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Osvícenský absolutismus 

Prusko a Rusko 



Prusko 

• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Acprussiamap2.gif 



Fridrich II. 

• reformy: hospodářská – 
manufaktury, stavba průplavů, 
komunikací, právní – kodifikace práva 
=> všeobecné pruské právo 

• podpora vědy a umění (Postupim – 
Sanssouci, Voltaire) 

• zahraniční politika: války o rakouské 
dědictví, sedmiletá válka, účast na 
dělení Polska 

• soupeření o hegemonii ve Svaté říši s 
habsburskou monarchií 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Friedrich_Zweite_Alt.jpg 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Fl%C3%B6tenkonzert.jpg 

 



Rusko 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Russian_

Tsardom_1500_to_1700.png/800px-Russian_Tsardom_1500_to_1700.png 



Kateřina II. Veliká 

• manželka Petra III. 
• posílení byrokratického systému, nové manufaktury 

(nevolnické), podpora obchodu, posílení armády, 
výstavba komunikací, daně, zakládání škol, podpora 
kultury a umění 

• po porážce nevolnického povstání J. Pugačova utužení 
nevolnictví, posílení policie a armády, stíháno 
volnomyšlenkářství 

• rozšíření území státu: přístup k Černému moři (Oděsa), 
kolonizace ruských území (Potěmkin), průnik na Dálný 
východ, účast na dělení Polska (Ukrajina, Bělorusko, 
Litva) 
 



 
Portrait_Catherine_II.jpg 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rokotov_http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rokotov_Portrait_Catherine_II.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rokotov_Portrait_Catherine_II.jpg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6JvmUL6DqFY
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rokotov_
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rokotov_Portrait_Catherine_II.jpg


Dělení Polska 

• Polsko – stavovský stát,  
• hospodářský a politický rozklad v 18. stol. – 

národní a náboženská různorodost 
• zahraniční politika: obrana proti Habsburkům, 

Švédům a Rusům 
• panovníci: Jan III. Sobieský, August II. – saská 

dynastie, Stanislav II. Poniatovský 
• dělení země z podnětu Pruska, Ruska a hab. 

monarchie 
• 1772, 1793 (odpor T. Kosciuszko), 1795 

 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Partitions_of_Poland.png 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Partitions_of_Poland.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Partitions_of_Poland.png


Opakování 

1/ Jaký význam měla zmíněná zahraniční politika 
pro Prusko a Rusko? 

2/ Porovnej uplatnění reforem Josefa II., 
Fridricha II. a Kateřiny II. 

3/ Uveď příčiny rozpadu polského státu. 

4/ Vysvětli pojem Potěmkinovy vesnice. 
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