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Úvod 

Při studiu podkladů je důležité uvědomit si že, národní obrození je mnohovrstevnatý 

historicko-společenský proces. Je to proces oživování národa a národní identity 

vznikající a probíhající v konkrétních podmínkách své doby a událostí. Téma národního 

obrození je dlouhodobě zpracováno historiky, filozofy, sociology, etnografy a dalšími 

disciplínami. Proto je velmi důležité uchopit téma smysluplně a nezůstat jen u popisu 

událostí té doby a hledat vedle pochopení procesů a událostí vlastní přístup. České 

dějiny konce 18. století a první poloviny 19. století bývají tradičně vykládány jako 

dějiny českého národního hnutí neboli národního obrození. České dějiny této doby 

ovšem nejsou nic více než součást dějin evropských, zasahují je stejné myšlenkové 

a kulturní proudy, utvářejí se podle podobných ekonomických a sociálních podmínek. 

Jan Patočka poukazuje na možnost, že stejně, jako jinde v historii, i v tomto případě 

se ukazuje, že pravá je cesta zpátky k počátkům. Ukáže-li se, že česká otázka byla od 

počátku nikoliv „českou“ tj. specificky naší doménou v domnělé národní povaze, osudu 

nebo jiném faktu založenou otázkou, nýbrž kusem sociálního boje, jímž pochází od 18. 

století naše země.1  

Autor dále poukazuje, že České země, stejně jako Evropa, prošly složitým procesem 

přeměny starých feudálně stavovských struktur v moderní občanskou společnost a byly 

zasaženy novými liberálními myšlenkami. Žádný z našich sousedů „nevyrostl“ za 

stejných okolností a týmž způsobem: Poláci, Maďaři, Němci měli svou velkou 

i drobnou šlechtu a své velké měšťanstvo, kteří je vedli a dodávali společnosti podle 

okolností tu tradičně, jindy okázale vzbouřenecký ráz, zatímco celá naše novodobá 

společnost rostla zdola, lidově a široce demokraticky.2 

Jiné české specifikum spočívalo pouze v tom, že moderní český národ se formoval 

v podmínkách mnohonárodní habsburské monarchie, kde Češi zaujímali postavení 

národnostně nižší kategorie, kde státní správa, vyšší vzdělání a společenský vzestup byl 

vázán na užívání německého jazyka. Jazyková hranice byla pojmem geografickým 

i sociálním. Uvědomělí čeští vlastenci tvořili jen velice malou skupinu (zvláště 

v prvních desetiletích 19. století). Masy česky hovořícího obyvatelstva dosud nebyly 

národním vědomím takřka vůbec zasaženy. 

                                                 
1 Jan PATOČKA, Náš národní program, Praha 1990, s. 55. 
2 J. PATOČKA, Náš národní program, s. 37. 
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Z toho důvodu se první až třetí kapitola bakalářské práce věnuje kontextu vývoje 

evropské civilizace v historických událostech, ekonomických a myšlenkových změnách 

do roku 1848. V západní Evropě (Anglie, France, Španělsko) se prosadilo ztotožnění 

národa jako příslušníků společenské skupiny určené společnou etnickou příslušností 

a společným jazykem. V Českých zemích (vzhledem k Rakousko-Uherské multietnické 

monarchiích) život vypadal jinak. Velký význam měl samozřejmě průběh událostí, které 

se odehrály do konce 18. století. Převážně důležité bylo zrušení stavů, pozdější průběh 

katolizace, vládnoucí německý jazyk nejen na úřadech, ale i latina používaná převážně 

jako jazyk učenecký. Tento kontext je důležitým předpokladem pro porovnání změn, 

které jsou shrnuty ve čtvrté a páté části práce. 

Šestá až osmá kapitola shrnuje nejdůležitější skutečnosti, které postupně změnily 

společenské prostředí, a to vliv obrozenecké, osvícensko-kritické práce obrozenců, 

vlastenců, v tom nejširším slova smyslu. Období druhé poloviny 19. století a přesah 

do dnešní doby je následně shrnut v osmé kapitole mé bakalářské práce. 

Dušan Třeštík ve své publikaci poukazuje, že dějiny nejsou totožné s historií, jsou 

příběhem, který o minulosti vyprávíme, příběhem o nás, vždy vztaženým 

k současnosti.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Dušan TŘEŠTÍK, Zápisník a jiné texty k dějinám, Praha 2008, s. 140. 
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1. O českém národním obrození 

Národní obrození označujeme jako proces formování novodobého českého národa 

v období, které spadá do 70. let 18. století a trvá až do 50. let 19. století. Pro termín 

„národní obrození“, které se vžilo do podvědomí hlavně díky romantickému nadšení 

minulého století, většinou nenajdeme v evropských jazycích jiný ekvivalent. 

Výjimku tvoří slovenština. Národní obrození je velice dějinně rozsáhlé, málokteré 

uskupení v široké časové lince se může chlubit úpadkem a následným zrozením. 

Obsah pojmu národního obrození romantičtí vlastenci vyjadřovali v minulém století 

odlišně, než nyní.  

Obrození je etapou především kulturního procesu, v němž se díky různým změnám 

ve struktuře společnosti utvářel novodobý český národ. Z různých hledisek (politického, 

hospodářského, sociálního, kulturního a kultury každodenního života) lze sotva vyčlenit 

onu zhruba třetinu českého obyvatelstva, která nehovořila česky, ale byla zapojena 

v komplexu dějinného společenského procesu tohoto území. Problém obrození 

sledujeme hlavně v již zmíněných sociálních a hospodářských sférách, u obyvatelstva 

bez rozdílu jazyka a vrstev, které tvoří významný základ národního společenství. 

Tam, kde dochází k utváření novodobého českého národa, dochází k vymezení 

společnosti v užším etnicko-jazykovém smyslu. 

Největšího významu nabývá sféra kulturní. Musíme se zamyslet a hlavně 

si uvědomit, že v celé kulturní sféře v této fázi obrození nelze uplatnit jazyková kritéria. 

Těžko bychom zde hledali jazykově české osvícenství a vědu.  Počínajícím evropským 

národnostním hnutím se začala absolutizovat hodnota jazyka. Byla nadřazena 

politickým a obecně lidským hodnotám. Problém „obrození“ nelze oddělit od obecného 

evropského společenského přerodu, na němž se u nás podíleli lidé z řad bez rozdílu 

jazyka, však propojeny hospodářskými, sociálními a kulturními vlivy. Tento proces byl 

předpokladem další obrozenecké fáze. Jeho průběh výrazně a dlouhodobě ovlivnil 

ekonomickou sféru v celé Evropě.  

Národní obrození vzbuzovalo vždy zájem a pozornost. Není se čemu divit, neboť 

se vedle husitství jedná o nesmírně důležitou a radostnou etapu naší historie. Vždyť jde 

o pokládání základů našeho novodobého života. Veškerá literární tvorba i vědecké 

práce, které se z té doby zachovaly, jsou nám dodnes velice blízké. 
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Vše, co bylo napsáno, bylo lidem přijímáno s velký zájmem a zvídavostí. Bylo to 

hlavně díky spisovatelům, kteří svou obrozeneckou tématikou formovali poznání 

a hodnocení čtenářů. Kdo by neznal Jiráskovy kroniky F. L. Věka nebo Raisovy 

Zapadlé vlastence. I práce jiných autorů jsou přijímány se zájmem.4 

Díky postupné přeměně feudální stavovské společnosti se utvářely novodobé národy 

v Evropě.  Na samostatnou existenci novodobé společnosti neměl vliv národní „duch“ či 

dějinný „smysl“, ani barokní patriotismus.5 Působily tu zákonitě objektivní vztahy 

v ekonomicko-sociálním procesu, v němž se postupně začalo angažovat stále větší číslo 

občanů na vytvoření novodobého národního celku. Program obrození nebyl dán 

předem. Díky škále předpokladů z různých odvětví (kulturní dědictví, historické 

vědomí, národní uvědomění, národní agitace, výchova k vlastenectví) se muselo 

formovat postupně.  

V typologiích evropských národních hnutí v 19. století byly analyzovány 

předpoklady a podmínky k formování novodobého českého národa. Docházelo k tomu 

od fáze intenzivní vlastenecké agitace, jež předcházela nástupu masového národního 

hnutí.  

 

1.1. Společenská situace poslední čtvrtiny 18. století 

V tomto období se ještě nedá mluvit o novodobém národním uvědomění a už vůbec 

o nějakém vlasteneckém postoji. Převládá zde elementární povědomí většiny etnik 

o příslušnosti k zemi a státu, podpoření ideologií (Země svatováclavská). Obyvatelé byli 

z pohledu feudální připoutanosti a politické sounáležitosti, bez kompromisně oddaní 

svému panovníkovi. Existovaly skupiny nadšenců se zájmem o různá studia, především 

o jazyk, kulturu a dějiny. Zrodila se obrozenecká ideologie, která byla v těsném spojení 

s osvícenským patriotismem. Osvícenský patriotismus pramenil z touhy po poznání 

a čisté lásky k zemi, jež je naším domovem.  

Národní obrození se začalo projevovat uvnitř společnosti. Jedním z prvních 

předpokladů vzniku národního obrození, byly převratné změny v pozdně feudální 

struktuře ve výrobě, kde se uplatňovalo stále víc a víc kapitalistických znaků. Dochází 

k dalším překvapujícím změnám, zejména v ekonomické, sociální a kulturní sféře. 

                                                 
4 Josef KOČÍ, České národní obrození, Praha 1960, s. 5. 
5 Josef PETRÁŇ a kol., Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 

18. století, Praha 1990, s. 910. 
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Tyto  změny měly zásadní vliv na přetváření společenských poměrů na území celé 

středoevropské monarchie. V tomto období také převládají osvícenské myšlenky, které 

přispívají společenskému myšlení a zájmům, které formují národní maloburžoazii 

a národně myslící inteligenci.6 

V rámci habsburské monarchie mluvíme o éře josefinismu. Jedná se o specifickou 

rakouskou formu přeměny evropské kultury k novověku, neztotožnitelnou 

s osvícenstvím. Významnou osobou této doby, sympatizující s osvícenskými proudy, 

byl Josef II. Nezapíral nikdy své názory, naopak je při každé příležitosti bojovně 

uplatňoval, jak ústně, tak i písemně, navzdory názorům své matky.7 V etapě po 

josefinismu přineslo nadcházející období nové charakteristické rysy, především díky 

vlivu francouzské revoluce.8 

Krystalizačním jádrem počátků národního obrození považujeme úzkou vrstvu 

městské a venkovské patriotické inteligence, zčásti dotčené osvícenským patriotismem. 

Problémem tohoto období je problém svobody. Do těchto problémů spadá: postavení 

člověka ve společenských vztazích, mimoekonomické násilí vyplývající ze zákona 

feudalismu, problém lidských možností rozhodnout o sobě samém. K zásadnímu řešení 

dospěly politické doktríny, které se v praxi dostaly nejdále josefínským statistickým 

rovnostářstvím. Pro politickou správu se stává rovnocennou jednotkou šlechtic, měšťan, 

sedlák i podruh. Bohužel však úplné rovnocennosti mezi obyvatelstvem dosaženo být 

nemohlo. Nikdy totiž nebyl zrušen základní feudální vztah, který se řídil heslem 

poddanství. Poddanství velice komplikovalo vztahy mezi lidmi, a to ve všech 

společenských sférách. 

Další problém nastal v sociální otázce. Například rolník se musel nejprve odprosit 

od mimoekonomického útisku a zapojit se do klasického života vedle měšťana 

na stejnou občanskou rovnost. Až po postupném odstraňování feudálního systému 

mimoekonomického přinucení a narušení feudálně stavovského řádu, se mohlo opustit 

od poddanství. Princip poddanství byl vystřídán principem občanského společenství 

spojeného vztahem k vlasti a národu.9 

 

                                                 
6 J. PETRÁŇ a kol., Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. 

století, s. 9-1. 
7 J. KOČÍ, České národní obrození, s. 84. 
8 J. PETRÁŇ a kol., Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. 

století, s. 10-11. 
9 Tamtéž, s. 11. 
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1.2. Pojem národa 

Národ je velmi hojně zastoupená a složitá skupina. Národ se vyznačuje soudržností 

lidí s určitými společnými vlastnostmi. Mezi základní znaky řadíme: jazyk, půdu, 

hospodářskou pospolitost, národní povahu, psychické založení, společnou budoucnost. 

Novodobý národ vzniká v poslední třetině 18. století a v průběhu 19. století. 

Ve středověku vznikaly odlišné celky, např. národnostní (etnické), antické (Řekové, 

Římané.), feudální (Angličané, Němci, Čechové…). Až novodobé národy mají velkou 

hospodářskou soudržnost a jednotnou sílu, jsou to národy buržoazní, později 

socialistické.10 

 

Středoevropské a východoevropské národy od konce 18. století 

Nejzákladnějším znakem národa je řeč a společný jazyk. Dalším znakem je společné 

území, země, půda, na níž obyvatelstvo žije. Vytváří se pouto k domovu, k rodné zemi 

(patriotismus, vlastenectví). Dlouhým soužitím na společné půdě se vytváří jednota 

národa. Jedná se o společenskou národní kulturu a vzdělanost, které jsou natolik 

propojeny, že se stávají i vývojovým činitelem. Za řadu století příslušníci národa 

vytvořili síť měst, osad, cest, silnic, železnic, sítě elektrických a bezdrátových spojení, 

díla výtvarného umění, hudby, literární a vědecká. Toto všechno dalo základ 

myšlenkovým, mravním i duchovním tradicím, které se předávají z generace 

na generaci. Během staletí se vytvořily určité rysy, které sbližují příslušníky národa, 

upevňuje se jejich národní povaha a charakter. Každý národ má svůj temperament, který 

se v průběhu národních dějin mění a vyvíjí.11 

 

Názory na národ v 19. století 

Toto období se vyznačuje největším množstvím možných definic o národu, právě 

v německojazyčném prostředí. Společným rysem definice národa byl: „Axiomatický 

názor, který odpovídal také dobovému veřejnému mínění, že je národ odvěkou kategorií, 

jejíž objektivní existenci je možno a nutno oživovat, obrozovat, poněvadž je specifickou 

hodnotou lidského rodu.“12 

 

                                                 
10 Miloslav TRAPL, České národní obrození na Moravě v době předbřeznové a v revolučních letech 

18481849, Brno 1977, s. 12. 
11 Tamtéž, s. 12-13. 
12 M. HROCH, Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 

národů, s. 17. 



 

15 

Existuje několik proudů definic národa. Prvními definicemi byl národ objektivními, 

empiricky zjistitelnými, ověřitelnými rysy, charakteristikami, u kterých většinou na 

prvním místě figurují kulturní a jazykové prostředky (střední a východní Evropa). 

Počátkem 20. století autoři došli k názoru, že není možné formulovat jednu přesnou 

definici.13 

Díky 2. světové válce, s příchodem nacionalismu, byl poznamenán i přístup k pojetí 

národa v celé Evropě a vlastně na celém světě. Zejména politologie projevila zájem 

o studium termínu „národ“. Nadále panovala odlišnost názorů, vesměs se však autoři 

shodovali. Většina autorů se distancovala od názoru, že je národ odvěkou kategorií 

a také od rasových teorií pospolitostí krve. V mnoha případech panovala shoda 

v nedefinovatelnosti národa pouze etnickými rysy (jazyk a kultura). Národ byl uznán za 

soudržnou, politickou skupinu až tehdy, pokud jeho příslušníci doložili své uvědomění 

o sounáležitosti, považující za hodnotu. V následujících desetiletí rostl důraz na studium 

„nacionalismu“ jako subjektivního předpokladu, projevu pro existenci národa.14 

 

2. Evropa do roku 1792 

Evropa si v  18. století prošla rozmanitými událostmi. Nejednalo se pouze 

o obchodní výměny a kulturní vztahy, nýbrž o diplomatické styky, zájmové střety 

a válečné konflikty. Od určité doby přestala být Evropa uzavřeným světem. 

Díky obchodnímu rozmachu a mořeplavby, docházelo k expanzi i mimoevropská města. 

Díky sedmileté válce se velmi zhoršily vztahy mezi západoevropskými státy, mezi 

Velkou Británií a jejími severoamerickými koloniemi. 

Závažné změny se promítly i do vnitropolitického vývoje jednotlivých evropských 

zemí. Bylo to díky změnám v oblasti výroby a ekonomiky. 

Už v druhé polovině 17. století se upevnila řada základních typů státního zřízení, 

jejichž podstatné prvky krystalizovaly již během 16. století. Na jedné straně to byl 

feudální absolutismus, na druhé pak konstituční monarchie anglického typu a feudální 

stavovská monarchie. Absolutismus měl však v různých státech značně odlišný 

charakter.15 

                                                 
13 M. HROCH, Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 

národů, s. 17-18. 
14 Tamtéž, s. 21. 
15 Miroslav HROCH, Obecné dějiny novověku, Praha 1989, s. 144. 
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Během americké revoluce povstali proti Velké Británii Francie a Španělsko, 

jako odplata za porážku po sedmileté válce. Rok 1781 se zdál pro britskou armádu 

kritickým, zachránila ji na poslední chvíli převaha na moři. Zvítězili nad nizozemským 

i francouzským loďstvem. K tomuto stanovisku se připojilo Prusko, skandinávské státy, 

Habsburkové a Portugalsko.16 

Státům, které se připojily k ozbrojené neutralitě přinesl válečný konflikt výhody 

(politické i obchodní). Velmi dobře na tom bylo Rusko, které se mohlo podílet na 

západoevropských a východoevropských záležitostech. Ruská politika se podílela na 

prvním dělení Polska, roku 1772. Dále bojovala proti osmanské říši v zájmech 

rakouských Habsburků.  

V 70. letech řešily spor Prusko a habsburská monarchie. Roku 1779 však jejich spory 

skončily Těšínským mírem ve prospěch Pruska a Rakouska. Roku 1788 do války 

vstoupilo i Švédsko proti Rusku. Rakousko z války vystoupilo a Velká Británie 

se obávala příliš velkého ruského vlivu. Britové uzavřeli s Ruskem v roce 1791 mír. 

Shrneme-li Evropu v 18. století, vidíme, že první dvě třetiny se vyznačovaly 

krvelačnými bitvami, rozsáhlejšími válečnými konflikty. V etapě skončení sedmileté 

války a výbuchem Velké francouzské revoluce, až na výjimku tažení proti Osmanům, 

neznala Evropa žádná velká válečná tažení.  

Velká Británie v polovině 17. století otevřela cestu buržoazním reformám. 

Byla nastolena svoboda tisku a shromažďování. V 18. století se dostala do popředí 

urbanizace, počet obyvatel Londýna se blížil již jednomu miliónu. Život Angličanů však 

nebyl jednoduchý. Pokud budeme brát v potaz ohlas francouzské revoluce 

a předrevoluční poměry v evropských monarchiích, tak si člověk v anglické věznici žil 

svým způsobem „svobodněji“ než člověk žijící na svobodě v absolutistickém státě. 

V německých zemích došlo k pokrokovým proměnám a reformám v hospodářských 

a sociálních životech až ve třetí čtvrtině 18. století. Největších úspěchů se dosáhlo 

i ve správních a kulturních sférách. Tato doba je spojována s osvícenským 

absolutismem. Německo prošlo řadou reforem, vždy opírající se o panovníka té které 

doby. Ve většině německých států vzniká také vrstva inteligence - úředníci, lékaři, 

právníci, středoškolští učitelé. Vzrůstá úroveň literární produkce, až dva tisíce časopisů 

a novin. Rodila se koncepce německého národního divadla, která byla k dispozici všem 

složkám měšťanům. 

                                                 
16 Miroslav HROCH - Vlasta KUBIŠTOVÁ, Velká francouzská revoluce a Evropa 17891800, Praha 

1990, s. 9-10. 
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Itálie oproti Německu nebyla roztříštěna do tak velkého počtu drobných státečků, 

ale ani netvořila jednotný politický celek. Jedna třetina území byla pod habsburskou 

nadvládou, další pod španělskou dynastií a zbylou část tvořily nezávislé státy (např. 

Benátky).17 Měšťanstvo se nepodílelo na politickém rozhodování a také vliv státních 

úředníků byl menší, než v jiných evropských zemích oné doby. Neméně pozoruhodným 

jevem je, že v Itálii mělo úsilí o reformy feudálního systému největší naději na úspěch 

tam, kde byl politický život určován zvenčí panovníky z okruhu Habsburků 

či španělských Bourbonů.  

Belgie spolu s českými zeměmi spadala do oblastí, kde vévodila katolická 

protireformace. I Belgie byla pod vládou Habsburků. Školství, včetně univerzit bylo 

pod církevní kontrolou. Církev měla tak velký vliv, že neuspěl ani Josef II. se svými 

reformami. Nebyl např. publikován toleranční patent. Vedl se boj církve proti Josefu II. 

a jeho absolutistické vládě.  

Švýcarsko si v Evropě udržovalo jedinečnost. Především díky nikdy neprojevujícímu 

feudalismu a nepůsobení žádné monarchie do 18. století. V 18. století se zde objevovaly 

již známky osvícenského myšlení. Jako v jiných zemích, nastávaly nesouhlasy a boje 

obyčejného lidu a vesničanů proti svrchnosti. Nepokoje vyvrcholily povstáním, ke 

kterému se přidalo i měšťanstvo a obchodníci. Nicméně roku 1749 bylo potlačeno. 

K novému konfliktu došlo v následujícím desetiletí, když se pokrokové složky 

buržoazie pokoušely prosadit nový zákoník. Díky němu se mohlo měšťanstvo podílet na 

politickém rozhodování. Hospodářství ve Švýcarsku přežívalo díky staré slávě 

vyspělého cechovního řemesla a zprostředkování vnitrozemského obchodu. 

Díky bojům, cechy brzdily výrobě, proto se jen někde prosadila manufakturní výroba. 

Za zmínku stojí rozvoj hedvábnictví a hodinářství.  

Pro Polsko byla 2. polovina 18. století tragickým historickým obdobím, kvůli ztrátě 

nezávislosti a rozbití národního území. Tohoto „otřesu“, chtěli někteří magnáti využít 

k nastolení naprosté anarchie. To se však nepovedlo, díky pomoci Ruska a Kateřiny II., 

která chtěla mít z Polska nezávislý dobře fungující stát. Šlechta byla jediným politicky 

plnoprávným činitelem polské společnosti. Roku 1776 byly v Polsku zavedeny reformy 

k posílení státní moci. Opět byl vypracován zákoník, který nevešel v platnost a celý 

projekt padl. Nejdůležitější složkou reformní činnosti byla práce na reformě 

vzdělávacího systému.  

                                                 
17 M. HROCH - V. KUBIŠTOVÁ, Velká francouzská revoluce a Evropa 17891800, s. 10-24. 
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Samostatné království Norsko bylo od roku 1660 absolutistickou monarchií s pevnou 

úřední státní mocí. Švédsko bylo stavovskou monarchií, kde královská moc měla jen 

reprezentativní funkci. Zatímco dánská politika projevovala zájem o západní Evropu, 

švédská politika se zajímala o záležitosti baltské a východoevropské.18    

Souhrnně vzato, už od dob římské říše snila Evropa jeden velký politický sen. 

Sjednotit křesťanský lid pod jednoho papeže ve světě duchovním a pod jednoho 

panovníka ve světě politickém. Na začátku 16. století, průběhem reformačního hnutí, 

došlo k rozpadu duchovenstva po stránce křesťanské i politické.  Na konci středověku 

začaly postupně vznikat státy, které snižovaly autoritu císaře. Ten začal postupně ztrácet 

vliv na vlastní území Svaté říše římské. Světovládnou říši římskou chtěli pozvednout 

italští humanisté, kteří neuspěli.  

Nového významu pak představa univerzální monarchie nabyla v době zámořských 

objevů, kdy se rozšiřovalo vědomí evropské politiky. Týkalo se to zejména Španělska, 

Karla V., jehož vzkvétající země se začala v 17. století rozpadat. Španělská krize trvala 

celé století. 

Habsburská moc se po roce 1648 začala přesouvat z Madridu do Vídně. Tam se 

osnoval boj proti osmanské říši a upevňování moci ve střední Evropě. Císařská moc 

začala upadat, neboť nedisponovala žádným koloniálním panstvím. Císařský titul 

sloužil pouze k posílení Habsburků ve Svaté říši římské. Velmi dobrou pozici měla 

Francie a Anglie. Francie expandovala do Afriky, Asie, Ameriky, ale i do Evropy.19 

 

2.1. Ekonomické změny v Evropě 

V období po Bílé Hoře v Evropě sílila ekonomika výrobních procesů. Docházelo 

k postupnému rozpadu feudalismu. V českých zemích docházelo ke stabilizaci 

feudalismu, to znamená, že vládnou monopolní a naturální struktury 

ekonomiky. Díky reformám, dochází ve střední Evropě k přeměně feudálně výrobních 

vztahů v nové výrobní vztahy. Tyto změny přišly s vládou Marie Terezie. Ve Francii 

v polovině 18. století se velice zhoršuje ekonomická stránka země. Za vlády 

Ludvíka XVI. se díky válkám stát velice zadlužuje. Podílí se na tom i faktory jako, 

nákladný způsob života u dvora, cechovní monopoly, vnitřní cla. 

                                                 
18 M. HROCH - V. KUBIŠTOVÁ, Velká francouzská revoluce a Evropa 17891800, s. 10-44. 
19 Jiří HRBEK, Evropa a absolutismus v 17. a 18. století, Praha 2012, s. 25. 
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První zemí, kde započala průmyslová výroba, byla Anglie. Počátky tovární výroby 

sahají až do 60. let 18. století, kdy vzniklo bavlnářství. Proces mechanizace byl odbyt. 

Postupně se zaváděly další složité operace, jako předení a tkaní. 

V poslední čtvrtině 18. století se začaly rychle prosazovat i parní a pracovní stroje. 

Spojením „dílnou světa“ je bezkonkurenčně označována Velké Británie, která se stala 

vedoucí industriální zemí. Systematicky rozšiřovala své koloniální panství, jako 

důležitý zdroj surovin a budovala silné loďstvo, které jí zase zaručovalo silnou pozici 

v zámoří. Rozvoj průmyslové výroby se stal naléhavou potřebou doby. Průmyslovou 

výrobu začalo hodně států podporovat. Uvolňovaly celní bariéry. Dávaly legislativě 

větší prostor, přispívaly přímými dotacemi, privilegii a výhodami. Podporovaly 

i aktivity zaměřené k šíření technických a ekonomických informací. Do tohoto 

průmyslového rozvoje velmi zasáhla i kontinentální blokáda za napoleonských válek. 

Co se týče pokročilosti průmyslové výroby, srovnatelnou s Anglií byla Belgie. 

Dominanci v hospodářské činnosti získala Francie. Pokročilý průmysl mělo i Německo. 

Po ukončení napoleonských válek se mnohé státy Evropy musely vyrovnat s řadou 

krizových jevů, jako s vyčerpanými zdroji, ztrátou financí, s přechodem z válečné 

ekonomiky na mírovou, tlakem řemeslné výroby apod.20 

Do 18. století se ekonomika nejvíce projevovala v zemědělství. Hlavně 16. století 

tvoří zásadní předěl ve vývoji výrobních vztahů v evropském zemědělství. V západní 

Evropě začaly vznikat kapitalistické vztahy, naopak v jiných zemích docházelo 

k utužování a prohlubování vztahů feudálních. Omezováním osobní svobody, 

připoutáním k půdě se všemi sociálními důsledky, které z toho vyplývaly (tzv. druhé 

nevolnictví). 

Důležitými předpoklady pro vznik kapitalistických vztahů v zemědělské výrobě, 

bylo převážně zbavení závislosti každého výrobce na půdě i na jiných osobách, volnost 

v nakládání s vlastní pracovní silou. Neméně důležitým prvkem bylo zbavení se 

vlastnictví všech výrobních prostředků výrobce.  

V Anglii klasickým příkladem nových vztahů v zemědělství bylo ohrazování. 

To však postihovalo pouze malou část půdy v celé Anglii. Docházelo k převádění 

rolníků do postavení dočasných či doživotních držitelů půdy. V 16. století se dostal do 

popředí chov ovcí, který byl výnosnější než obilnářská výroba. 

                                                 
20 Jitka LNĚNIČKOVÁ, České země v době předbřeznové 17921848, Praha 1999, s. 167. 

 



 

20 

Pole se přeměňovala v pastviny pro ovce a probíhal proces scelování orné půdy. 

Tím se zavedly lepší zemědělské nástroje, díky kterým se zlepšila produktivita 

obilnářství.  

V nizozemských zemích se setkáváme s pojmy svobodný rolník a kapitalistický 

pachtýř. Oba užívající námezdné pracovní síly, zaměstnávající čeleď. Výnosnost tvořily 

průmyslové plodiny.  

V 16. století ve Francii převládaly feudální vztahy. Mzda se zde označovala jako 

peněžní renta. Díky znehodnocování peněz, se začala země zadlužovat a z vysoké 

šlechty přecházela část půdy na měšťanstvo. Vedle sedláků rostlo procento chudiny 

a drobných rolníků. Taková skupina obyvatel byla odkázána na práci za mzdu na 

dvorech feudálů, statcích bohatých sedláků a tvořila základ pro domácí řemeslnou 

výrobu.21 

Podobně jako v Anglii, i ve Španělsku se rozšířil chov ovcí pro vlnu. Z toho lze 

usoudit, že chov ovcí byl velice privilegován a bránil rozšiřování zemědělské půdy 

na úkor pastvin. Na rozdíl od Anglie se vlna jako surovina vyvážela ze země. 

Docházelo ke stagnaci zemědělské výroby, ochuzování rolníků a to vše kvůli 

rozšiřování pastvin. 

Převažujícím typem v severní Evropě na norském venkově byla vrstva svobodných 

rolníků, kteří měli vliv a rozhodovali i o venkově švédském a finském. Pouze Dánsko 

redukovalo svobodné „královské“ sedláky a zvyšovalo feudální útisk na venkově. 

Během 16. století se Polsko potýkalo s chudobou a úpadkem rolnického 

hospodářství. Docházelo totiž k vykořisťování robotní pracovní síly u poddaných. Řada 

rolníků utíkala do východních zemí za obživou, kvůli „připoutávání k půdě.“ 

Základní  jednotkou hospodaření feudálů se stal dvůr, totožný obvykle s panstvím.  

Ve většině oblastí střední Evropy hrozil hospodářský úpadek, především drobné 

šlechty. Vedle toho se udržovala tendence k posílení samostatných rolnických 

hospodářství. Na severovýchodě se uplatňovala znevolnění, západ a jihozápad 

upřednostňoval drobné rolnické hospodářství, platících rentu v penězích.22 

V Rusku se kvůli řadě specifických podmínek velice zhoršila pozice rolníků. 

Ruský stát požadoval stále větší daně, které postihovaly i statkáře a ti právě zvyšovali 

své požadavky na rolníky. Východiskem pro rolníky byl útěk do okrajových oblastí 

kolem Ruska nebo na církevní panství. Mezi povinnostmi rolníků převažovala renta 

                                                 
21 M. HROCH, Obecné dějiny novověku, s. 20-22. 
22 M. HROCH, Obecné dějiny novověku, s. 23-25. 
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v úkonech, nikoli ve formě roboty při dvorech, ale v lesní práci, lovu, dopravě. 

Evropské zemědělství všeobecně rozvíjelo výrobu pro trh a zesilovalo zbožně- peněžní 

vztahy na venkově. Ne všude docházelo k posílení kapitalistických vztahů, tam kde 

můžeme hovořit o jednoznačném rozvoji, bylo anglické a nizozemské zemědělství.23 

V ekonomickém myšlení, v první polovině 19. století, jasně dominoval ekonomický 

liberalismus. Měl dvě podoby. V té první byl liberalismus představen v klasickém pojetí 

učení A. Smithe, který hájil úplné uvolnění individuálních sil každého jedince 

v hospodářském životě. Odstraňoval veškeré omezující opatření, cechovní či celní. 

Smith prosazoval v ekonomickém liberalismu hesla jako volnost, rovnost, vlastnictví. 

Tyto liberální přístupy se prosazovaly převážně ve Velké Británii. Liberální teorie 

v podobě ekonomického národního státu byly prosazovány v zemích, které obtížně 

zápasily s pokročilejší anglickou konkurencí (Evropa, USA) a jednalo se o druhou 

podobu v pojetí liberalismu. V některých podmínkách hospodářství, méně průmyslově 

rozvinutých zemích, byly tyto myšlenky až „sebevražedné“. Konečným východiskem, 

se stal zájem národa, státu. V konečné, východisku národního hospodářství, bylo též 

zapojení do celosvětového obchodu. Teorie národního hospodářství byla velmi 

populární, především v první polovině 19. století, kdy se stala v Rakousku naprosto 

dominantní.24 

 

2.2. Myšlenkové změny v Evropě 

Rozmach kapitalismu v 18. století dal vznik nové rozvíjející se ideologii osvícenství. 

V kapitalistických zemích (hlavně Anglie) se osvícenská ideologie stala oporou 

existujícího pořádku a pouze usilovala o oslabení přežitků minulosti. Nejdříve vznikalo 

osvícenství měšťanského charakteru, jehož představitelé zakládali program reforem. 

Důsledkem této ideologie bylo i jisté zdůvodnění politiky absolutismu, jejíž nositel 

buržoazie, ještě neusilovala o podíl na politické moci.25 

Doba 17. a 18. století je dobou skutečně převratných událostí završených třemi 

velkými revolucemi: Francouzskou, americkou a průmyslovou. Docházelo k utváření 

mnoha myšlenek a jejich rozšíření, hlavně z vědeckých a filozofických okruhů do 

podvědomí duchovenstva, šlechty, měšťanů a na konec i k poddaným. 

                                                 
23 M. HROCH, Obecné dějiny novověku, s. 280. 
24 J. LNĚNIČKOVÁ, České země v době předbřeznové 17921848, s. 170-171. 
25 M. HROCH, Obecné dějiny novověku, s. 282-288.  
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Na jedné straně stál jistý pokrok ve vědě, na straně druhé, šíření jejích výsledků mezi 

státy, společenské stavy až k širším okruhům lidí. Osvícenství je především ideologií, 

méně už vlastí filosofií.26  

Jak už bylo řečeno, osvícenství je především ideologickým systémem, který je 

v přímém vztahu k vývoji společnosti směřující k převládání kapitalistických 

společenských vztahů. Natolik prostupoval do společenského vědomí, až v něm zaujal 

vedoucí postavení na stupni rozvinutého manufakturního studia kapitalistických 

výrobních a společenských vztahů.27 

 

Francouzské osvícenství 

Základem francouzských osvícenských systémů se stal senzualismus. Jeho základní 

myšlenkou je smyslová zkušenost člověka. Tento myšlenkový proud dal vzniku třem 

osvícenským ideologiím. Základem bylo umírněné osvícenství Montesquieuovo 

a Voltairovo zastoupeno nejbohatšími složkami buržoazie. Další skupina byla 

zastoupena mechanickými materialisty, převážnou většinu tvořili encyklopedisté. 

Ideologie středních měšťanských, především obchodních a průmyslových vrstev. 

Politicky nejradikálnějším typem osvícenství byl Rousseauismus, osvícenství 

nejnižších, lidových, maloburžoazních živlů. Velkou roli v osvícenství hráli také 

utopisté. Jejich ideologie se soustředila mezi nejnižší společenské vrstvy, byl však 

záležitostí jednotlivců. 

Myšlenky francouzských osvícenství se velice rychle šířily do Evropy. 

Montesquieuovy a Voltairovy spisy se staly významnou součástí téměř všech 

šlechtických knihoven. Tyto spisy se týkaly zásahů do společenských vztahů. Většinou 

bylo takovéto myšlení spojeno s přesvědčením, že tyto zásahy může provést pouze silná 

státní moc proti slabým zájmům vládnoucí třídy. To dalo vzniku osvícenskému 

absolutismu.  

Ústavní postavou německého osvícenství byl G. E. Lessing, který tvrdě oponoval 

klasicismu a vytvoření německé národní kultury. Prosazoval osvícenský program a byl 

zásadně proti neomezenému knížecímu absolutismu. Sociálně-politické myšlení 

německého osvícenství dostalo zásadní podobu v literatuře, básnictví a dramatické 

tvorbě. 

                                                 
26 J. HRBEK, Evropa a absolutismus v 17. a 18. století, s. 142. 
27 Josef HAUBELT, České osvícenství, Praha 1986, s. 7-8. 
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V kulturním světě bylo oslabováno díky citové a emociální složce lidské osobnosti. 

Významným faktorem k překonání kosmopolitního osvícenství byl vznik a rozmach 

národního německého cítění. 

Na rozdíl od německého osvícenství, to rakouské nepoznalo vzpouru jedinců proti 

vládnoucí společnosti jako celku, nýbrž poslušně pracovali ve službách osvícenské 

vlády.28 

Dílo M. V. Lomonosova dalo základní myšlenku ruského osvícenství. Vycházel 

z racionalistického přesvědčení a byl zakladatelem ruské filozofie a literatury. Dále se 

osvícenství ubíralo směrem publicistiky, spisy o cestování, analýzou protikladů ruské 

společnosti.29  

Všechny zmíněné země, ale i mnoho dalších, měli své hrdiny ať už v literárním nebo 

filozofickém světě, kteří dávali svými díly najevo nespokojenost či vnuknutí myšlenek 

za lepší ideologie. Svými díly tvořili základy představ o osvícenském státě, o boji proti 

monarchii, vymezení společnosti apod. Veškeré ideály představitelů osvícenství byly 

naplněny až příchodem revolucí následujícího století. Ve Francii připravili půdu pro 

revoluční převrat, jehož důsledkem byl konec osvícenské doby. Tam, kde se osvícenství 

stalo ideologií feudálního státu, se pro nedostatek času nepodařilo plně prosadit, což pro 

osvícenský absolutismus znamenalo nenaplněné představy všech činů, kterých chtěl 

dosáhnout.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 M. HROCH, Obecné dějiny novověku, s. 282-287. 
29 Tamtéž, s. 287-288. 

         27 M. HROCH - V. KUBIŠTOVÁ, Velká francouzská revoluce a Evropa 17891800, s. 51-52. 
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3. Evropa roku od 17921848  

 Druhá polovina 18. století bylo obdobím snah o změny v kulturních, sociálních 

a hospodářských odvětví. Většina panovníků si uvědomovala, že pokud si chtějí udržet 

moc a vládu, neobejdou se bez reforem. Tyto reformy měly zmírnit sociální rozpory 

a překonat hospodářské potíže starého režimu. V některých zemích, se díky reformám 

podařilo překonat jisté potíže, v některých se naopak konflikty přiostřily. V některých 

zemích k reformám ani nedošlo. Velmi zřídka v Evropě existovaly země, kde by 

v předrevolučním období panoval klid a stabilita starého režimu. Jednalo se o německé 

knížectví (Bavorsko, Meklenbursko) a papežský stát.31 

 

3.1. Konec absolutismu a Velká francouzská revoluce 

Absolutistický stát se zrodil v každé zemi ze strachu a vnitřní krize. Ve Francii 

i habsburské monarchii překonával náboženské rozdělení, které vyústilo v občanskou 

krvavou válku.  

Na druhou stranu se v době absolutismu nemuselo všem lidem žít špatně. 

Velmi záleželo na každém státu a jeho vztahu k poddaným. Jak přispívají k ekonomické 

prosperitě státu, zda dodržují křesťanské zásady, které v protestantské i katolické 

podobě určovaly základní morální principy lidského soužití. Našli se obyvatelé, 

například sedláci, kteří nenechali na svého panovníka dopustit, i měšťané a obchodníci 

žili se dvorem v určité symbióze. Též duchovní byli vděční svým panovníkům 

za podporu jejich náboženství na daném území.  

Zdali se setkáváme s nějakým odporem vůči panovníku, vedla jej šlechta. Jak už bylo 

řečeno výše, rozpad absolutismu zapříčinila Francouzská revoluce. Nutno však říci, že 

absolutismus nebyl jedinou možností k přechodu na moderní stát, byť to byl 

nejrozšířenější model. „Stát jsem já“, jedna z nejslavnějších vět Ludvíka XIV., který se 

považoval za největšího „boha“ státu.32 

Ve Francii po smrti Ludvíka XV. nastoupil na trůn Ludvík XVI. od něhož, 

se očekávala vláda po vzoru evropských osvícenství. On však nebyl schopný se odprosit 

od narůstající krize v souvislosti starého režimu. Turgot, generální kontrolor financí, 

usiloval o rozšíření vnitřního trhu (o svobodný obchod s obilím, zrušení poplatků na 

                                                 
31 J. HRBEK, Evropa a absolutismus v 17. a 18. století, s. 192-193. 
32  Tamtéž, s. 195-197. 
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hranicích měst, zrušení cechů apod.). Po jeho pádu na jeho místo nastoupil švýcarský 

finančník Necker. Ten řešil zadluženost státu režimem úspornosti a vnitřními půjčkami. 

Toho však šlechta brzo odvolala. Roku 1786 uzavřela Francie obchodní smlouvu 

s Anglií. Levné anglické zboží začalo zaplavovat francouzský trh a Francie se dostala 

do průmyslově-obchodní krize. Tato krize měla za následek masovou nezaměstnanost. 

Konala se různá shromáždění za účelem oddlužit stát.  

Roku 1788 se k moci dostal opět Necker a byly svolány Generální stavy. Tím se 

vyloučila možnost feudální převahy opozice proti daňové politice krále. Následovaly 

volební kampaně zástupců jednotlivých stavů, již v procesu narůstání revoluční situace. 

V té době se už připravovala francouzská revoluce (17891794).33  

Francouzská revoluce nastolila definitivní konec feudalismu ve Francii, usnadnila 

nástup kapitalismu a započala začátek novodobého francouzského národa. Byla 

to revoluce měšťanských oddílů, třetího stavu neprivilegovaných obyvatel, kteří svým 

bojem ukazovali svůj nesouhlas vůči vládě Ludvíka XVI. Berme v patrnost, že tato 

revoluce velice otřásla celou Evropou. Už jen kvůli ohlasům ze všech koutů země.  

Již od prvopočátku revolučních událostí, počínaje svoláním Generálních stavů roku 

1789 do Versailles, revoluční prohlášení reprezentantů třetího stavu, že chtějí zastupovat 

svůj národ jako celek a že chtějí nastolit ústavu, i vítězné tažení na Bastilu, státní vězení 

a symbol královského absolutismu. Tyto všechny události vzbudily nepřehlédnutelnou 

pozornost u evropských monarchů, feudálů, měšťanů, rolníků a dalších společenských 

vrstev. Pádem Bastilu definitivně skončila vláda Ludvíka XVI. I tento čin měl nesmírný 

ohlas po celé Evropě, i v Čechách. Všechny vrstvy českého obyvatelstva reagovaly 

na francouzské události. Ohlas francouzské revoluce nebyl jediný a jednotný. Každá 

společenská vrstva reagovala odlišně. Samozřejmě se našly pozitivní i negativní reakce, 

hlavně podle zařazení v žebříčku společenských vrstev. Ohlas se měnil také v závislosti 

na vývoji revoluce.34 

I po vzniku republiky se v Itálii nacházelo nadšené publikum, sympatizující 

s myšlenkami Velké francouzské revoluce. Docházelo k udržování tajné vlastenecké 

společnosti mezi členy duchovenstva a světské inteligence. Mnohdy docházelo 

ke spojení městských revolucionářů s nespokojeným venkovem, jehož cílem mělo být 

povstání a zvrat politických poměrů. 

                                                 
33  M. HROCH, Obecné dějiny novověku, s. 302-303. 
34 M. TRAPL, České národní obrození na Moravě v době předbřeznové a v revolučních letech 

18481849, s. 27. 
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V Itálii působila skupina „jakobínů“, kteří sympatizovali s Francií a osnovali 

povstání. Jejich snahy byly však roku 1794 zhaceny, sardinským králem. Takových 

snažení bylo v budoucnu ještě spousty. 

Na rozdíl od jiných evropských zemí, nedošlo v Itálii po vyhlášení Francouzské 

republiky a po popravě krále k tak velké diferenciaci revolučního dění. Někteří jedinci, 

především patriotická aristokracie, sympatizující s Francií se od revoluce odvrátila, 

což však neoslabilo revoluční hnutí. Skupina republikánů v Itálii byla velmi početná 

v porovnání s ostatními zeměmi Evropy. Jejich negativem bylo však utopistické 

myšlení a průhledné bojové metody. Po odhalení větších a větších klubů jakobínů, 

se italští republikáni stále víc upínali k naději v pomoc revoluční Francie. Lidé věřili, 

že francouzská vojska smetou další monarchy a osvobodí Itálii. Dějiny italského národa 

se kvapem začaly měnit díky příchodu Napoleona Bonaparte. Začala nová etapa 

ve vývoji italského republikánského hnutí. 

Roku 1797 byla v Německu vyhlášena Cisrenánská republika v Kolíně nad Rýnem. 

Vznikl německý senát, skládající se převážně z demokratů. Měšťané (obchodníci, 

řemeslníci) zůstávali vůči vzniku nového státního útvaru velmi skeptičtí. 

Svojí nevoli vyjádřili velmi malou účastí při příležitosti vyhlášení nezávislosti 

na lidových oslavách. Cisrenánská republika trvala pouhé čtyři dny. Roku 1798 byla 

část Německa rozdělena do čtyř oblastí, se svými hlavním městy a úředníky, kteří 

se přizpůsobovali francouzskému systému. Roku 1800 se tato oblast levého břehu Rýna 

plně integrovala a zůstala součástí Francie, až do Vídeňského kongresu. Francouzské 

vládě tehdy nezáleželo zbavit německý lid od feudální závislosti. Naopak stupňovala 

své mocenské ambice.35 

Velká francouzská revoluce měla velký vliv na utváření národního uvědomění 

a nacionalismu. Polsko bojovalo za národní zájmy proti cizímu útisku, proti Prusku 

a Rusku, Belgie a Itálie proti útisku habsburskému, Irsko proti anglickému. Národ byl 

v revolučním období chápán jako souhrn rovnoprávných občanů všech občanů daného 

státu. Tedy buržoazie, vzdělanců, ale i řemeslníků, rolníků, námezdně pracujících. 

Všichni měli jedno společné, své poslání v boji za svobodu.  

 

                                                 
35 M. HROCH  - V. KUBIŠTOVÁ, Velká francouzská revoluce a Evropa 17891800, s. 413-449, 507. 
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3.2. Vídeňský kongres 

Vídeňský kongres byl oficiálně zahájen 1. listopadu roku 1814 ve Vídni. Sjelo se 

celkem 216 zemí. Rozhodující vliv však měli Anglie, Rusko, Rakousko, Prusko 

a Francie, označované jako „velká pětka.“  

Hlavním cílem tohoto svolání bylo poválečné uspořádání Evropy, tzv. „dělení kořisti 

mezi vítězi.“ Však ani toto jednání se neobešlo bez konfliktů. V rozporu bylo Rusko 

s Pruskem a Rakousko s Anglií. Rusko chtělo mít pod nadvládou celé Polsko a pro 

Prusko jako kompenzaci území celého Saska. Jednání se tak vyostřilo, že dokonce car 

Alexandr I. hrozil bojovým vynucením. Z obav nadvlády Ruska se roku 1815 uzavřel 

tajný pakt mezi Rakouskem, Anglií a Francií. K tomuto paktu se připojily i další státy, 

jako Bavorsko, Hannoversko a Nizozemí. Tyto události vedly k nové evropské válce 

proti Rusku. Car se však zalekl a ještě ten rok došlo k dohodě „velké pětky“ a Ruska. 

Řešení přineslo 84% polského území pro ruského cara. Prusko získalo část Saska a dále 

bylo „odškodněno.“ Rakousko získalo také poměrně velké území. 

Kongres skončil 12. června 1815. Vyústěním kongresu byla rovnováha mezi 

mocenskými státy a zabránění ruské dominantní velmoci Evropy zaujmout postavení 

poražené napoleonské Francie. Vídeňský kongres je považován za jeden 

z nejúspěšnějších mírových konferencí v dějinách Evropy. Díky rovnoměrnému 

a  uspokojivému rozdělení mezi mocnosti, nedocházelo k povyšování nad druhé. 

Někteří obyvatelé české země doufali v určitou naději povznést svá postavení právě 

díky kongresu. Jednalo se většinou o úředníky, kteří žádali o přeložení do Rakouska 

za získáním vyšších funkčních postů. Vídeňská vláda projevila těmto zájemcům 

podporu. 

K určitému zvratu došlo po útěku Napoleona z Elby. Z nepatřičné informovanosti 

se domníval, že se schyluje k válce mezi „velkou pětkou“ a že jeho chvíle opět přijde. 

To byl však omyl, a tak se hned po jeho vylodění, 1. března 1815 ve Francii, proti němu 

postavili všichni evropští panovníci a vlastně celé evropské veřejné mínění. 25. března 

1815 byl Napoleon prohlášen Vídeňským kongresem za „nepřítele a rušitele klidu 

lidstva“. Po prohrané válce u Waterloo, byl deportován na ostrov sv. Helena, kde v roce 

1821 zemřel.36 

 

                                                 
36 Milan ŠVANKMAJER, Čechy na sklonku napoleonských válek 18101815, Praha 2004, s. 151-154. 



 

28 

3. 3. „Mladá Evropa“ a národně osvobozenecké hnutí 

Seskupení, tzv. „Svatá aliance“, vzniklo 26. září 1815 a zrodilo se z potřeby cara 

Alexandra I., zajistit věčný mír. Chápal jej jako trvalé a neměnné dodržování statusu 

quo, daného dohodami Vídeňského kongresu a závěrečnou porážkou Napoleona. 

Svatá aliance byla podepsána ruským carem s rakouským císařem a pruským králem. 

Jednalo se o deklaraci závazku, že tyto země spolu budou jednat a vládnout v co 

nejsvětějším duchu, jako bratr s bratrem.37 

Po Vídeňském kongresu v Evropě panovalo „bídné“ období. Lidé měli těžké žití, 

většina jich utíkala za hranice státu, ačkoli se Svatou aliancí uzavřeli mírové dohody. 

Po roce 1820 probíhaly boje za svobodu. To vše zapříčinila Velká francouzská 

revoluce, která v lidech vyvolala touhu po svobodném a demokratickém způsobu žití.  

V období 18151848 vzniká hnutí „Mladá Evropa“, jejíž členové jsou například 

Mladá Itálie a Mladé Polsko. V celé Evropě se dostaly k moci opět staré konzervativní, 

totalitní režimy s autokrativní a bez ústavní vlády. Jedním slovem lze toto období 

popsat jako velice nešťastné. Dochází k přemíře zatýkání, policejního dohledu, věznění, 

potlačování lidských práv a svobod, stíhání obyvatel. Lidé utíkají od utlačování, 

od reality, hledají nový svět, vzniká nový směr romantismus, jako kompenzace těžké 

a špatné doby. Rysem tohoto období je nacionalismus, nadřazenost určitých zemí 

(Německo, Rusko, Francie) nad ostatní (Čechy, Slovensko, Polsko aj.) v kterých se 

rozvíjela národní obrození. V každé zemi probíhalo osvobozenecké hnutí odlišným 

způsobem.  

V době Napoleonských válek byla ve Španělsku vyhlášena liberální ústava. 

Roku 1814 za vlády krále Ferdinanda VII., byla ústava zrušena, neboť potlačoval 

svobodu v Jižní a Střední Americe, ve španělských koloniích, kde bojovali za 

nezávislost. Roku 1820 vypuklo povstání proti králi. Povstání vyvrcholilo ustoupením 

krále Ferdinanda VII. a navrácením k ústavě. K dalšímu zvratu však došlo zásahem 

Svaté Aliance, která obnovila moc panovníka. Povstání bylo nakonec potlačeno. 

Léta 18201823 jsou obdobím konstituční monarchie ve Španělsku. 

V Německu existovala hnutí bojující za sjednocení země již za bojů proti 

Napoleonovi. Po Vídeňském kongresu vznikají vlastenecké spolky, manifestace 

za jednotnou národní svobodu. Do popředí se dostávají tzv. burschenschafty (studentské 

spolky), které roku 1817 uspořádaly demonstraci na hradě Waldburg při příležitosti 300. 

                                                 
37 M. ŠVANKMAJER, Čechy na sklonku napoleonských válek 18101815, s. 154-156. 
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výročí vystoupení Martina Luthera. Vrcholem událostí se stalo zavraždění spisovatele 

A. von Kotzebueho, který v novinách napadal studentské hnutí. Toho využil Klemens 

von Metternich, rakouský kancléř, jako možnost postavit se proti radikálům. Metternich 

pozval do Karlových Varů zástupce německých států. Výsledkem jednání byl přísný 

dohled nad výukou, učiteli a žáky, omezení akademické svobody, likvidace tisku, zákaz 

provozování a vytváření vlasteneckých spolků. Ve 30. letech 19. století došlo k dalšímu 

oživení německých bojů za svobodu. Až vytvoření německého celního spolku roku 

1834 přispělo k budoucímu sjednocení Německa. 

Itálie zůstala i po událostech po Vídeňském kongresu stále nejednotná. Dokonce 

do severních a středních oblastí zasahoval vliv Rakouska. Pouze Sardinské království 

bylo jednotné a bez rakouského nadvládí. Itálie se také dočkala několika povstání a také 

převratu v papežském státu v letech 18301831. Roku 1831 vzniká nové tajné hnutí 

Mladá Itálie, jejímž cílem bylo sjednocení země a osvobození od rakouského vlivu. 

Mezi nejvýznamnější spolky, založené v Rusku, patřily Jižní a Severní spolek. 

Jejich cílem bylo zrušit nevolnictví a vytvořit ústavu. Po smrti cara Alexandra I., došlo 

k převratu, který vedla skupina děkabristů. Uskutečnilo se povstání důstojníků a vojáků, 

které však bylo novým carem Mikulášem I. potlačeno. 

Mezi lety 18111812 dochází Anglii k bouřím mezi dělníky, díky rychle se vyvíjející 

industrializaci. Dělníci vytváří hnutí ludolitů a ničí nově zaváděné stroje. 

Vykřikují: „nové stroje nám berou práci“. Náladu nepovznesla ani roku 1825 

ekonomická krize, díky přeplnění jihoamerických trhů. O jisté hnutí se pokusili ještě 

chartisté s požadavkem na osmi hodinovou pracovní dobu a právo volit. Vše bylo 

zamítnuto.38  

Další hnutí a povstání se konaly ještě v zemích jako je Belgie, Polsko, Irsko, Francie, 

Jižní Amerika a další. Za zmínku stojí úspěšné povstání v Belgii, která se stala roku 

1830 samostatným státem, monarchií. 

                                                 
38 M. ŠVANKMAJER, Čechy na sklonku napoleonských válek 18101815, s. 156-60. 
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4. Habsburská monarchie 

V 16. století existoval stát, který neměl jméno. Až příchodem rodu Habsburků došlo 

k jeho vytvoření a rozrůstání. Kromě rakouských zemí, sem patřily i země Koruny 

české (Čechy, Morava, Slezsko) a země Koruny uherské (Horní a Dolní Uhry, 

Chorvatsko a od konce 17. století Sedmihradsko).  

Habsburský panovník Ferdinand I. budoval a soustřeďoval svou vládu uvnitř 

monarchie s cílem zachovat mír. Prosazoval absolutismus proti modelu stavovské 

monarchie a snažil se zajistit náboženskou jednotu, odstraněním nejrůznějších 

protestanských směrů. Další jeho snahou bylo uchránit Evropu od tureckého nebezpečí, 

posílit vlastní moc s mezinárodním zajištěním.  

Habsburkové byli velmi silným evropským a královským rodem, který vládl ve 

Střední Evropě, ale i ve Španělsku, Nizozemí, části Itálie a Svaté říše římské. Na jedné 

straně Habsburkové posilovali svou moc a na straně druhé se snažili vzájemně politicky 

i hospodářsky propojit určitá území, konkrétně země ve střední Evropě.39  

 

4.1. České země v 18. století a reformní tendence 

V 18. století, ale už i dříve, vznikaly různé sféry společenských zájmů. Za zmínku 

stojí vznik císařské armády, diplomacie, náboženství a také se stále více dostávaly 

do popředí ekonomické zájmy a hospodářská spolupráce habsburských zemí. Vliv 

vzniku manufaktury byl velký, začaly vznikat textilky, výrobny porcelánu i keramické 

dílny.  Co se týče politické situace, tak ta vypadala do roku 1740 poměrně klidně. Až na 

nějaké málo významné vojenské střety, se na českém území nevyskytovaly bojové 

stavy.40 

Domácí česká šlechta byla dokonce ochotna platit docela vysoké daně, o kterých 

věděla, že budou směřovat na účely armády k ochraně před případnými útoky. 

Jediný odpor kladla církev o výši berní (církevní imunitu), který vedl konkrétně pražský 

biskup Jan Bedřich z Valdštejna.  

Do popředí se dostává také boj za český jazyk a literární tvorba. Koncem 18. století 

je český jazyk pod hlubokým tlakem a literární tvorba prodělává řadu změn. Za všechny 

změny a proměny mohly kapitalistické vztahy, které přecházely do vztahů feudálních. 

                                                 
39 J. HRBEK, Evropa a absolutismus v 17. a 18. století, s. 80-85. 
40 Tamtéž, s. 86. 
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Ty člověku otevíraly zcela nové společenské postavení a perspektivy. 

Díky kapitalistickým vztahům docházelo k rozvoji různých manufaktur a také vzhledem 

k hospodářské síle, kterou státu přinášely, nabývaly na velkém významu. Manufakturní 

výrobě vévodil vztah zaměstnavatel-zaměstnanec, který fungoval na vzájemné dohodě, 

bez feudálního přinucení. Díky tomu byl roku 1775 vydán patent o zákazu donucování 

předáků pracovat proti své vůli. Takovou změnu podpořili poddaní, kteří v roce 1775 

povstali pro zrušení nevolnictví. Podobná různá povstání přispěla k řadě reforem 

a k postupné likvidaci feudalismu. 

Reformy na jedné straně zabraňovaly rozkladu feudálního zřízení a na druhé straně 

připravovaly cestu novému společenskému zřízení. Tím se i lišila vláda Marie Terezie, 

u které převažovaly feudálně obranné tendence a jejího syna Josefa II., který 

progresivně připravoval cestu ke změnám ve struktuře feudální společnosti.  

Za reformní tendence můžeme považovat zrušení nevolnictví, reformu berní 

a urbariální, které vedla ke zrušení povinné roboty, ale nevešla však v platnost. Za vlády 

Leopolda II. (17901792), Františka I. (17921835), nedocházelo k reformnímu hnutí 

díky Francouzské revoluci a z obav, aby četné změny nevyvolávaly předpoklady 

revolučních změn. 

Reformovat, měnit systém, nebylo v té době jednoduché. Panovníci se báli o svou 

moc a prvořadost a podporovali především svou absolutní panovnickou moc. Díky ní, 

mohli jednotně a pro celou monarchii nalézat východisko k řešení zájmů. Tato okolnost 

přispívala k likvidaci feudální rozdrobenosti monarchie, zemí Habsburků.41  

 

4.2. Marie Terezie, Josef II. a jejich reformy 

Marie Terezie byla nejslavnější rakouskou arcivévodkyní, českou a uherskou 

královnou. Byla dědičkou habsburských zemí. Jediný syn jejích rodičů zemřel už jako 

nemluvně a další děti byly dcery. V šesti letech poznala svého budoucího manžela, 

Františka I. Štěpána Lotrinského, který byl zvolen římským císařem a proto je Marie 

Terezie také označována jako císařovna. Po smrti svého otce, roku 1740, Marie Terezie 

nastoupila na trůn. Stala se panovnicí habsburských zemí. 

                                                 
41 Jan MUKAŘOVSKÝ - Karel DVOŘÁK - Felix VODIČKA - Vladimír ŠTĚPÁNEK - Rudolf HAVEL, Dějiny 

České literatury, Praha 1960, s. 21-22. 
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Jako žena, měla v začátcích své vlády veliké potíže. Mnohé okolní země, na které si 

činila nárok, se domnívaly, že není úplně vhodné mít na královském trůnu ženu.  

Situace se však uklidnila a Marie Terezie se mohla plně věnovat svým soukromým 

i politickým záležitostem. 

Vládu Marie Terezie zasáhly tři válečné konflikty o habsburský trůn. V letech 

17401763 se odehrávaly tzv. „války o rakouské dědictví.“ Jednalo se o rozpory 

s Pruskem, Bavorskem a Francií. Války s Pruskem a Bavorskem jsou nazývány „slezské 

války“ a s Francií „sedmiletá válka.“ Dlouhé, vleklé války o dědictví, utvrzovaly Marii 

Terezii ve vytvoření reformního řádu v monarchii. Začala radikálně proměňovat 

feudální říši v centralizovaný stát. Vídeň se stala centrem úřední moci. Úředníci 

postupně přebírali řadu funkcí, které dříve náležely stavovským obcím jednotlivých 

zemí. Začaly se  vybírat daně, odvody do armády a mnoho dalších.  

Za jednu z nejvýznamnějších reforem této panovnice, byla považována reforma 

školská. Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku a dala základy k vytvoření 

dokonalého školského systému. Zasloužila se také o rozvoj manufaktur, nemocnic, 

kasáren a starobinců. Vydala též tereziánský zákoník, ve kterém bylo shrnuto trestní 

právo. Zakázalo se mučení při výslechu vězňů.  

K efektivnějšímu vybírání daní byla zavedena evidence obyvatel, domů a pozemků. 

V ústraní nestálo ani zdravotnictví a finančnictví. Za tereziánské vlády se začalo 

očkovat proti neštovicím a tiskly se první papírové bankovky. S takovým množstvím 

reforem se muselo samozřejmě docílit i odporu z řad obyvatel. Na prvním místě stála 

církev, které se nelíbilo postupné omezování své pravomoci.  

Roku 1780 Marie Terezie umírá a je pochována do hrobky ke svému manželovi, 

který ji opustil již v roce 1765. Za celý svůj život Marie Terezie porodila jedenáct dívek 

a pět chlapců. Ne všichni se však dočkali plnoletosti. Zanechala za sebou neporušené 

Rakousko, s výjimkou Slezska a Bavorska a také sedm potomků, na sedmi různých 

evropských trůnech.  

Po smrti Marie Terezie nastupuje na český trůn její nejstarší syn, Josef II., který již 

od roku 1764 vládl po boku své matky. Během své vlády se zasloužil o řadu změn 

a ustanovení, díky kterým se těší v českých zemích velké oblibě. 

Za nejdůležitější z nich lze považovat zrušení nevolnictví z roku 1781. Díky tomuto 

zrušení se poddaní vymanili z nadvlády vrchnosti. Umožnilo jim to se volně pohybovat 

a rozvíjet se novým směrem. 
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V roce 1773 zrušil papež jezuitský řád. Tím ztratila církev vliv nad školstvím a celou 

školskou reformou. Dále byl roku 1781 vydán toleranční patent, který povoloval 

svobodné evangelické vyznání v Čechách i na Moravě. Ještě v témže roce se 

Josefovi II. podařilo toleranční patent zrušit. Rušil také kláštery a vytvářel tzv. generální 

semináře, ve kterých se učili katoličtí kněží státním zájmům.   

Všechny reformní změny měly vliv i na literaturu, která se vymaňovala z nadvlády 

církve, postupně navazovala na reformační literaturu minulosti a vnášela nové ideje. 

Pro literaturu měl velký vliv další Josefův počin, a to uvolnění duchovní cenzury v roce 

1781. F. M. Pelcl přivítal tento čin Josefa II. ve svých Pamětech slovy: ,,Těšte se, 

Čechové, nyní můžete jako jiní národové svůj rozum vzdělávat, volněji myslit a psát, 

v dobrých knihách vědomosti shromažďovat a ukázat, že také vy máte schopnosti! 

Tyrani našeho ducha padli, s hanbou padli. Mějte v ošklivosti jména těch, kdož vás 

drželi tak dlouho otroctví!“ 42 

Josef II. byl předním představitelem osvícenského absolutismu. I Čechy prožívaly 

osvícenskou vlnu osvícenského myšlení, které se projevilo, jak ve vědě, tak 

i ve filosofii, náboženství, lidové výchově, literatuře. Osvícenské tendence mají vždy 

rozdílný charakter v závislosti na období. Setkáme se tady s odlišným charakterem 

v tereziánském období (získávání vlivu na veřejné události), v období josefínském 

(součást vládní ideologie) a odlišný po Josefově smrti. Reformy osvícence Josefa II. 

napomáhaly k tlumení revolučních reakcí na pád Bastily tím, že vzbuzovaly ideje, že lze 

dosáhnout stejných výsledků i bez revolučního zapříčinění. Vlády Josefových nástupců 

přinášely postupné vyprchávání všech nadějí, které byly na vladaře kladeny.   

Pokud jde o jazyk, Josef II. chtěl zcentralizovat celou říši. Velice prosazoval 

němčinu, kterou chtěl uzákonit jako jediný používaný jazyk, bez ohledu na jiné 

tuzemské země. Díky tomuto postoji a zrušení nevolnictví, mohli lidé migrovat 

do jiných měst. Dal impuls k hnutí lidem, k obraně národních jazyků, který je 

v Čechách znám, jako národní obrození, ač byl jedním z mála habsburských panovníků, 

kteří uměli česky.  

                                                 
42 J. MUKAŘOVSKÝ – K. DVOŘÁK – F. VODIČKA – V. ŠTĚPÁNEK – R. HAVEL, Dějiny České literatury, 

s. 22-23, 123. 
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4.3. Vláda císaře Leopolda II. 

Tento panovník a bratr Josefa II. vládl v krátkém období, v letech 17901792. 

Jeho vláda měla zcela zásadní význam pro české obrozence i pro českou historickou 

šlechtu. Leopold II. byl císař, král, jednoduše panovník, který pojal formu osvícenství 

z daleko přívětivější stránky, než jeho matka a bratr. Úplně opustil absolutistickou vládu 

a tendence a naopak se snažil vládnout v míru a souznění s jednotlivými zeměmi, které 

se hromadně označovaly: habsbursko-lotrinské dynastie.  

V září roku 1791 se v Praze konala Leopoldova korunovace na českého krále, 

na kterou se přišly podívat zástupy lidí z venkova. Touto korunovací byl Leopold 

odměněn za své vstřícné politické državy vůči českým stavům. Jednalo se o obrovskou 

historickou, kulturní až epochální událost, která v lidském podvědomí rezonovala ještě 

desítky let.  

V srpnu 1791, těsně před korunovací, uzavřel v Drážďanech spojenectví s Pruskem 

a Saskem. Toto spojenectví bylo namířeno proti francouzským revolucionářům.  

Docházelo k rozvolňování stavovských bariér, kdy i obyčejní chasníci mohli být 

pozváni a přítomni různým akcím společně s příslušníky vyšších společenských kruhů. 

Tím byla například průmyslová výstava v Klementinu 14. září 1791, která byla 

důkazem skutečnosti, že již některé z podnětů průmyslové revoluce nacházely odezvu 

před koncem 18. století.  

Pro české národní obrození mělo největší význam zasedání Královské české 

společnosti nauk v Karolinu, dne 25. září 1791. Zde přednesl Josef Dobrovský císaři své 

požadavky na obranu českého jazyka. Žádal o povolení zřízení samostatné katedry pro 

výuku českého jazyka a literatury na pražské univerzitě. 

Dobrovského žádosti bylo vyhověno a v roce 1792 se do čela katedry postavil 

F. M. Pelcl. Naděje, které čeští vlastenci do Leopolda II. vkládali, bohužel naplnit 

nestačil. V pouhých 45 letech, 1. března 1792 umírá na komplikovaný zánět 

pohrudnice.43 

                                                 
43 Roman VONDRA, České země v letech 17921848. Formování novodobého českého národa ve věku 

cylindrů, krinolín a nástupu páry, Praha 2013, s. 16-21. 
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5. Habsburská monarchie v letech 17921848 

Po smrti Leopolda II., nastupuje na jeho trůn jeho syn František II., který se stává 

českým a uherským králem. Tomu Francie ještě týž rok vyhlašuje válku a začíná éra 

revolučních válek. V dějinách Evropy nastává dlouhé období neklidu a nestability, které 

nakonec potrvá dlouhých třiadvacet let. 

 

5.1. Habsburská monarchie a české země v éře revoluční 

a napoleonských válek  

Revoluční Francie byla v rozpoutání války velice aktivní. Šlo ji o odstranění 

feudálních zásad a politického monopolu privilegovaných stavů. Francouzští 

revolucionáři začali napadat privilegia královské rodiny, z pohledu Habsburků přímo na 

jejich širší rodinu. Od roku 1792 můžeme mluvit o první protifrancouzské koalici, 

neboť Francii vyhlásilo válku Rakousko, Prusko, ale i Rusko. Francouzská rodina na 

tom byla velice špatně, stali se dokonce politickými vězni.  

V září 1792 francouzská vojska odrazila pruský a rakouský útok. V Paříži již zasedal 

nově zvolený zákonodárný sbor, který oslavoval vítězství nad nepřáteli vlasti 

a revoluce. Francouzské království bylo svrženo, vznikla Francouzská republika 

a monarchistická Evropa se otřásla v základech. Až do roku 1795 pokračovalo 

francouzské revoluční hnutí, dokud tomu nezamezilo Prusko se svou mírovou 

smlouvou. K Prusku se připojily i další menší říšské státy, např. Španělsko. Na mírovou 

smlouvu přistoupilo i Sardinské království v roce 1796. Poslední mír, který byl uzavřen 

a to s Rakouskem, byl uskutečněn 17. Října 1797. 

Roku 1799 nastal zlom, kdy si Rakousko a Rusko řeklo, že je již na čase oplatit 

Francii dřívější porážky. Vznikla druhá koaliční válka proti Francii. K Rusku 

a Rakousku se přidaly: Velká Británie, Španělsko, Sicílie. Však silnou Francii v čele 

s Napoleonem Bonaparte nedokázaly porazit. Nadšení českých zemí oblouzněných 

velkolepou korunovací Leopolda II., nemělo dlouhého trvání.44 

                                                 
44 R. VONDRA, České země v letech 17921848. Formování novodobého českého národa ve věku 

cylindrů, krinolín a nástupu páry, s. 21-30. 
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5.1.1. Vláda Františka II. 

Již v roce 1791 začínalo být jasné, že válečný konflikt proti Francii je na spadnutí. 

V habsburské monarchii byla zavedena ostrá cenzura, sledování. Roku 1792 byl 

František II. korunován na českého krále. Takovému nadšení, kterému obyvatelé 

propadli při korunovaci jeho otce, nyní nepropuklo. Od Františka II. příliš moc 

neočekávali. V zemi vycházeli české noviny, ve kterých se mohli lidé dozvědět 

o válečných taženích.  

Český jazyk se stal předmětem výzkumu, nikoli vyučovacím jazykem. 

Výuka probíhala v němčině. Obrozenecké myšlenky nepohasly, šířily se však 

od předchozího období velice pozvolna. František II. vydává patent (1793), jehož cílem, 

bylo zakázat shromažďování lidí a tvoření spolků, za účelem omezit tok informací 

francouzských událostí mezi obyvatele. Roku 1795 vychází v platnost zákon a cenzuře 

a v roce 1798 se ruší čítárny a městské knihovny.  

Probíhající válka doléhala na české obyvatelstvo hlavně díky nařízené vojenské 

službě. Mladí muži raději utíkali, než aby se nechali odvézt. Hospodářsky na tom byly 

ale Čechy dobře. Pokrok zaznamenával textilní průmysl.  

Roku 1804 se opět ozval Napoleon Bonaparte se svou neutichající myšlenkou 

připravit Velkou Británii o námořní, koloniální a obchodní velmoc. Františkovi II. vadil 

především jeho rostoucí vliv v italských zemích a v oblasti Svaté říše římské. Aby 

zabránil zániku tohoto státního útvaru, vyhlásil vznik Rakouského císařství (1804). 

Poslední kapkou pro něho byla korunovace Napoleona. Rakousko se připojilo k britsko-

ruské, již třetí protifrancouzské koalici. 2. prosince 1805 se odehrála památná bitva 

u Slavkova, kde Napoleon vyšel jako vítěz.  

I v neklidných časech napoleonské éry se v habsburské monarchii a v českých 

zemích děly události, které neměly s válečnými konflikty nic společného. Pokud 

nedocházelo k přestřelkám přímo před očima lidí, žili celkem klidným nerušeným 

životem. To, co lidé především vnímali, byl postupný nástup průmyslové revoluce.  

Roku 1809 se strhla bitva u Wagramu, kde rakouská vojska opět prohrála. Porážka to 

nebyla až tak drtivá, jak tehdy u Slavkova. Tuto válku nakonec uzavřel schönbrunnský 

mír, jehož podmínky byly pro Rakousko velice tvrdé (územní ztráty).45 

                                                 
45 R. VONDRA, České země v letech 17921848. Formování novodobého českého národa ve věku 

cylindrů, krinolín a nástupu páry, s. 30-69. 
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Rakousko začalo rychle a neobratně směřovat ke státnímu bankrotu, který 15. března 

1811 vešel oficiálně v platnost. Do roku 1814 vedl Napoleon dlouhé a nekonečné boje. 

Ještě ten rok byl však poražen a abdikoval. Roku 1815 se konal Vídeňský kongres. 

Ač chtěl Napoleon získat zpět svou moc a vládu, jeho osud ho zavedl na ostrov 

sv. Helena, kde roku 1821 umírá. 

Po roce 1815 nastalo pro habsburskou monarchii jedno z nejlepších období. 

Po revolučním období a napoleonských válkách i pro české země zavládla klidná 

atmosféra. Klidový režim se týkal pouze politického dění, jinak tomu bylo 

u ekonomického odvětví. Lidé se začali masově stěhovat z venkova do měst, kde 

vyrůstaly továrny a dělnické dílny. 

Po napoleonských válkách se také do své druhé fáze dostalo národní obrození. Vůdčí 

osobností za literaturu se stal Josef Jungmann, který bojoval za navrácení českého 

jazyka mezi evropské. Podle Jungmanna je Čechem pouze ten, kdo komunikuje česky. 

Další klíčovou událostí bylo založení Vlasteneckého muzea (1818). Za zmínku též stojí 

studijní dekret dvorské komise (dnes ministerstvo školství), který povoloval výuku 

českého jazyka na českých a moravských gymnáziích.  

Pokrok zažila i doprava. Roku 1823 zahájily, v habsburské monarchii, provoz 

kočárové poštovní expresy. Dopravu zrychlovalo i využití kolejnic. V lodní dopravě to 

byl vynález lodního šroubu. 46 

Velký pokrok zaznamenala i kultura a veřejný život, o který se zasloužil mladý 

historik, František Palacký (1827). Podporoval rozvoj českého jazyka svým 

nakladatelstvím a vydáváním vědeckých časopisů.  

V letech 18301831 Habsburskou monarchií otřásla vlna revolucí. Svatá aliance se 

rozpadla. Na české prostředí mělo největší vliv listopadové povstání v Polsku, které 

čeští obrozenci velice odsoudili. Tato první obrozenecká generace velice sympatizovala 

s Ruskem, které chápala jako největší slovanskou říši. Mnoho z českých buditelů 

dokonce snilo o velkém všeslovanském státě, v jehož čele bude stát ruský car. 

                                                 
46 R. VONDRA, České země v letech 17921848. Formování novodobého českého národa ve věku 

cylindrů, krinolín a nástupu páry, s. 16-21, 80-86. 
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 Označovali Poláky za „reakcionáře,“ kteří nepochopili myšlenku slovanské 

vzájemnosti. O tom, jak strašně by dopadlo „osvobození“ carskými vojáky, je lepší ani 

nepřemýšlet. Naštěstí v Čechách existovali intelektuálové, kteří neuvažovali ve stejném 

duchu. Jedním z největších nadějí národa byl K. H. Mácha, který stál jednoznačně na 

straně polských bojovníků za svobodu.  

Na sklonku vlády císaře Františka (18301835), byl proces českého národního 

obrození již ve své vrcholné fázi. Národní hnutí zasahovalo téměř všechny společenské 

vrstvy, docházelo k modernizaci českého jazyka, vytvoření finančního fondu tzv. 

Matice česká a například vzniká i první česká hymna. Již 2. března 1835 císař František 

umírá.47 

                                                 
47 R. VONDRA, České země v letech 17921848. Formování novodobého českého národa ve věku 

cylindrů, krinolín a nástupu páry, s. 80, 86-104. 
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6. Kulturní gramotnost v českých zemích mezi lety 

17921848 

Poslední dvě desetiletí 18. století jsou jakýmsi vstupním obdobím k dějinám 19. 

století v českých zemích. Vznikl náš moderní svět. Člověk se začal potýkat s otázkami, 

se kterými si láme hlavu doteď. Jde o důležité období, kdy dochází k formaci kulturního 

a politického života, jedná se o tzv. české národní obrození. Jeho počátky lze zahrnout 

již do závěru období tereziánských reforem, až do 50. let 19. století, kdy v dílech 

Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena můžeme vidět ještě dozrávání nebo 

doznívání obrozeneckých ideálů.  

 

6.1. České národní obrození - přednosti a úskalí 

Ještě před vypuknutím éry národního obrození, předcházelo tomuto období 

osvícenství. Osvícenství dominovalo celé evropské kultuře a zakládalo si na přísné 

racionalitě. Základem poznávání bylo použití všech smyslů za použití rozumu. 

Osvícenci kladli důraz na čerpání informací přímo u zdroje, ověřovat zda pramen nelže, 

zdali je autentický, nikoliv podvrh. Na samém počátku zrodu národního obrození, stál 

ucelený zájem osvícenců o historii, starší literaturu, kulturu českých zemí a především 

o český jazyk. 

Jak už jsme se mohli seznámit výše, období vlády (éra osvícenského absolutismu) 

Marie Terezie a Josefa II. bylo základem zrodu, tzv. impulsem pro národní obrození. 

Na samém počátku stála téměř výhradně německojazyčná šlechta, která chtěla 

zaznamenat velikost a politickou autonomii země koruny české. Šlechtici patřili mezi 

štědré „donátory“ českých osvíceneckých a obrozeneckých učenců.  

Za zmínku stojí František Martin Pelcl, s kterým jsme se seznámili již v předchozích 

kapitolách, a který patřil mezi literárního představitele, jehož činnost velice ovlivnila 

dějinný svět literatury. Již v češtině sepsal Novou kroniku českou (17911795), která je 

považována za první moderní syntézu našich dějin.   

Co se týče vlastenectví, dobrý Čech v tehdejší době byl ten, kdo se hlásil k tradicím, 

kultuře a historii země. Novodobý český národ v pravém slova smyslu ještě neexistoval. 

Specifičnost doby první obrozenecké generace způsobila, že se ještě skoro vůbec 

nepublikovalo v českém jazyce. 
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Dobrovského generace stále vycházela z tradičního zemského patriotismu.48 Teprve 

až druhá generace obrozenců, v čele s Josefem Jungmannem, určila, kdo je vlastencem 

a kdo nikoli. Soustředili se na jazyk, jakým kdo hovoří, na mateřštinu. Také usilovali 

o obnovu a modernizaci češtiny. 

S pojmem obrození, zabrousíme ještě do 16. století, kde se zachovaly zmínky 

o slovanské a biblické češtině. V tomto období patřila čeština k nejsofistikovanějším 

evropským jazykům a svou gramatikou se rovnala již dalším vyspělým literárním 

jazykům. V pobělohorském období začal jazyk upadat. V 18. století a v době 

osvícenského absolutismu, byl český jazyk téměř vytlačen.49 

 

6.2. První generace českého národního obrození 

V období do roku 1815 stojí v popředí obrozenecká, osvícensko-kritická práce 

obrozenců, v čele s Josefem Dobrovským (17531829), kteří se snažili pomocí 

společenských věd, především jazykovědy a historie, zjistit a analyzovat stav české 

národnosti. Základem vzniku této generace byl důsledný osvícenský racionalismus 

a kriticismus. Jejich hybnou silou k vědeckému a vlastivědnému bádání, byla obyčejná 

láska k české zemi. Nedokázali si však poradit s centralizovanou germanizací. 

Museli se smířit s tím, že český jazyk bude nanejvýš jazykovým prostředkem ke 

vzdělávání, nikoliv tlumočníkem vyšší literární a vědecké kultury. Díla, která vzešla 

z této generace, byla psána latinsky a německy.50 

Jak už bylo v úvodu zmíněno, hybnou silou této generace byl Josef Dobrovský. Již 

od mládí vynikal výbornými lingvistickými znalostmi. Vynikal nadáním pro analýzu 

historického vývoje jednotlivých jazyků, byl schopen podle gramatiky a stylu daná díla 

datovat. Nebyl pouze výborným literárním vědcem, ale také historikem. Dalším 

významným představitelem první (obranné) fáze byl Václav Matěj Kramerius 

(17531808), jeden z prvních knihovníků, nakladatelů a vydavatelů českých novin. 

                                                 
48 R. VONDRA, České země v letech 17921848. Formování novodobého českého národa ve věku 

cylindrů, krinolín a nástupu páry, s. 265-269. 
49 Tamtéž, s. 269. 
50 M. TRAPL, České národní obrození na Moravě v době předbřeznové a v revolučních letech 

18481849, s. 33. 
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Založil si vlastní knihkupectví a nakladatelství Česká expedice, které sehrálo zásadní 

roli v počátku šíření vlasteneckých idejí. Oproti Dobrovskému, byl v jistých věcech 

napřed.51 Již v závěru 18. století si moc dobře uvědomoval významu češtiny, jako 

komunikačního prostředku širokých lidových vrstev na venkově. Ve svém knihovnictví 

hojně prodával české knihy, staré tisky i lidovou tvorbu. Svým podnikatelským 

záměrem se mu dařilo oslovovat široké vrstvy obyvatel a získávat je pro vlastenecké 

ideály. Na epochální korunovaci Leopolda II., měl Kramerius značnou zásluhu už  jen 

tím, že se o této velkolepé události lidé dozvídali skrz knihy České expedice. Naprosto 

bezesporu bylo dokázáno, že Krameriovy vlastenecké myšlenky, byly skrz jeho knihy 

nejúspěšnější cestou šíření. Posléze k šíření dopomohly i Krameriovy kalendáře.  

V období první generace obrozenců, byly položeny základy moderní české poezie. 

Populárními se staly Puchmajerovy almanachy, díky kterým se čeština stala způsobilou 

rozvíjet lyrické a poetické literární útvary. V tomto směru čeština nikdy neztratila 

schopnost být literárním jazykem.  

Z oblasti českého divadelnictví k první generaci národního obrození bezesporu patří 

bratři, Karel a Václav Ignácovi. Jejich význam byl zcela srovnatelný, ale Václav Thám 

se pyšní většího ohlasu, díky zvěčnění v románu F. L. Věk Aloisem Jiráskem. Karel 

Ignác se zajímal o staré české písemnictví, gramatiku a vydal několik mluvnic češtiny. 

Vděčíme mu také za velkou sbírku překladů. Výborně ovládal, němčinu, angličtinu 

a  byl vůbec prvním autorem, který přeložil díla W. Shakespeara.  

Mladší bratr Václav také hojně překládal, proslavil se však spíše dramatickou 

tvorbou. Pro divadlo překládal, psal, hrál, stalo se jeho vášní. Stal se průkopníkem 

i v oblasti poezie. Bohužel díky cenzuře, musel opustit Prahu a svou uměleckou 

i dramatickou tvorbu.  

 

6.3. Druhá generace českého národního obrození 

Rozhodující kulturní vliv v českém a veřejném životě, dostala druhá generace, která 

měla vliv již v období po napoleonských válkách, v době po roce 1815. Z obranné 

defenzivní fáze přešlo české národní obrození do fáze ofenzivní. Hlavním cílem této 

skupiny bylo začlenit český jazyk opět mezi evropské literární jazyky. V řadě žánrů již 

čeština zapustila své kořeny. 

                                                 
51 R. VONDRA, České země v letech 17921848. Formování novodobého českého národa ve věku 

cylindrů, krinolín a nástupu páry, s. 272-277. 
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Existovala však řada odvětví, kde se s jinými velkými evropskými jazyky nemohla 

ještě poměřovat. Hlavním komunikačním prostředkem zůstávala na venkově. Úřady 

a inteligence ji v době osvícenského absolutismu přestaly úplně používat. Také školy 

byly stále věrné němčině.52 

Hlavním úkolem druhé obrozenecké skupiny bylo modernizovat češtinu, doplnit její 

slovní zásobu, aby se mohla stát jazykem úřadů a vědních oborů. Přijímá v podstatě již 

dnešní pojetí národa jako jazykového a kulturního společenství. Jsme u zrození českého 

obrozeneckého nacionalismu. Díku vlivu Francouzské revoluce, má zde rozhodující vliv 

i německý nacionalismus. Došlo k patřičnému oddělení Čechů a Němců ve dva odlišné 

národy. Docházelo k velmi těsné spolupráci českých i slovenských buditelů, jehož 

dokladem jsou významné práce např. Jana Kollára nebo Pavla Josefa Šafaříka.53 

Nejvýznamnější osobností a symbolem druhé generace národního obrození, byl 

bezesporu Josef Jungmann (17731847). Natolik zasahoval do obrozeneckého procesu 

ať už svými všestrannými nebo prozíravými myšlenkami, že ho lze považovat za 

vlivného kulturního politika. Své aktivity věnoval ve prospěch české vědy, beletrie, 

literární kritiky, překladatelství, básnictví, ale i v působení profesora na německém 

gymnáziu. Nejvíce času a energie mu sebralo studium mateřského jazyka. Maximálně 

se zasloužil o obohacování českého spisovného jazyka, hlavně básnického.54 

Dále byl v čele idejí moderního českého národního hnutí, kde propagoval péči 

o jazyk jako komunikační prostředek pro veškeré obyvatele českých zemí. Velice 

kritizoval německé obyvatele za neochotu učit se česky. Nesympatizoval ani s českými 

vzdělanci, kteří již nebyli schopni se ztotožnit s českým národem. Z praktického 

hlediska lze vidět dva zřetelné postoje v pojetí českého jazyka v programové přednášce 

Dobrovského a o 15 let mladší přednášce Jungmanna. Chtěl dosáhnout historické 

dominantnosti. České Němce označuje jako hosty v Čechách. Za vlastence Jungmann 

považoval ty, kteří prokazují příslušnost k národu používáním národního jazyka, 

dodržují národní zvyklosti, dávají na odiv lásku k vlasti, národu, jazyku.55 

                                                 
52 R. VONDRA, České země v letech 17921848. Formování novodobého českého národa ve věku 

cylindrů, krinolín a nástupu páry, s. 277-282. 
53 M. TRAPL, České národní obrození na Moravě v době předbřeznové a v revolučních letech 

18481849, s. 33-34. 
54 Josef POLÁK, Česká literatura 19. století, Praha 1990, s. 31-32. 
55 J. LNĚNIČKOVÁ, České země v době předbřeznové 17921848, s. 130-131. 
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Jungmann byl velice ovlivněn německým preromantismem a raným romantismem. 

Čerpal tedy z idejí novodobého nacionalismu, které pocházejí z porážky Pruska od 

Napoleona, což Němci chápou jako obrovskou potupu.56  

Psal se rok 1806, kdy se Evropou začalo šířit moderní pojetí nacionalismu, které 

stavělo na přesvědčení, že identifikačním znakem národa je jazyk. Proto Jungmann 

považoval obnovu češtiny za prvořadý úkol. Na vše ale nestačil sám. Vytvořila se 

kolem něho skupina osob, která vynikala v nejrůznějších oborech. Byli jimi například 

Jan Svatopluk Presl (přírodní vědy a botanika), Jan Evangelista Purkyně (medicínské 

obory), František Palacký (oblast estetiky) a mnoho dalších. 

V dnešní době si nikdo z nás ani neuvědomuje, jak hodně a komu všemu vděčíme za 

naší krásnou, květnatou řeč, bohatou na slovní zásobu. Byli to mistři své doby, kteří se 

obraceli ke starým českým tiskům, přejímali ze světových jazyků. Během 20.40. let 

19. století se zrodila čeština v té podobě, jakou ji známe dnes. 

K dalším významným představitelům druhé generace národního obrození patří 

slovenský básník Jan Kollár. Čeština mu byla jazykem jednoznačně nejbližším, 

považujeme ho za českého básníka a prozaika. K dalším významným osobnostem patří 

František Ladislav Čelakovský. Byl to především básník, ale i satirik, novinář, redaktor, 

profesor, velký propagátor ruské kultury a politiky. Nejstarší dějiny slovanských národů 

vylíčil Pavel Josef Šafařík. Charakterizoval jejich soudobý život, jejich jazyky, politické 

podmínky apod. Zajímal se i o vědu. 

V neposlední řadě je potřeba uvést jméno Františka Palackého, který patřil mezi 

hlavní protagonisty a hybatele českého národního obrození. Též se snažil o modernizaci 

českého jazyka. Především ho považujeme za největšího historika 19. století. Působil 

také v politice a v 60. a 70. letech se stal vůdcem Národní strany, tím tedy hlavní 

politickou autoritou českého národa. Otec národa, přezdívka, která dokládá tuto 

skutečnost.57 

 

 

 

                                                 
56 R. VONDRA, České země v letech 17921848. Formování novodobého českého národa ve věku 

cylindrů, krinolín a nástupu páry, s. 282,285. 

 57 Tamtéž, s. 285-297. 
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6.4. Jazyk, kultura, divadlo 

Prvních patnáct let 19. století bylo nejen obdobím válek, ale i s tím spojeného utrpení 

lidí, kteří čelili negativním situacím téměř každý den. Silná část lidí začala získávat 

pocit sounáležitosti, že ohrožení celé pospolitosti, je zároveň ohrožením každého 

jedince. Začaly se formulovat pojmy vlast a národ. Následující kapitola vypovídá o tom, 

jak došlo k rozšíření a prosazení národní identity mezi obyvatele.58 

 

6.4.1. Český jazyk 

Dlouhou poutí prošel český jazyk, aby získal podobu, v které ho známe dnes. 

Na jeho vývoji se podepsala řada společenských a hospodářských změn. Velké nároky 

zaznamenal jazyk spisovný, jenž stojí na nejvyšším společenském žebříčku 

dorozumívání. V době národního obrození byla situace spisovného jazyka na velmi 

špatné úrovni. Po bitvě na Bílé hoře byl vytlačován němčinou a malým měřítkem 

latinou. Český jazyk zanikal, neboť mizely společenské vrstvy, které ho používaly. 

Lze mluvit o období germanizace. Přispěla tomu i silná vlna emigrace nekatolíků, která 

k nám plynula díky pobělohorské porážce. Do popředí vědy, kultury a vzdělání se dostal 

jezuitský řád, který svými činy přispěl ke zničení řady českých knih, které pokud jde 

o český jazyk, napomáhaly udržet spisovnou normu jazyka.  

V druhé polovině 18. století ke germanizaci přispěl rakouský centralismus, který 

preferoval němčinu. Poněmčují se některé původně české oblasti, znalost němčiny je 

vyžadována u řemeslníků i ve školách. Poněmčování odolával lid žijící na venkově 

a ve městech. Germanizační vyvrcholení spadá do období začínajícího národního 

obrození. Díky tomu, se například za vlády Josefa II. musely nově vydané zákony 

vydávat v německém i českém jazyce. Takto se nacházel český národ v 70. letech 18. 

století na prahu národního obrození. Český jazyk procházel řadou změn, které se týkaly 

slovní zásoby, lingvistické terminologie, slovotvorných pravidel nebo tvoření nových 

slov. 

Jak už bylo řečeno, nositeli české kultury a spisovného jazyka na prahu obrození, 

byly nižší vrstvy městského a převážně vesnického obyvatelstva. Díky představitelům 

první i druhé generace národního obrození, dospěl jazyk k takovému stupni rozvoje, že 

byl schopen uspokojovat i tak náročné vyjadřovací prostředky vrcholného básnictví, 

                                                 
58 Miroslav HROCH, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Praha 1999, s. 131-132. 
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např. v tvorbě K. H. Máchy, v období romantismu. V období počátků národního 

obrození sehrávají svou roli také různé obrany českého jazyka, obranné spisy, branná 

jazyková hnutí. Zásluhou F. M. Pelcla, V. M. Krameria bylo vydáno mnoho českých 

spisů. Uvolněním cenzury vzrostla vydavatelská činnost, knižní trh se začal plnit 

českými knihami. I díky nově vznikajícím divadlům, se víc a víc šíří jazyková kultura. 

Vzrůstá knižní produkce a tím se upevňuje pozice českého jazyka a rozšiřuje se zájem 

o kulturu spisovného jazyka. V letech 17751825 bylo vydáno 28 mluvnic češtiny, 28 

spisů o českém jazyce a 14 slovníků. V obrozeneckých letech, dal Dobrovský základ 

vzniku moderní spisovné češtiny.59 

 

6.4.2. Literární kultura 

Pojem kultura zaznamenáváme již od středověku. Kulturní vývoj v době 

pobělohorské byl zastíněn rozkvětem humanistické kultury a následně obdobím 

osvícensko-obrozeneckým. Od klasické kultury, se v českých zemích rozvíjela kultura 

mnohem otevřenější, přístupná a hlavně nabízející se všem vrstvám tehdejší společnosti. 

Jednalo se o vznosnou architekturu, malby kostelů až k dosti primitivním dřevorytům. 

Od školních dramat k hereckým vystoupením, kramářským zpěvákům. Kulturu všech 

muzikálních forem, měst i vesnic, poutí, kostelů, jarmarků. Takové široké zastoupení 

kultura měla, největšího významu však byla kultura literární. Především tištěná literární 

produkce.60 

Obrozenecká literatura ve své první fázi těsně navazuje na starší literaturu, přetiskuje 

díla z dob dřívějších (humanistická, barokní) a nechybí ani díla z dob gotiky. 

V této obnovované tvorbě zaujímá největší zastoupení literatura zábavná. 

V době obrozenecké byly aktualizovány i knihy lidového čtení. V další periodizaci 

literární tvorby, zaujímá nepřehlédnutelnou pozici tradiční literatura písňová. Byla 

vydávána v podobě letákových tisků s ustáleným názvem, písně kramářské. Písňová 

literatura je typickým zástupcem literatury pro široké vrstvy.61 

V období 30. až 50. a 70 a 80. léta 18. století vzrůstá kvantita produkce, jejíž část se 

dostávala mezi širší vrstvy obyvatelstva. Rozvíjí se již zmíněné knížky lidového čtení, 

kalendáře, ale kromě dosavadních témat, se objevují prvky naznačující budoucí situaci. 

U současníků té doby docházelo ke znepokojení, jelikož pohlíželi na literaturu z opačné 

                                                 
59 J. PETRÁŇ a kol., Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. 

století, s. 233-240. 
60 Tamtéž, s. 240-248. 
61 Karel HORÁLEK, Studie o populární literatuře českého obrození, Praha 1990, s. 36. 
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strany. Češtiny se přestalo užívat jako jazyka vědeckého a literárního. Kulturní úroveň 

závisela na touze po vzdělání, obsahu kulturního bohatství, na gramotnosti konzumentů. 

Velkým fenoménem se stalo umění baroka, jež vedlo k přehodnocení tvorby mnoha 

básníků. Představilo kulturní typy zaměřující se na ideje, hodnoty, vzory. Velkou roli 

také hrála vysoká úroveň kazatelství. 

Síla psaného slova může změnit svět. Tvrzení samotných osvícenců, kteří na straně 

jedné usilovali o gramotnost obecného lidu a na straně druhé, se obávali, že pro samé 

čtení, zapomenou na své pracovní povinnosti. Existence češtiny vyžadovala, aby se 

kromě snadných „všetečných“ knížek, vydávaly i práce umělecky náročné a vědecké.  

 

6.4.2.1. Noviny 

Roku 1718 se začaly vydávat první české noviny. Noviny přinášely informace 

o politických událostech, o válečných stavech, vesměs převzatých z jiných novin 

a v malé míře o místních různých oznámeních. Postupným vývojem se obsah novin 

rozvinul o úřední oznámení a inzerci.  Pražské německé noviny se prodávaly po celých 

Čechách, ale svou úrovní ani zpravodajskou informovaností neměly na vídeňské 

a německé noviny. Roku 1753 začaly vycházet i první časopisy, v kterých byla 

inzerována nabídka např. prodeje nemovitostí. Časopisy se v 1778 změnily opět 

v noviny a byly tištěné v latině.  

Takovéto nečeské časopisy sice napomáhaly k rozšiřování informací, jak ze světa 

i z blízkého okolí, ale české národní obrození hlouběji neovlivnily. Možná i proto, 

že byly zpřístupněny pouze těm, kteří ovládali němčinu. Což v českých oblastech 

nebylo příliš časté. 

K velkému zvratu a obecnému zájmu o noviny došlo s příchodem tereziánských 

a josefínských reforem, ale také s hospodářským vzestupem českých zemí, rozvojem 

obchodu, pozvednutím životní úrovně a vzdělání, omezením vlivu církve a s řadou 

dalších změn. K tomu všemu přispěli i naši první obrozenci, kteří pozvedli český jazyk. 

Roku 1786 se ujal role tiskaře již známý Václav Matěj Kramerius. Kramerius byl 

v oblasti novin, redaktorství, vydavatelství velice úspěšný. Již v roce 1789 měly noviny 

přes devět set předplatitelů, což je na tu dobu velice úctyhodné. České noviny byly 

odebírány především příslušníky venkovské inteligence a drobného měšťanstva. 
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Kramerius vydával i časopisy, které rozšiřoval o kulturní a vzdělávací články. 

Ze svých zásad musel postupně slevovat díky strachu, který přinášela francouzská 

revoluce. Noviny musely být psány v loajálním duchu, neboť státní orgány měly obavy 

z rozšiřování zpráv o úspěších revoluce.  

Začátkem 19. století vycházejí v Praze dvoje české noviny a jedny německé. Vedle 

toho také celá řada časopisů, vědeckých i osvětových. Časopisy sloužily nejen 

vědeckému poznání, ale informovaly též o rozvoji zemědělství a řemesel.62 

 

6.4.3. Divadlo 

Nejstarší kořeny o zmínce jazykově českého divadla, v širším slova smyslu 

vlasteneckého, spadají do dob vlády Josefa II. V druhé polovině 18. století docházelo 

k zcela mimořádné divadelní aktivitě. Doposud se hrála divadla s barokní a italskou 

tématikou. Vystřídalo je divadlo zaměřené na měšťanskou společnost. Základními rysy 

tohoto divadla bylo používání národních jazyků s vytvářením dějů soudobých 

problémů. Divadlo se stávalo velice populárním, novou světskou formou veřejného 

života.  

Během druhé poloviny 18. století vzniká celá řada divadelních budov. Vedle 

improvizovaných pantomim, se začaly objevovat činohry s pevným dramatickým 

dějem, tzv. občanská dramata. V roce 1783 se začíná hrát v Nosticově Národním 

divadle (dnešním Stavovském). Hrají se zde činohry, zpěvohry, italské opery. 

Ze začátku se hrálo pouze v němčině, od roku 1786 již i v češtině. Za zmínku stojí 

i hraní ve Vlasteneckém divadle v Boudě. 

Bouda se zaměřovala vyloženě na lidové publikum. U vlasteneckých a naučných her 

se převážně jednalo o původní tvorbu, hry byly uváděny v obou jazycích.63 

K největšímu rozmachu divadla v habsburské monarchii došlo za vlády Marie Terezie 

a Josefa II. Divadelní oblast se stala nejaktivnější uměleckou činností Evropy. Mohly za 

to ekonomické a společenské změny a především obliba Josefa II. v divadelních hrách. 

Svůj vztah k divadlu vyjadřoval i hodnocením tvůrčí práce divadelníků, případným 

usměrňováním a zásahy do her.  

 

                                                 
62 J. PETRÁŇ a kol., Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. 

století, s. 248-250. 
63 J. LNĚNIČKOVÁ, České země v době předbřeznové 17921848, s. 335-338. 
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Z hlediska vývoje divadla v českých zemích měl největší význam vznik 

profesionálního divadla. Hrálo se pouze češtině. Profesionální či poloprofesionální 

přestavení v české řeči začala 20. ledna 1785.  V této době byl český národ řazen k těm 

vyspělejším evropským kulturám. Zástupci profesionálních divadel chtěli svou činností 

především rozvíjet český národ, pečovat o rodný jazyk, posilovat národní sebevědomí. 

Dále chtěli skrz divadlo změnit člověka, zmrzačeného minulou dobou, válkami 

a utlačováním, k lepšímu. Vedle profesionálního divadla, se začala objevovat i divadla 

ochotnická.64 

Doba osvícenského absolutismu byla pro rozvoj divadla v Čechách velice plodná. 

V první polovině 19. století se divadelníci čeští a rakouské monarchie nejednou 

inspirovali dobou osvícenství.65 

                                                 
64 J. PETRÁŇ a kol., Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. 

století, s. 251-263. 
65 Tamtéž, s. 263. 
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7. Čeští vlastenci 

 V dobách národního hnutí měli na společnost velký vliv obrozenští čeští 

vlastenci. Z tehdejší doby, z německé terminologie, se vlastenectví objevovalo 

především ve vztahu k širší vlasti rakouské říše, resp. Habsburské monarchii i české 

vlasti. Vlastencem byl člověk, který vykonával své každodenní povinnosti a k tomu byl 

ochoten dělat ještě něco navíc. Dále ho vystihují tyto tři body - vlastencem byl každý, 

kdo psal a publikoval česky. Druhý bod popisuje vlastence jako každého, kdo 

publikoval česky a zároveň se definoval jazykovým příslušníkem českého národa. 

V neposlední řadě každý, kdo trochu přispíval k aktivitám českého národa, psaním 

česky, německy nebo alespoň publikoval.66 

Během formování českého národa, docházelo k aktivním činnostem lidí, kteří se 

podíleli na posílení národní jistoty, jazyka, utváření národa. Mezi nejvýznamnější 

vlastence a zároveň národní obrozence patří Josef Dobrovský, Josef Jungmann, 

František Palacký a mnoho dalších.  

 

7.1. Josef Dobrovský 

S tímto jménem jsou spjaty samé začátky velkého rozvoje obrozenecké literatury. 

Dobrovský nepatřil přímo do tábora česky píšících obrozenských buditelů. Nebyl 

básníkem, svá díla psal německy nebo latinsky a mnohdy se vyznačoval skeptickými 

názory na možnosti rozvoje české literatury.  

Přes všechna negativní stanoviska, která zaujímal k počátkům vývoje českého 

jazyka, zastával neodmyslitelnou vůdčí úlohu při vzniku obrození, literatury českého 

národního hnutí, literatury neplněné ideologií pomáhající likvidovat feudalismus.67 

Dobrovský nebyl pouze vědcem, ale do ucha lidí se zapsal také jako učitel známé 

rodiny Nosticů, která mu zajistila zaopatření až do jeho smrti. Stal se rektorem 

generálního semináře a pro církev velmi nepříjemným vykonavatelem záměrů 

osvícenské církevní politiky, jelikož škola, na které vyučoval, nebyla církevní.  

Z českých dějin pochopil, že husitství bylo vrcholem starších dějin českých, 

předbělohorská doba zlatým věkem českého písemnictví a protireformační doba 

nejbrutálnějším útlakem českého národa a literární kultury.68  

                                                 
66 M. HROCH, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, s. 150-152. 
67 Felix VODIČKA, Cesty a cíle obrozenské literatury, Praha 1958, s. 63. 
68 J. HAUBELT, České osvícenství, Praha 1986, s. 431-432. 
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Byl živým příkladem toho, jako věda může pomáhat literatuře a životu. Měl vedoucí 

pozici mezi filozofy a historiky. V oborech své činnosti uplatňoval pronikavější 

a pokrokovější metody vědeckého myšlení, než jeho současníci. Vědomí, že jeho 

odborná činnost pomáhá vlastnímu národu a jiným slovanským národům, mu dávalo 

stále pevnější postavení uvnitř osvícenské inteligence. Zvláštní pozornost věnoval práci 

mladých pracovníků vědy, kteří v něm spatřovali svého učitele. Patřili mezi ně právě 

největší představitelé národně probudilé generace obrozenců. Během posuzování 

obrozenecké literatury, pohlíží na českou literaturu, na takovou jaká je, nikoli, jaká by 

měla být. Posuzuje ji jako celistvost plnící společenskou funkci a v neposlední řadě, 

ji jako první ukázal jako součást historického procesu.69 

 

7.2. Josef Jungmann 

Nejdůležitějším plodem českého obrozeneckého období na počátku 19. století, bylo 

vytvoření prvního novodobého národně kulturního programu. Jeho vznik a  ztvárnění je 

navždy spjato se jménem Josefa Jungmanna. Jednalo se o program pokrokový, 

odpovídající historickým úkolům formování novodobého českého národa. Stal se 

hlavním představitelem buditelské obrozenecké generace, která nastoupila cestu za 

osvobozením českého národa. Jungmann nezahájil svou obrozeneckou aktivitu 

radikálním zrušením styčných bodů s obrozenským programem a výsledky svých 

předchůdců. Naopak, aktivně čerpal z děl J. Dobrovského a vypracoval nový program 

pro další rozvoj českého obrození. Moc dobře si uvědomoval síly českého lidu, o které 

se musí české obrození stále opírat. Jungmannům program měl uspokojovat nejen 

konzumační potřeby, ale i široký prostor české inteligence pro vlastní tvůrčí práci 

v českém jazyce.  

Celý život hlásal, že opravdoví vlastenci budou pro obrození národa pracovat, a tím 

nedovolí, aby zahynul. Jungmannům odkaz neleží pouze v jeho dílech, ale především 

v touze vybudovat takovou národní společnost, která by byla schopna českým jazykem 

vytvářet kulturní život v celé rozloze novodobého rozvoje.70 

  

                                                 
69 J. MUKAŘOVSKÝ – K. DVOŘÁK – F. VODIČKA – V. ŠTĚPÁNEK – R. HAVEL, Dějiny České literatury, 

s. 99-104, 112-113. 
70 F. VODIČKA, Cesty a cíle obrozenské literatury, s. 129-131. 
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7.3. František Palacký 

Koncem 30. let 19. století se František Palacký postavil do čela české vědy a českého 

veřejného života. V tomto období byl již uznávaným a známým historikem. Svým 

vlivem i autoritou začal zastiňovat stárnoucího J. Jungmanna. Jeho chápání cílů českého 

národního obrození bylo spíše defenzivního rázu. Oproti Jungmannovi došel k závěru, 

že obrozenecké cíle potřebují mnohem ambicióznější impuls ve srovnání, než tomu bylo 

dosud. O českém jazyce rozmlouval jako o jazyku vyspělých evropských národů, 

s vysokou úrovní gramatiky a bohatou slovní zásobou. Díky tomu se musí obrozenecký 

program posunout dál, k dalšímu zušlechťování češtiny, aby se všechny obory lidského 

vědění a poznání dostaly na vyšší úroveň.71 

Palacký si začal uvědomovat, že mezi obrozenecké stoupence se řadí skupiny 

řemeslníků a živnostníků. Proto není náhodou, že by měli čeští obrozenci v této 

souvislosti rozvíjet i českou průmyslovou osvětu. Nešlo mu o to, aby se řemeslníci 

a živnostníci bezhlavě pustili do moderního kapitalistického podnikání, ale aby se svou 

kvalitou přiblížili německým kolegům. Palacký dále usiloval o to, aby další rozvíjení 

vědních oborů, poznávání, literární tvorba, lidové vzdělávání se v českém národním 

obrození prosazovalo prostřednictvím dobře promyšlené kulturní politiky. Kladl důraz 

na ustálení české jazykové normy. V jejím určování totiž viděl nejdůležitější znak 

společné identity, jehož prostřednictvím se čeští obrozenci stávají vůdčí autoritou svých 

stoupenců.  

V letech 1839-1844 se stává sekretářem Královské české společnosti nauk. Díky této 

funkci chtěl tuto původně osvícenskou vědeckou instituci zreformovat a oživit. 

Zreorganizoval instituci na činnosti filologické, fyzikálně-matematické, přírodovědecké 

a k jeho nejbližší, činnosti historické.72 

Na počátku konstituční éry, byl Palacký považován za vzor české národní 

společnosti. Viděla v něm hrdinu, který je schopen dosáhnout rovnoprávnosti všech 

národů a národností v habsburské monarchii. Společnost byla přesvědčena o tom, 

že český národ se musí opřít o jeho neobyčejné schopnosti. Díky tomu, byl od 60. let 

19. století v českých dějinách označován Otcem českého národa.73 

 

                                                 
71 Jiří ŠTAIF, František Palacký. Život, dílo, mýtus, Praha 2009, s. 103-104. 
72 Tamtéž, s. 104-107. 
73 Tamtéž, s. 235-236. 
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8. Závěrečné období národního obrození 

Závěrečnou a zároveň nejvýznamnější etapu českého národního obrození představují 

40. léta 19. století. Jedná se i o období vítězné, neboť novodobý český národ bral každý 

již vážně. Neznamenalo to, že je proces formování novodobého českého národa 

ukončeno. Rozhodující bylo, že základy tohoto procesu byly položeny natolik pevně, 

že další národní rozvinutí, které bylo ještě urychleno revolucí v roce 1848 a rozvojem 

kapitalismu v padesátých a šedesátých letech, musely přes všechny nepřízně proběhnout 

vítězně. Pro rozvoj českého národního hnutí bylo důležité upevnění pozic v Muzeu, 

v Matici České a ve 40. letech i změna charakteru Průmyslové jednoty.74 

Dokladem vzestupu české buržoazie bylo i založení reprezentačního politicko-

společenského střediska Měšťanské besedy v Praze. Ani drobná venkovská buržoazie 

nezahálela a zakládala různé vlastenecké kroužky a besedy. Organizovaly se 

společenské zábavy s vlasteneckou tendencí a obsahem. Roku 1840 se konal první 

veřejný ples za pomoci zkušeného Josefa Kajetána Tyla. Důležitost nacházelo české 

národní hnutí i v divadlu.75 

V druhé polovině 19. století se rozvíjela i obrozenecká literatura. Stále většina 

českých spisovatelů usilovala o umělecký, politický a sociální pokrok. Vůdčím 

motivem se stávaly národněosvobozenecké tendence a cíle. Zvyšovala se úroveň 

měšťanské společnosti, díky rozmachu průmyslu, obchodu, řemesel, dopravy 

a cestování. V 90. letech začínají z ciziny pronikat i nové umělecké směry.  

Vedle toho stále působily tradice obrozenecké a kulturní předchozích generací. 

Pokračovalo stálé pěstování a zdokonalování uměleckého jazyka. Celonárodní snažení 

bylo ve vybudování národního divadla. V literatuře 19. století je zřetelnější a výraznější 

orientace na tvůrčí skupiny a umělecké směry.76 Mezi nejvýznamnější autory, tvořící 

v 19. století, patří Karel Hynek Mácha, Božena Němcová nebo Karel Jaromír Erben.  

Nosnou myšlenkou dějin 19. století se stala myšlenka národní. Lidé se začínali 

chápat, jako příslušníci národní pospolitosti, které spojuje společná historie, kultura, 

jazyk, tradice. Bez prosazení národní myšlenky jako nosného pilíře lidské organizace, 

by nástup občanské společnosti nebyl prakticky vůbec možný. 

                                                 
74 J. KOČÍ, České národní obrození, s. 390-394. 
75 Tamtéž, s. 398-400. 
76 J. POLÁK, Česká literatura 19. století, s. 116-117. 



 

53 

 Společně s 20. stoletím se český národ stal sám o sobě pevnou a nezpochybnitelnou 

hodnotou, ke které se všichni upínáme. Základem všeho je mateřský jazyk.77 Období 

českého národního obrození by nám všem mělo být nyní daleko bližší, než tomu bylo 

kdy dříve. Hlavně v oblasti kulturní a politické. Stále se prohlubující proces evropské 

integrace se již dávno vymkl jakékoli racionalitě. Vlastenectví a umírněný 

nacionalismus jsou vlastnosti, které bychom měli pěstovat více než kdy jindy. 

Nacionalismus totiž v původním slova smyslu není ničím jiným než láskou ke svému 

národu, k rodnému jazyku, k dějinám své vlasti, k historii, tradicím a kultuře svého 

národa.78 

 

8.1. České země v letech 18481914 

Druhá polovina 19. století se vyznačovala zrychlující se industrializací, 

hospodářskou a sociální mocí šlechty a dvora. Tempo rozvoje ekonomiky se však stále 

zaostávalo za průmyslově vyspělejšími zeměmi, jako bylo Německo nebo západní 

Evropa. Nedostatek bohatství, vlivem válek omezoval nejen růst ekonomický, 

ale i kulturní úroveň. Vznikaly moderní „masové“ politické strany jako jeden z projevů 

demokratizace a prostředek prosazování zájmů. S růstem zdrojů a dalších možností 

souvisel liberalismus, vznik nových postojů v ekonomické, sociální i rodinné sféře. 

Mnohem rychleji než dříve, se zrychlujícím tempem přijímala a využívala výrobní 

a z části i komunikační technika.  

Zejména naše zpolitizovaná (revolucionářská), česko-nacionální histografie chápala 

jedenáct let po revoluci období 18491860, jako období neoabsolutismu, útlaku, 

vykořisťování selského lidu apod. Mnoho měšťanů se po roce 1849 rychle adaptovalo 

na nové poměry a věnovali se hospodářské činnosti, kterou vláda podporovala. Někteří 

se vrátili po roce 1860 do politiky. Vznikala jakási omezená občanská společnost, 

založená na formálním právním zrovnoprávnění každého jedince, což dalo vzniku 

významné modernizaci, bez politické moci měšťanstva, bez parlamentu a absolutní 

moci císaře. 

 

                                                 
77 R. VONDRA, České země v letech 17921848. Formování novodobého českého národa ve věku 

cylindrů, krinolín a nástupu páry, s. 365-366. 
78 Tamtéž, s. 366-367. 
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Na konci neoabsolutistického období, byly v roce 1859 konečně zrušeny cechy, 

80 let až po tom, kdy to chtěl prosadit Josef II. Již v roce 1849 byly zřízeny obchodní 

a živnostenské komory, tzv. orgány průmyslníků, kteří díky nim mohli ovlivňovat státní 

hospodářskou politiku.79 

Snaha o profesní a ekonomický pokrok byla ještě v 50. letech minimální u sedláků. 

Stále převládaly konzervativní postoje, kterými se vyznačovalo živnostenští 

malovýrobci. V malých městech se začalo vytvářet prostředí, které nebylo ovlivňováno 

zvenčí. U střední vrstvy lze tento stav definovat jako „umrtvení“ veřejného života 

v období 50. let 19. století. Prioritním zájmem občanů se stává jejich soukromý život 

a vymezuje se na ekonomická centra. V tomto období bylo zpomaleno vytváření 

moderní buržoazie.  

Většina obyvatelstva se přizpůsobila situaci. Rozhodování vlády a úřadů akceptovala 

a pokládala za naprosto normální jako před rokem 1848. Modernizační změny začali 

pronikat i do sociálních struktur českých zemích v období mezi lety 18601875. 

Zakládaly se průmyslové podniky, bankovní a dopravní infrastruktury. V měšťanském 

politickém seskupení získal největší vliv národní směr umírněních konzervativců. 

V 70. letech došlo k průmyslovému oživení, ekonomika se rozvíjela již vzestupně 

v pravidelných desetiletých cyklech, kdy nejpříznivější rozmach nastal v 90. letech. 

Stabilní růst průmyslu umožnoval stimulovat životní potřeby i ve středních vrstvách 

buržoasie. 

Proto byla druhá část století po populačním a hospodářském zmohutnění českého 

živlu v našich zemích dobou stále rostoucího rozmachu českého ducha, jehož cesta byla 

podporována celkovým proudem evropským k ustavičnému zesilování osvíceneckého 

prvku naší vzdělanosti.80 

Český národ víceméně dovršil své obrozenecké politické tábory na konci 60. let 

a v poslední čtvrtině století se zkompletoval vytvořením významnějších 

podnikatelských i finančních horních vrstev. V období 19001914 docházelo k rozvoji 

technologií, růstu výroby a ekonomiky i doformování sociálního systému industriální 

společnosti.81 

 

                                                 
79 Jana MACHAČOVÁ  - Jiří MATĚJČEK, Nástin sociálního vývoje českých zemí 17811914, Praha 

2010, s. 410-414. 
80 J. PATOČKA, Náš národní program, Praha 1990, s. 9. 
81 J. MACHÁČKOVÁ  - J. MATĚJČEK, Nástin sociálního vývoje českých zemí 17811914, s. 418-446. 
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8.2. Československá republika v letech 19141989 

Vznik republiky byl v otřesech „velké války“, jejímž výsledkem byly politické, 

ekonomické a kulturní změny, které národní obrození a jeho lidé ve všech oblastech té 

doby vytvářeli. Odraz národního obrození reprezentoval v období první republiky 

zejména v „občanském životě“ vznikem řady spolků, pořádáním významných 

kulturních akcí, společenských událostí jako byly např. svatováclavské slavnosti v září 

roku 1929. Bez ohledu na politické půtky v období první republiky bylo období oživení 

národa a vzniku republiky aktivně chápáno a z části i spojovalo lid naší země. 

Do konce 30. let, následného obsazení republiky a druhé světové války byla rovněž 

„národní“ aktivita často oživována. Vyvrcholením bylo 100. výročí úmrtí básníka K. H. 

Máchy. Máchův kult vyvrcholil exhumací jeho ostatků na litoměřickém hřbitově 1. října 

1938, těsně před záborem československého pohraničí německým okupačním vojskem 

a následným převezením těchto ostatků do Prahy a jejich pohřbením 7. května 1939 na 

pražském Vyšehradě. Máchův druhý pohřeb se stal manifestací českého národa proti 

německým okupantům. Posledního rozloučení s velkým českým básníkem se zúčastnilo 

na 250 tisíc lidí. 

Po změně politického režimu v roce 1948 byly zejména počátkem padesátých let 

jednostranně vytrhovány, bez kontextu klíčové příběhy z národní historie, zejména 

husitství a samozřejmě i národní obrození. Byly v kulturní politice a osvětě předkládány 

demagogicky v rysech své doby tak, aby se došlo ke stejnému nevyhnutelnému závěru, 

že naší (českou) tradicí je komunismus. Naše dějiny jej legitimizují jako nejvlastnější 

tradicí, být opravdovým Čechem, znamená být komunistou. Sám Zdeněk Nejedlý to 

v projevu k pracovníkům v kultuře říkal: „A to vše není náhoda, ani to není a nemůže 

být nějaká jen maska. Něco takového nelze maskovat. A my toho také nepotřebujeme, 

neboť ne náhoda, ne maska, ale hluboká dějinná i vývojová logika v tom jest, že právě 

komunisté to jsou, kteří cítí s naším lidem tak národně“82 

Situace se změnila v kultuře i vědeckém bádání zejména postupem šedesátých let 

a nezůstala černobílou. Začlenění do kontextu socialistického tábora přineslo s sebou 

ovšem nové problémy často tragického dosahu. Náš střízlivý humanismus nebyl zdaleka 

souměřitelný se společenskou praxí ostatního socialistického světa a s jejími požadavky 

absolutního podřízení jednotlivce i skupin, pod požadavky kolektivní disciplíny.83 

                                                 
82 Zdeněk NEJEDLÝ, Komunisté dělníci velkých tradic českého národa, Praha 1953, s. 39. 
83 J. PATOČKA, Náš národní program, s. 39. 
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8.3. Globalizace a národní obrození 

Globalizací rozumíme procesy, jež urychlují propojení společností (ekonomika, 

politika, kultura) na celosvětové úrovni. Pilířem je ekonomika, kterou ideologie 

v podobě politiky rozšiřuje na universální hodnoty. Jde o takové universální hodnoty, 

které kapitál potřebuje k šíření svého vlivu po celém světe. Proto slouží i šířená 

hodnotová roztříštěnost v argumentaci o mizení smyslu národních tradic a národní 

identity a zdůraznění nutnosti přizpůsobit se globalizaci. Internet a rychlá komunikace 

však umožňuje tyto postoje kritizovat a některé i pranýřovat. 

Po roce 1989 však přestal fungovat jak ten „erár“, tak ten obrozenecký národ v nás. 

Fenomén národního obrození v 21. století tak spatřuji v odkazu nadšeného 

vlasteneckého úsilí. Podporou je pak vzdělanost občanů a jejich „nadšení“ pro 

oživování jak mýtů, tak i připomínání a rozvíjení našich národních kulturních hodnot 

a společenských aktivit.84 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 D. Třeštík, Zápisník a jiné texty k dějinám, Praha 2008, s. 121. 
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Závěr 

„Obrozenci  oni vytvořili jazykový a kulturní národ, my bychom dnes měli pomoci 

dotvořit občanský národ. Tehdy to byla především záležitost chudých inteligentů, dnes 

je to záležitost všech odpovědných občanů.“85  

 Příkladná slova Dušana Třeštíka jsou ukázkou, že téma národního obrození není 

„zaniklý“ pojem, spíše naopak. Neboť pojem národního obrození obsahuje celou šíři 

různých pohledů, rozmanitých názorů, hledisek a témat, která otevírají nové možnosti, 

jak tento historický úsek našich dějiny zkoumat. Už jen o správném úhlu pohledu na 

naši identitu diskutují nejen historikové, ale i filozofové či ideologové a politici. 

Slovo národ je dnes „znetvořeno“ etnickým egoismem, ale demokracie je s ním 

spjata vnitřně. Převážně díky národní kultuře si rozumíme, můžeme se domluvit 

v komplexním světě, můžeme se opřít o tu zvláštní solidaritu, která spojuje lidi mluvící 

stejnou řečí. 86 

Období českého národního obrození by nám všem mělo být nyní daleko blíže, než 

tomu bylo dříve. Když se kolem sebe podíváme, potřebovali bychom dnes rozumné 

autority, bez ideologického balastu. Převážně v oblasti kulturní a politické. Stále se 

prohlubující proces evropské integrace již dávno není rozumový, jak se snažil odkrývat 

i Dobrovský ve své době.  

Před dvěma stoletími bylo nutno identitu vznikajícího národa vymezit jeho místem 

v určujícím proudu evropských dějin. Totéž platí dnes, pro identitu tak či onak 

zanikajícího národa, který si z ní chce zachovat něco rozumného, co by mu říkalo, čím 

byl a čím je.87 

Vlastenectví a umírněný nacionalismus jsou vlastnosti, které bychom měli pěstovat 

více než kdy jindy. Nacionalismus totiž v původním slova smyslu není ničím jiný než 

láskou ke svému národu, rodinnému jazyku, dějinám své vlasti, historii, tradicím 

a kultuře svého národa.  

Skutečným národním zájmem by měla být kultura, jazyk, přírodní prostředí 

a památky, protože to je to, co opravdu umožnuje kontinuitu přežití národu. 

                                                 
85 D. TŘEŠTÍK, Zápisník a jiné texty k dějinám, s. 141.   
86 Václav BĚLOHRADSKÝ, Mezi světy, Praha 1997, s. 154. 
87 D. TŘEŠTÍK, Zápisník a jiné texty k dějinám, s. 162. 
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