Sabina Burdová
LEOPOLD  I.

-syn Ferdinanda II. a Marie Anny (1. manželka Ferdinanda II., dcera španělského 
krále Filipa III., byli bratranec a sestřenice)
-Leopold I. se narodil 9. června 1640
-byl v pořadí 5. dítětem, ale v době jeho narození žil jen bratr Ferdinand (budoucí IV., 7 let) a Marie Anna (6 let, stane se španělskou královnou). Rok před tím zemřeli Filip August (2 roky) a Maxmilián Tomáš (6 měsíců)
-dostal 6 jmen: Leopold-podle hlavního patrona babenberského markraběte 
       Leopolda III. (11./12. stol.), sv. Leopold byl roku1663 
       vyhlášen zemským patronem rakouských zemí
  		    Ignác-Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu
		    Josef-pěstoun Páně, rozvíjel se v té době jeho kult
		    Baltazar
		    František-Fr. z Assisi
		    Felicián-narodil se na jeho svátek
-Leopold byl zasvěcen Panně Marii-symbolické odevzdání prince katolické církvi (několik názorů-snaha vyprosit si dalšího syna nebo reakce na nedávné úmrtí dvou dětí)
-o dětství nedostatek informací-v prvních letech života byly děti vychovávány v okruhu matky, musely zvládnout základní hygienické dovednosti, učit se mluvit, rozvíjet myšlení, základy katolického náboženství, vědomí vlastní výlučnosti a postavení
-v šesti letech mu zemřela matka-velký šok, ale dokázal si vytvořit dobrý vztah k oběma svým macechám (1648-Marie Leopoldina Tyrolská, 1650-Eleonora Gonzaga z Mantovy)
-v této době se také změnil systém jeho výchovy-opustil ženskou společnost, skutečná výuka
-kolem r. 1650 mu otec začal zřizovat vlastní dvůr (komorníkem byl hrabě Marguard Fugger, učitelé a vychovatelé-hl. duchovní, nejvíce ho ovlivnil P. Christof Filip Müller-zpovědník, občas si poznamenal drobné příhody z Leopoldova dětství, které potom využívali jeho životopisci, do dnešní doby se nedochovaly)
-u barokních líčení Leopoldova dětství-zprávy o velkém nadání, píli a výborných schopnostech. Zachycují však jakýsi ideální typ panovnického dítěte. Nic jiného ani zaznamenat nemohly.
-odlišný názor-benátský vyslanec Giustiniani (1654 ve Vídni) o Leopoldovi napsal, že je líný nevzdělaný a jeho jedinou zábavou je lov
-dá se předpokládat, že už v mládí projevoval inteligenci a duševní vyspělost (v dospělosti ovládal latinu, italštinu, španělštinu, francouzštinu, měl základy humanitních a přírodních věd, nadání k uměleckým oborům-hlavně hudbě)

-jako mladší syn neměl nárok na nástupnictví po svém otci, byl určen pro církevní dráhu. Hodně dějepisců poukazuje na  to, že jeho výchova mezi 6-14 (smrt Ferdinanda IV.) rokem byla zaměřena na působení v církvi a to mu vtisklo jeho budoucí rysy (mírnost, váhavost, nesamostatnost, velkou osobní zbožnost)
-ALE-téměř všichni církevní magnáti pocházející z rak. Habsburků hráli významné role v politickém životě monarchie. Své církevní hodnosti brali většinou dost formálně a v úřadech se nechali zastupovat. Většinou nepřijímali vyšší kněžské svěcení a duchovní stav nemusel být nutně doživotní.
Leopoldův život neměl být řeholním, ale světem diplomacie, velké politiky, dvorského života. Ani výchova tedy nemohla jednostranně směřovat k přípravě na duchovní stav (koneckonců učitele z jezuitského řádu měl i Ferdinand IV., bylo to tehdy normální). Leopoldova výchova se příliš nelišila od výchovy jeho staršího bratra. Nedostalo se mu však systematičtější výuky vojenské a válečné problematiky a nezískal praktické politické zkušenosti-to přišlo až po smrti Ferdinanda IV. (zpoždění ale nebylo veliké, bylo mu tehdy jen 14 let)
-i jako druhorozený měl řadu možností, které by mu mohly umožnit samostatnou vládu (např. místodržitelský úřad ve Španělském Nizozemí, vláda v rakouských zemích v zastoupení staršího bratra, mohl se ucházet o trůn v některé sousední zemi, alsaská opatství Murbach a Lüders byla samostatnými knížectvími, …)
-podle životopisců projevoval nesmířenost se svým postavením druhorozeného syna, naděje, že i on dosáhne panovnického postavení

-v červenci 1654 zemřel Ferdinand IV. (na neštovice, v době, kdy mu otec s velkými finančními náklady zajistil všechny své trůny)
-postavení Leopolda se výrazně změnilo. Jeho výuka se musela zvýraznit a zaměřit na budoucí panovnické poslání (příručka Princeps in compendio, vzniklo roku 1632, knížecí zrcadlo)
-26. ledna 1655 byl slavnostně vyhlášen dědicem a pánem rakouských zemí
-Ferdinand III. mu začal zajišťovat další trůny:
	 Uhry-o panovníkovi v té době ještě rozhodovaly stavy svobodnou volbou, 
 takže manévrovali. Císař se zdráhal jim povolit volbu nejvyššího 
 zemského úředníka, palatina (tvořil protiváhu královské moci, doživotní 
 úřad, panovník měl právo navrhnout 4 kandidáty-2 katolíky a 2 
 protestanty, z nich pak sněm zvolil palatina). Ferdinand III. chtěl tento 
 úřad nahradit úřadem královského místodržícího, který by obhajoval 
 zájmy Vídně. Tento plán však v zájmu Leopoldova nástupnictví padl
-16. června 1655-zvolen Leopold uherským králem
-27. června 1655-v Prešpurku korunován
	 Čechy-jednodušší situace (po stavovském povstání 1618-1620 se stala
   česká koruna pro Habsburky dědičnou, korunovace nebyla vázána na 
   volbu stavů)
  -slavnosti začaly 11. září 1656
  -14. září 1656-korunovace

-Ferdinand III.-zdravotní potíže, nevzpamatoval se ze smrti staršího syna
		 -půl roku po pražské korunovaci zemřel (2. dubna 1657)
-Leopold se mohl z počátku opřít o strýce Leopolda Viléma
-jeho mládí bylo napadnutelné (necelých 17 let), proto se strýcem zvolili komisi, která měla jeho vládu v neplnoletosti patřičně zdůvodnit. Komise ho zplnoletnila a po dovršení 17. roku mohl nastoupit vládu	
-složitá mezinárodní situace-protihabsburské iniciativy Francie

-Ferdinand III. nestačil zajistit nástupnictví na římském trůně. V případě volby Leopolda narazil-kurfiřti si jako záminku vzali Leopoldovo mládí. Ve skutečnosti se však změnila mezinárodní situace, která v 50. letech nepřála Habsburkům. V této době se stabilizovaly poměry ve Francii (Mazarin, Anna Rakouská, Ludvík XIV.). Francie válčila se španělskými Habsburky a chtěla oslabit i rakouské. Ve Švédsku roku 1654 abdikovala královna Kristina, přestoupila ke katolictví  přesídlila do Itálie. Její nástupce Karel X. Gustav navázal na tradici protihabsburské politiky (shoda s Francií)

-otázka, koho zvolit římským králem (ještě za života Ferdinanda III.)-Francie chtěla prosadit Ludvíka XIV. (Francie ale nepatřila do svazku říše a panovník by nebyl pro německá knížata přijatelný. Zaměřili se tedy na zamezení volby Leopolda I.)
-více kandidátů, žádný vážný, císař zatím jen mohl vyčkávat Leopoldovy plnoletosti
-po smrti Ferdinanda III., musel Leopold vyvažovat svou volbu penězi a politickými ústupky. O titul se ucházel z titulu českého krále (český král byl nejvýznamnějším  světským kurfiřtem)
-případní kandidáti: bavorský kurfiřt Ferdinand Maria
			Filip Vilém Neuburský
			Leopold Vilém-strýc Leopolda I.
			Ferdinand Karel Tyrolský
			Ludvík XIV.
-Leopold mohl více méně počítat se čtyřmi hlasy-svým vlastním jako českého krále, bavorského kurfiřta  (příbuzný), saského kurfiřta Jana Jiřího II. (prohabsburský) a braniborského kurfiřta Friedricha Viléma (hodně peněz)
-ostatní podléhali francouzskému vlivu
-žádný jiný vhodný kandidát nebyl nalezen
-volební kapitulace-snaha vázat všechna důležitá rozhodnutí císaře na souhlas 
          říšských stavů, císař nemůže zasahovat do poměrů v jednotlivých 
          německých zemích, bez souhlasu kurfiřtů nesmí vyhlásit nad 
          někým klatbu, byl na říšských stavech závislý i v otázkách války a 
          míru, zákaz účastnit se francouzsko-španělské války
         -přijal jí 15. července 1658
-18. července zvolen římským císařem
-1. srpna 1658 korunován

-15. srpna 1658-založen z iniciativy arcibiskupa Schönborna Rýnský spolek, rozšířeno zájmové sdružení porýnských knížat

-po třicetileté válce-pokles mezinárodní prestiže Habsburské monarchie, ale možnost upevnit vládu v rámci vlastní monarchie
-pokles autority panovníků jako císařů SV.Ř.Ř.N.N., posílila se suverenita říšských knížat-získali nárok na samostatnou zahraniční politiku, která sice nesměla směřovat proti císaři,ale nebyla vázána na jeho souhlas
-oslabení a likvidace stavovské moci v jednotlivých zemích monarchie (nejslabší postavení bude mít panovník v Uhrách, Turci)
-rozvoj panovnického absolutismu
-opozice vůči panovníkovi se tradičně pojila s náboženským odporem vůči katolicismu. Rekatolizace-smlouva v Osnabrücku-cuius regio, eius religio (poměry k roku 1624). Vyvrcholila ve 40. a 50. letech, rekatolizační komise, velké soupisové akce, na konci života Ferdinanda II. byly země většinou formálně katolické, množství tajných protestantů
-snaha o prohloubení závislosti církve na státu-omezení vlivu papežské kurie na církevním dění v monarchii, přímé zásahy do církevních pravomocí
-pokračovala centralizace státní správy-růst významu některých dvorských úřadů a vojenské a finanční agendy monarchie
-snaha posílit závislost jednotlivých zemí na panovníkovi a ústřední vládě )přestaly se svolávat generální sněmy českých a rakouských zemí,jejich sbližování)
-poměrně složitá vnitropolitická situace v monarchii na počátku vlády Leopolda I.
(nebezpečí z východu-Turci i ze západu-Francie)

-s Ludvíkem XIV.  ho pojila nechuť až nenávist, navzájem si byli hrozbou, bratranci a švagři
-zájem obou monarchií o Španělsko, které bylo v úpadku, možnost zániku španělské dynastie, zájem o dědictví
-španělská infantka Marie Tereza byla původně určena pro Ferdinanda IV, po jeho smrti pro Leopolda I.. 
Roku 1660 se s ní oženil Ludvík XIV. (španělsko-francouzská válka, pyrenejský mír, španělský král musel se sňatkem souhlasit)
-Francie už neměla vojenské síly vázané ve Španělsku. Rakousko na straně Polska bojovalo v polsko-švédské válce. Měli obavy, aby se Francie do sporu nezapojila. Nedošlo k tomu, Francie se omezila jen na diplomatickou podporu Švédska (1660 uzavřen mír)
-Leopold I. se oženil roku 1666 s mladší španělskou princeznou Markétou

-výboj Ludvíka do Španělského Nizozemí, využil devolučního práva (při nástupnictví měly přednost děti z 1. manželství). Na španělské državy by tak měla právo jeho manželka Marie Tereza před Filipovým (zemřel 1665) synem Karlem II.. využil to jako důvod k válce.
-květen 1667-francouzská vojska si začala podmaňovat Španělské Nizozemí
		-Leopold se omezil na diplomatická opatření-neměl spojence a čas, 
 poměry v říši nebyly válce nakloněné
-francouzská intervence nakonec narazila na odpor tzv. Aliance tří 
 (Severní Nizozemí, Velká Británie a Švédsko)
-1668-devoluční válka ukončena mírem v Cáchách (Ludvík získal 12 
  jihonizozemských měst)
-listopad 1667-Francie přišla s návrhem na smluvní rozdělení budoucího španělského dědictví. Leopold na to přistoupil, smlouva měla zůstat v tajnosti.
V lednu 1668 byla podepsána ve Vídni tajná smlouva, která zavazovala Leopolda k neutralitě nebo maximálně zprostředkovatelské roli v devoluční válce. V případě úmrtí španělského následníka Karla II. (6 let), si Francie a Rakousko rozdělí španělské území:
	Rakousko-Španělsko s državami v Americe, Milánsko a přístavy na 
       toskánském pobřeží
	Francie-Španělské Nizozemí, Navarra, hrabství Franche Comté, Neapolsko, 
   Sicílii a Filipíny
	Na čas tak byla nastoupena cesta téměř sbližování Francie a Rakouska

-Leopold byl v otázkách politiky západní Evropy spíše pasivní. Měl problémy s povstalci  v Uhrách. V důsledku tohoto postoje vůči Francii se ale dostal do nepříjemné situace a v Madridu klesal kredit Vídně
-1671-profrancouzská politika Vídně byla na vrcholu. Byla podepsána dohoda, kterou se Ludvík snažil oddělit Leopolda od španělských příbuzných-smlouva o neutralitě (vrcholný úspěch Ludvíkovy zahraniční politiky)
-červen 1672-francouzská vojska vpadla do Nizozemí. Neměli úspěch. Nastala změna mezinárodní situace a změna postoje Vídně (Francie začala představovat větší nebezpečí než Turci)
-srpen 1673-Haag, zástupci Severního Nizozemí, Španělska, císaře a lotrinského vévody Karla IV.
-1674-Václav Eusebius z Lobkovic upadl do nemilosti, internován na svém zámku v Roudnici nad Labem (profrancouzsky orientovaný politik)
-začala se připravovat koaliční válka proti Francii. Roku 1673 vypukly boje, Ludvíka začali opouštět spojenci, Velké Británii ani Švédsku se nedařilo
-květen 1674 vyhlásil říšský sněm válku Francii
-1678-1679-série mírových smluv v Nijmegen. Severní Nizozemí bylo uchráněno před Ludvíkem (ten ale měl územní zisky, snažil se dál rozšiřovat své území politikou reunií) 

Osmané
-od roku 1606 mezi Osmany a Rakouskem panoval mír, který se neustále prodlužoval, protože byl pro obě strany výhodný (30-iletá válka, Vysoká Porta měla vnitřní problémy, éra slabých sultánů, táhlá válka s Persií)
-na hranici ale byly téměř neustále drobné boje a srážky. Turci podporovali sedmihradská knížata, která se bouřila proti Habsburkům-Gabriel Bethlen, Jiří Rakoczi I.
-počátkem 60. let se vztahy mezi Habsburky a Osmany začaly přiostřovat kvůli Sedmihradsku (Jiří Rakoczi I. se ve švédsko-polské válce postavil na stranu Švédska, nelíbílo se to ale Istanbulu, došlo v Turecku k občanské válce, proti Jiřímu Rakoczimu zasáhly turecké oddíly, roku 1660 se Turci zmocnili pevnosti Velký Varadin-brána do křesťanského světa, dnešní Rumunsko)
-Leopold se k tomu stavěl zdrženlivě (čekal komplikace ze strany Francie) a snažil se odolávat tlaku Benátek (bojovaly s Osmany o ostrov Krétu-Candii)

-18. dubna 1663-Osmanská říše vyhlásila Rakousku válku
-20. září kapitulovala pevnost Nové Zámky (Horní Uhry), Turci se zmocnili Nitry, údolí Váhu, podnikali výboje do dolních Rakous a na Moravu-doslali se až k Brnu a Olomouci
-Leopolda finančně podpořil papež Alexandr VII.
-koncem roku 1662 se v Řezně sešel říšský sněm. Konstituoval se jako stálá instituce a zasedal až do roku 1806.
	odsouhlasil vojenskou pomoc. Rýnský spolek vytvořil zvláštní vojenskou 
  	  jednotku a několikatisícovou armádu francouzského krále (Ludvík dával 
  najevo, že i turecká otázka patří do jeho sfér zájmu), která však měla 
  samostatné velení a zvláštní status
-1664-Turci se dostali až k řece Raab u městečka sv. Gotthard a tam se střetli s rakouskou armádou pod vedením Reimonda Montecuolliho
-1. srpna 1664 byli Turci v bitvě poraženi
-10. srpna 1664-ve Vasváru dojednány podmínky příměří 
		-politikové kolem Leopolda se báli potenciálu Osmanské říše a chtěli se 
 vyhnout dlouhotrvající válce. Také měli obavu z Francie, byla 
 nedůvěryhodným partnerem
-v rukou Porty zůstaly některé významné pevnosti (Nové Zámky, Velký 
 Varadín), monarchie si nepřipoutala ani Sedmihradsko-zůstalo ve sféře 
 vlivu Osmanů. Císař se zavázal platit roční tribut sultánovi.
		-na dvacet let byl zajištěn klid zbraní a navázány drobné obchodní 
 kontakty s Osmanskou říší
-celá záležitost byla jen odsunuta
-turecký nápor vzbudil velký ohlas a zájem v Evropě-začalo další období tureckých válek


Maďaři
-Leopoldův vztah k Uhrům nebyl moc přátelský. Uherská šlechta byla příliš sebevědomá, část dokonce nekatolická a odmítali absolutismus.
-v Prešpurku se konal od května 1662 uherský sněm. Důvodem jeho svolání byla obrana Uher před Turky. V Horních Uhrách byly už rok císařské jednotky pod vedením Monteccuoliho-vyvolaly spor mezi uherskými stavy a Vídní (armáda-násilné chování, žila na úkor místních obyvatel,…). Na povrch vypluly zprávy, že se chystá vyjednávání uherských stavů s Osmany, které by umožnilo vypudit císařské vojsko
-zemské sněmy sloužily stavům jako nástroj k nátlaku na panovníka
-Leopold žádal o peníze pro vojsko a záruky klidu
-sněm skončil kompromisem: v zemi zůstane 9 tisíc císařských žoldáků. Nerealizovalo se to, protože začala válka.

-rekatolizační tlak
-obava z absolutismu-krátce po válce s Turky se spikli uhersko-chorvatští magnáti-tzv. Spiknutí Wesselényiho
(František Wesselényi, Petr Zrinský, vrchní zemský sudí František Nádasdy, frabě František Frankopan,…)
	-chyběla vnitřní jednota
	-cílem byl odpor proti panovnickému absolutismu, vyvázání Uher 
 z Habsburského držení
-navazovali lehce naivní a scestné kontakty s Francií a Osmanskou říší
-naivita a nedostatečné utajení
-Vídeň se na to dívala  s klidem (ať si děti hrajou, bude hezky)
-1670-situace se přiostřila, došlo k zesilování kontaktů s Osmany (1669 
  zvítězili nad Benátkami a získali Krétu)
-došlo potom k zatýkání, do Uher byla proti Františku Rakoczimu poslána 
 armáda. Nabízela se analogie s potrestáním stavovského povstání 
 v Čechách (likvidace opozice)
30. dubna 1671 byli čtyři hlavní spiklenci popraveni, tisíce lidí uvězněny, byly udělovány pokuty a došlo k majetkovým konfiskacím a rekatolizaci (opravdu to vypadalo jako v Čechách po Bílé Hoře, mezi Uhrami a Čechami byl ale rozdíl, vina Čechů byla větší)
-Leopold potřeboval zlikvidovat systém stavovské vlády. Proto svolal roku 1672 komisi teologů, které položil otázku, zda je i nadále povinen respektovat všechny svobody Uher, nebo zda se o ně Uhři sami připravili tím, že se dopustili rebelie. Komise vyjádřila myšlenku kolektivní viny a kolektivního trestu.
-byl zrušen úřad palatina a zavedeno místo toho královské gubernium, v jehož čele nebyl Maďar, ale cizinec
-1. pokus o nastolení absolutismu v Uhrách dopadl neúspěšně
-od roku 1672 probíhala drobná neúspěšná válka-odpor Kuruců, vedl Imrich Tököly. Leopold kapituloval a navrátil jim roku 1681 starý pořádek.
Čechy
-s Čechami neměl Leopold problémy, tvořily stabilní zázemí pro válku za západě a jihovýchodě, šlechta mu projevovala oddanost
-povstání 1618-1620 však zanechalo šrámy. V té době se totiž monarchie ocitla na pokraji rozpadu. Na Čechách zůstalo stigma nespolehlivosti a zrady, i když v té době už povstalecká generace vymřela. Tento postoj posílil i případ Albrechta z Valdštejna, i když jeho vina nebyla nikdy jasně prokázána.
-takový pohled se dal dobře využit v zápasech o přízeň panovníka
-za Leopoldovy vlády se řada příslušníků české stavovské obce uplatnila ve významných státních úřadech, diplomatických postech či v armádě (panovník proti nim nic osobně neměl)
	Václav Eusebius z Lobkovic-syn Zdeňka Popela z Lobkovic a Polyxeny z 
     Pernštejna
    -1. tajný rada-zahraniční a částečně i vnitřní        
     politika
    -jeho pád způsobily intriky španělského křídla
     a jeho profrancouzská politika-1674
František Oldřich Kinský- od roku 1683 nejvyšší kancléř českého království
Ferdinand Dietrichstein-tajná konference
Jan Václav Vratislav z Mitrovic-vyslanec v Londýně
Humprecht Černín z Chudenic-vyslanec v Benátkách
Dominik Ondřej Kounic-vyslanec v Bavorsku
Jiří Adam z Martinic-vyslanec ve Velké Británií, Portugalsku a u papežské 
   kurie
	….
-Leopold česky neuměl, v osobní korespondenci české šlechtě však občas použil českou datační či závěrečnou formuli. Roku 1679 si v Praze poslechl mši v českém jazyce-byla to součást jeho obrazu laskavého panovníka

-při povolování berní měl u nás malou opozici, spíš ze strany duchovních
-poddaní byli většinou v klidu. Antipatie k panovníkovi chovali protestanti, např. Mikuláš Drabík.
-upevňovalo se začlenění českých zemí do komplexu habsburské monarchie, prohlubovala se jejich provinciality. Mezi českou šlechtou převládaly cizí rody (poměr domácí a cizí šlechty-19:74)
-na venkově docházelo k utužování poddanství, stupňovalo se robotní zatížení, zvyšovalo se tím sociální napětí
-rekatolizace-obnova církevní organizace
-války se Čech dotkly jen okrajově,ale bylo zde značné verbování a stouplo daňové zatížení

-Leopold a Praha
-s českými zeměmi neměl potíže a tak pro něj byly jen okrajovou záležitostí
-královská rezidence na Pražském hradě chátrala, hrad byl ještě jakž takž udržován, protože byl sídlem zemských úřadů
-v Praze byl:1656-korunovace
	          1657-vedl odsud diplomatická jednání ohledně volby římského císaře
	          1673- formování císařské armády u Chebu proti Francii. Císař chtěl být 
         u toho osobně, původně neměl v plánu zastavit se v Praze
         položil základní kámen k dostavbě Svatovítské katedrály
	          září 1679-květen1680-morová epidemie v Rakousku, selská rebelie
-pro Prahu to byly vždy veliké události
-rebelie-28. června 1680-vydal robotní patent (Pardubická pragmatika)
			       -určil maximální výši robot (3 dny v týdnu, v sezóně jak bylo 
        potřeba)
       -stanovil postup při stížnostech poddaných na vrchnost



1683-1705
-v 60. a 70. letech-korektní mírové vztahy s Osmany
-1676-velkovezírem se stal Kara Mustafa-expanzivní. Císař neuspěl s návrhy o prodloužení příměří. Turci počítali s dalším výbojem do Habsburské monarchie a francouzští diplomaté je v tom utvrzovali (Francie pokračovala v politice reunií v Porýní a potřebovala Leopolda zaměstnat jinde)

-Horní Uhry-odpor kuruckých povstalců, Imrich Tököly-byl závislý na turecké podpoře
-Tököly-jmenován roku 1682 svými příznivci knížetem a budínský paša ho jménem sultána prohlásil uherským králem. Pro Osmany byl ideálním spojencem. Na rok 1683 připravoval vpád do Rakous
-Leopold riziko na východě nejdříve podcenil, ale potom začal hledat spojence:
	-Bavorsko-Maxmilián II. Emanuel
	-Sasko-Jan Jiří III.
	-snaha získat Polsko-Jan III. Sobieski (jeho manželka byla z Francie, byl proto 
 francouzským spojencem, ale také pochopil nebezpečí Osmanů). V březnu 
1683 podepsal s Leopoldem smlouvu, jejímž garantem se stal papež Innocenc 
 XI. (finanční podpora)
-papež se také snažil přimět k podpoře protitureckého boje i Ludvíka XIV., ale Paříž svůj postoj nezměnila a navíc začala konflikt se Španělským Nizozemím a obléhání španělského Lucemburku
-Mehmed IV. vyrazil v dubnu 1683 z Drinopolu, 13. května 1683 v Bělehradu předal vrchní vedení svému velkovezírovi Kara Mustafovi. V červnu se k němu se svými oddíly připojil Tököly
-armáda Turků- 100-200 tisíc vojáků
               Rakušanů- 30 tisíc  vojáků
-Turci táhli na Vídeň, Leopold z města uprchl a před odjezdem jmenoval pětičlennou prozatímní vládu-tajné kolegium deputovaných, v jejímž čele byl Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic.
-13. července dorazily před Vídeň první turecké sbory, poměr obléhatelů k obléhaným byl asi 15:1
-císařská armáda se spojenci se vydala městu na pomoc. 12. září u kopce Kahlenberg proběhla bitva v níž byli Turci  poraženi a zahnáni
-v čele spojeneckých armád byl Jan III. Sobieski-jako první vjel do Vídně a byl všemi oslavován. Leopold proti němu začínal pociťovat antipatie

-vítězství u Vídně znamenalo obrat ve válce. Z Dolních Uher byli postupně Osmané vytlačováni. V říjnu 1683 dobylo spojenecké vojsko pevnost Ostřihom. 
-5. března 1684-Benátky, Polsko a Rakousko-zájem na poražení Turků, katolíci
			-uzavřeli smlouvu o společném postupu proti Osmanům, tzv. 
 Svatou ligu (za přispění papeže)
-samostatný, ale koordinovaný boj každého státu. Měli Turkům 
 připravit boj na třech frontách.
-v srpnu 1684 v Řezně uzavřelo Rakousko s Francií dvacetileté příměří. Leopold se potom mohl soustředit na Osmany.
Měl úspěchy v boji proti Tökölymu v Horních a Turkům v Dolních Uhrách. V září 1684 byla u Prešova poražena Tökölyho armáda. Turci ho zajali, protože v něm viděli překážku k uzavření míru s Rakouskem. Turci ale byli velmi slabí a to byla pobídka neslyšet jejich mírové návrhy.
	10. srpna 1685-dobyty zpět Nové Zámky (Karel Lotrinský)
	1686-obléhán Budín (dobyt 2. září), ústřední bod osmanské moci v Uhrách
	říjen 1686-Pětikostelí v Dolních Uhrách (Pécs)
		      -Segedín
	12. srpna 1687-Turci poraženi u Moháče
	6. září 1688 padl Bělehrad

-došlo k utužení panovnické moci v Uhrách. V Prešově byl ustaven tribunál, který měl vyšetřovat kurucké hnutí-popravy
-říjen 1687-v Prešpurku zahájen zemský sněm
	       -Habsburkové byli přijati za dědičné panovníky
	       -zrušen 31. článek Zlaté buly Ondřeje II. z roku 1222, který uzákoňoval 
        právo odporu proti panovníkovi, který porušuje stavovská privilegia
       -rekatolizace
       -syn Josef I. korunován uherským králem (9 let)
-1689-plán administrativní reorganizace Uher-centralizační, větší daňové zatížení

-1686-Augšpurská liga-císař, Španělsko, Švédsko, Bavorsko, Falc, státy J a Z Německa. Obava z rozpínavosti Francie
-1688-francouzská armáda vpadla do Falce, kde vymřeli Wittelsbachové. Ludvík XIV. si dělal nároky na trůn jménem své švagrové Alžběty Karolíny. Narazil ale na silný odpor.
-Augšpurská liga měla i podporu Nizozemí a Anglie
-v květnu až listopadu 1689 vznikla Velká aliance, k níž přistoupila většina říšských knížat a Savojsko.
-válka na moři a v Porýní 
-pro Leopolda to znamenalo možnost zvýšit svůj vliv v říši a zasadit se o volbu svého syna Josefa římským králem (24. ledna 1690)
-1697-mírová jednání v nizozemském Rijswicku u Haagu. V říjnu uzavřena mírová smlouva

-boj s Osmany probíhal po celá 90. léta. Turci nedovolili Rakušanům průnik na Balkán
-11. září 1697-bitva u Zenty (v Srbsku)
		 -Evžen Savojský x sultán Mustafa II.
-od listopadu 1698 probíhala mírová jednání v Sremských Karlovcích.
-26. ledna 1699-karlovický mír
		    -Osmanská říše se definitivně vzdala Uher (s výjimkou Banátu)

-1. listopadu 1700 zemřel Karel II., poslední španělský Habsburk a začala se projednávat otázka nástupnictví.
-1698-dědicem španělského trůnu se měl stát Leopoldův vnuk Josef Ferdinand Bavorský (6 let), ale ten v únoru 1699 zemřel
-Ludvík XIV. si získal podporu Karla II. pro svého vnuka Filipa z Anjou
-Leopold I. chtěl dědictví pro mladšího syna Karla a získal si podporu Velké Británie a Nizozemí
-válčilo se na několika frontách
-1704-arcivévoda Karel byl prohlášen španělským králem Karlem III. a obsadil Madrid

-1703-povstání v Uhrách-František Rakoczi II., ovládl většinu Horních Uher
-neshody se synem Josefem v otázkách reforem
-12. září 1703 uzavřena smlouva o vzájemném nástupnictví v případě vymření mužských potomků, předchůdce pragmatické sankce

Leopold I. zemřel 5. května 1705 patrně na cirhózu jater-pohřeb s barokní pompou.

Povaha a záliby
-současníci ho hodnotili velmi různorodě (proto dále jen ty nejčastěji zmiňované)
-asi jeho největším záporem byla nerozhodnost. Uvědomoval si to i sám. Nejsou pro něj charakteristická rychlá rozhodnutí či aktivní řešení problémů, byl spíš typem opatrného kabinetního diplomata. Jeho politika měla spíš defenzivní charakter. Jeho heslo: S rozvahou a pílí. Potřeboval mít nějakého hlavního ministra, se kterým  by mohl diskutovat a nechat si předkládat řešení. Většinou se sebou nenechal manipulovat-nakonec vždy rozhodoval sám.
-přehnaná zbožnost-byl dítětem své doby a rodu. Tyto výhrady měli většinou protestanti…
-schopnost nezávislého rozhodování a bystrého úsudku, široký rozhled, dobrá orientace v mezinárodních vztazích, milá a dobrácká povaha, kulturní člověk
-pracovitost
-měl hudební nadání-hrál na spinet a komponoval. Složil 79 skladeb duchovní hudby, napsal dvě mše a osm oratorií, na paměť své manželky Markéty složil rekviem…
-knihomol
-sběratelství-výtvarné umění, mince, zajímal se o astrologii a alchymii
-lov

Rodinný život
-třikrát ženatý, 16 dětí (11 dcer a 5 synů)-z toho se dospělosti dožilo jen šest (dva synové)
-1. manželka- Markéta Marie Tereza (Leopoldova neteř i sestřenice zároveň, její matka byla jeho sestrou a její otec a Leopoldova matka byli sourozenci-Háza by měl radost)
	-o 11 let mladší (1651)
	-12. prosince 1666 se konala svatba
	-dobře si spolu porozuměli
	-byla obklopena španělským okruhem-občasné konflikty a třenice, Němci k ní 
 měli omezený přístup
-28. 9. 1667-první dítě Ferdinand Václav (zemřel ve čtyřech měsících)
-18. 1. 1669-Marie Antonie (bude provdaná za Maxmiliána II. Emanuela)
-20. 2. 1670-Jan (hned zemřel)
-9. 2. 1672-Marie Anna (zemřela po 14 dnech)
-12. března 1673 zemřela Markéta na nějakou plicní chorobu

-Leopold byl jediným žijícím Habsburkem (ve Španělsku byl sice ještě 11-iletý Karel II., ale ten byl retardovaný)
-2. manželka-Klaudie Felicitas (1653)
	-svatba se konala 15. října 1673 ve Štýrském Hradci
	-našli vzájemné sympatie
	-byla živější než Markéta
	-dvě dcery, které se dožily jen několika měsíců-Anna Marie (1. 9. 1674-
 12/1674) a Marie Josefa (11. 10. 1675-7/1676)
-císařovna zemřela 8. dubna 1676

-3. manželka-Eleonora Magdalena Falcko-Neuburská
	-svatba se konala v Linci 14. prosince 1676
	-narodilo se jim deset dětí, mezi nimi i budoucí císař Josef I. (26. 7. 1678) a 
 Karel VI. (1. 10. 1685)

