tam opět bonusový úkol s časově omezenou možností vylepšit si hodnocení v Dě.  
 

Zápis:                  (co je červeně, nemusíš opisovat) 
 

České země a Habsburská monarchie po roce 1848 – vývoj do roku 1867 

- vládne císař ____________ _________ __ (již jsme si ho zmínili v závěru roku 1848) 
- ministr vnitra Alexandr Bach => „Bachův absolutismus“ 
- zavedení policie, cenzury (Co je to cenzura-vysvětli: _________________________)  
- deportace K.H. ______________ do Brixenu v Alpách (Kde je dnes Brixen ? ______) 

- útlum politického života X podpora podnikání a hospodářství 

- 1860 – císař přestává __________ absolutisticky 
- 1861 – ústava => zavedena říšská rada a zemské sněmy 
- 1862 –vznikl Sokol   (Čím se tento náš spolek zabýval ? _________ a ___________) 
- po porážce Rakouska 1866 Pruskem následuje rakousko-uherské vyrovnání  

 Kde na našem území proběhla v roce 1866 tato slavná bitva ? u ______ ______ 
 Ve kterém roce došlo k rakousko – uherskému vyrovnání ? _______ 
 Co znamenalo r.-u. vyrovnání ? – ________ říše na Předlitavsko a Zalitavsko  
 Do které části říše byly zahrnuty české země ? do _____________ 

- 1867 - liberálnější ústava => rovnost před zákonem a náboženská svoboda 
- od 70.let začínají vznikat i české __________ spolky  (nad touto informací se budeš 

muset zamyslet mimo učebnici. Podobně jako Sokol i tento spolek měl vedle své činnosti 
veliký význam vlastenecký. Dám ti nápovědu. Úplně první český spolek tohoto typu 
vznikl v roce 1864. Další byly zakládány od 70.let, hojně pak zejména na přelomu 19. a 
20.století a do vypuknutí 1.světové války byly založeny ve většině obcí.  A ve většině obcí 
jsou i dnes, často je to jediná organizace, která kromě své činnosti zajišťuje na vesnicích 
kulturní a společenský život. Jejich zkratka je SDH) 

Podívej se na videa (trvají cca do 3 minut):  
https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ  - bachův absolutistismus 
https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI – vznik rakousko-uherska 
https://www.youtube.com/watch?v=63JsEAuvEkc – bitva u Hradce Králové (jiná animace) 
https://www.youtube.com/watch?v=TxsfCEC3ocU – vznik Sokola 
 
 

Doporučené video (dá Ti odpověď na poslední řádek zápisu): 
https://www.youtube.com/watch?v=nBmGx_86tMI    - o jednom nejstarším českém spolku 
 
 
  


