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MARIE TEREZIE (vláda 1740 - 1780) 
Dcera Karla VI. („pragmatická sankce“ – vládnout může i žena).  Řídila stát podle myšlenek 

osvícenectví. V říši žilo mnoho národů. Marie Terezie vedla války proti Fridrichovi II. (Prusko) – tzv. 

války o dědictví rakouské (1740 – 1748) a sedmiletá válka (1756 – 1763), výsledkem bylo udržení 

moci v habsburské monarchii a ztráta Slezska a Kladska. 

Přijala řadu reforem = „patentů“, aby se zlepšil stav země a poddaných: 

• Sepsána poddanská půda a majetek – podle toho se vybíraly daně. 

• Reforma ve školství – povinná školní docházka – děti musely od 6 do 12let chodit do školy. 

• Měnová reforma – byly zavedeny první bankovky, tzv. bankocetle. 

• Jednotná soustava měr a vah – měřilo se a vážilo na všech místech monarchie podle stejných 

jednotek. 

• Nechala sečíst obyvatelstvo a očíslovat domy. 

• Robotní patent ulehčoval lidem robotu na „panském“ – pracovali tam maximálně 3 dny 

v týdnu. 

• V armádě byla zavedena pravidelná vojenská služba, na 14 let. 

• Na obranu byly budovány pevnosti. 

• Nechala zavést příjmení. 

• Státní centrální úřady řídily život z Vídně. 

V roce 1775 byla povstání poddaných – v Čechách byl hladomor, povstání sedláků u Chlumce nad 

Cidlinou (1775). Následovalo vydání robotního patentu, to znamenalo snížení roboty. 

Osobní život: manžel František Lotrinský (císař Svaté říše římské národa německého), měli 16 dětí – 

z toho 11 dcer. Vedla bohatý milostný život. Následníkem trůnu byl syn Josef II. 
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Obrázky – vláda Marie Terezie 

 

 

 

 

 

 

4) dobývání Prahy Prusy 1757 

3) Pruská armáda 

1) bitva slezské války 2) sedmiletá válka 

5) Pražský dukát – korunovace Marie Terezie 1743 

6) Korunovace 1743 
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7) Mapa 18. století 

 

 

 

8) Mapa České země - ztráta Slezska 

9) Josef II. 

10) Marie Terezie 
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