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   Victor-Lucien Tapié  (1900-1974) po druhé světové válce vyučoval v Československu francouzštinu . Stal se jedním z nejpřednějších znalců období baroka a dějin habsburské monarchie., byl čestným  profesorem novověkých dějin na Sorbonně. Jeho nejdůležitější práce: Francie Ludvíka XIII. a kardinála Richelieua, Baroko a klasicismus, Baroko, Podunajská monarchie a její národy,…
    
1. JEJÍ ZEMĚ A  NÁRODY     11

   20.10. 1740  zemřel v 55 letech císař Karel VI. v letohrádku Favorita. Dědičkou se stala 23letá dcera „Rézi“ Marie Terezie (dále jen MT), manželka toskánského velkovévody Františka Lotrinského. 

Državy za Karla VI.
   Přední Rakousy (Vorlande, Vorderősterreich):Rakouská vévodství, Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Terst, hrabství tyrolské, biskupství tridentské, Vorarlbersko,Z lesní města na Rýně, ve Schwarzwaldu lankrabství Breisgavsko (Freiburg) opatství Sankt-Blasien (hrobky), V Burgau a Günzburg.
   Země Koruny svatováclavské: slezská knížectví, markrabství moravské, království české.
   Země Koruny svatoštěpánské
   1713-1714 část španělského dědictví- dnešní Belgie a Lucembursko, milánské vévodství
   1738 vévodství Parmy a Piacenzy

A.E.I.O.U. Austriae est imperare orbi universo! 
           Nechť Rakousko vládne veškerému světu!

  Od roku 1438 drželi císařskou  korunu. Římským králem nechávali zvolit vždy syna či bratra panujícího císaře. 
  Sňatková politika (Maxmilián I. + Marie Burgundská, Filip I. Sličný + Johana Šílená- Kastilie a Aragon).
   Od roku 1617 sídlil císař ve Vídni.
   Boje s Francií- o vliv na německá knížata.  Císař postavil vojsko z peněz dědičných habs. zemí+ oddíly od říšského sněmu či něm. knížat. 
   1683 Turci poraženi při obléhání Vídně.
Osvobození Uher, Sedmihradska a Temešského banátu.
   1714 rastattský mír (F: maršál de Villars; R: princ Evžen Savojský). Plán:  Císař se zaměří na Balkán, Francie na zámoří. I nadále ale prosazovali v Německu vlastní zájmy.
   Landeshoheit= něm. knížata mohou vést samostatnou politiku, pokud tak neškodí zájmům říše. Moc císaře v říši slábne.
   Něm. knížata dychtí po královské hodnosti: kurfiřt braniborský králem v Prusku, saský od roku 1697 v Polsku, hannoverský v Anglii. Vévoda savojský získal korunu na Sicílii, pak na Sardinii.
   Zetěm Leopolda I. byl bavorský kurfiřt Blauer Kőnig Maxmilián II. Emanuel.
   Císař chtěl sjednotit své dědičné země. Relativní jednota totiž byla příčinou velikosti Francie.

   Panovník byl nejvyšší soudní pravomocí. 
   Reichshofrat (říšská dvorská rada, sídlí ve Vídni) řešila právní záležitosti SŘŘ, ale ne Uher.    
   Reichshofkanzlei (říšská dvorská kancelář) vyřizovala německé záležitosti, není to ústřední instituce pro rakouské a české země.
   Geheime Rat (později Geheime Konferenz) projednávala obecné záležitosti monarchie. Josef I. do čela postavil jakéhosi předsedu vlády (Oberhofmeister) a celou ji rozdělil na užší konferenci (zahraniční politika) a širší konferenci (vnitřní záležitosti. Geheime Konferenz  díky zprávám od Hofkammer přijímala rozhodnutí finanční a měnové povahy. Poradní orgán císaře.
   Hofkammer (dvorská komora) byl to pouze úřad, který spravoval pokladní přebytky a příspěvky, které ZS schválily na konkrétní účely. Panovník disponoval v každé zemi vlastními zeměpanskými doménami a regálem (příjmy z cel, mýtného a horního regálu), Jejich velká část (i třeba berní) zůstávala v příslušné zemi. Tamější zemské komory (úřady spravující zemské důchody) z nich vyplácely mzdy, fungování úřadů, stavěly cesty a budovy. Hofkammer vlastně vydržovala vojsko (i tak půjčky u janovských a holandských bankéřů). 
   Založení Vídeňské městské banky (za Karla VI. ji vedl Gundaker hrabě von Starhemberg).    
   Ve Vídni tvořili rady vysocí dvorští hodnostáři, ti se spolu dohodli a pak císaři předložili návrhy.
          Císaře zastupoval v jednotlivých zemích místodržitel. Spolupracoval se ZS a jeho výkonnými komisemi. Císař jmenoval soudní a finanční úředníky, jejich služné ale záviselo na sněmu, proto jejich loajalita k panovníkovi nebyla veliká.
           Kancléři museli pobývat vždy v místě panovníkova sídla. To platí i pro říšského vicekancléře (kníže arcibiskup kurfiřt mohučský). 
    Reichskanzlei sídlila v jednom z křídel Hofburgu. Od Josefa I. byli v Rakousku 2 dvorští kancléři. ČDK měl k dispozici palác naproti radnici. Postavením a funkcí byli kancléři zpravidla tajnými rady.
   Hofkriegsrat (dvorská rada vojenská) se starala o armádu. Peníze přicházely rozhodnutím GK od HK.
   Centrální úřady monarchie byly zvyklé vyjednávat se zemskými úředníky. Každá země se mohla cítit samosprávnou.
   Hodnostáři v GR měli vysoké funkce ve svých zemích , takže hájili zájmy své země a stavu.
   
   Náboženství    
   V době MT byla většina poddaných římskokatolického vyznání.
   Antonín Koniáš vydal roku 1729 knihu Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, kde pranýřoval překlady bible do národního jazyka (výjimky u novějších schválených diecézním biskupem) a Husovy spisy.      
   Kostely zdobily drahocenné věci, aby se aby poddaní cítili hlubokou úctu k Bohu.
   
        Hospodářská situace
        Merkantilista von Hőrnig  chtěl na konci 17. Století začlenit Uhry do habsburských  zemí, i když nebyly součástí SŘŘ.  Jedině celek může být silný a vyvažovat nedostatky. Boj proti Francii a Turkům neumožňoval u nás zavést merkantilismus. Finance byly vázány jinde.
     Jan Josef Valdštejn založil roku 1715 soukenickou manufakturu v Horním Litvínově, Auerspergové podnikali ve výrobě skla. 
   Příznivému vývoji u nás bránily zastaralé instituce. Cechovní mistři tvořili aristokracii, nikoho nového mezi sebe nepouštěli. Poddaní museli nakupovat u panstva. Židé odkupovali od sedláků len a prodávali ho do Německa, v Čechách se kupovala surovina na zrcadla a prodávala v cizině (Auerspergové mohli prodávat doma levněji).
   Za MT měla Vídeň přes 170 000 obyvatel, Praha asi 50 000.  

2. NÁSTUPNICKÁ PRÁVA MARIE TEREZIE     38

   19.4.1713 V 10 hodin Karel VI. v Hofburgu slavnostně vyhlásil upravení nástupnického řádu (Pragmatická sankce– dále jen PS).
   13.5.1717 se narodila MT.
PS= dle římského práva královský edikt, nařízení mimořádného významu; měla nezrušitelnou povahu. Karel VI. zajistil nedělitelné a dědičné nástupnictví ve všech habsburských zemích, a to ve vlastní rodové linii.
   
   V den PS byl v Utrechtu uzavřen mír  mezi F, VB, Nizozemím, Pruskem a Portugalskem. Dohoda o rozdělení španělského dědictví. Od roku 1701 vládl v Madridu Filip V., 1703 Karel VI. jako Karel III. vznesl nárok na celé špan. dědictví. Dle doho-
dy si Filip V. měl nechat Španělsko a kolonie v Americe, Karel VI. Španělské Nizozemí (Belgie a Lucembursko), Milánsko a neapolské království.VB a Niz. se v Utrechtu dohodli s Francií a  přestali Karla podporovat. 
   
   Dědici španělského krále Karla II. byli jeho bratranci Ludvík XIV. a Leopold I. (současně byli i jeho švagry). Hrozilo porušení evropské rovnováhy. 
   Ludvík XIV. se po válce s augšpurskou ligou o dědictví falcké rozhodl, že nebude chtít celé španělské dědictví (ŠD). Byl svolný uznat španělským králem Leopoldova syna arcivévodu Karla. Ludvíkovi by stačily jen některé državy na Pyrenejském a Apeninském poloostrově (Milánsko a Neapolsko- ty by pak vyměnil za Savojsko a Lotrinsko). Smlouvu o rozdělení ŠD podepsala s Ludvíkem Anglie a Spojené provincie Nizozemské. Karel II. (chtěl si to rozhodnout sám) a Leopold II. (chtěl celé ŠD) ji neuznali. Karel II. před svou smrtí ustanovil svým dědicem Ludvíkova vnuka sedmnáctiletého Filipa, vévodu z Anjou. Pokud by to Ludvík odmítl, dědil by arcivévoda Karel. Filip V. byl Španělskem přijat. 
   Objevilo se nebezpečí spojení F a Š. 1701 se zformovala protifrancouzská koalice (sokem byl Karel).
   1697 uzavřen mír v Rijswijku po válce falcké o evropském uspořádání. Zatím ke změně nedošlo.
   
   12.9.1703 proběhla v Ratzimmer v paláci Favorita schůzka 35  radů. Leopold provolal Karla III. králem Španělska. Ráno ale proběhla v komnatě Retirata tajná schůzka 11 radů o rodové smlouvě o nástupnictví (pactum mutuae successionis) mezi Leopoldem a jeho syny. 
   V PMS jsou dva články: 
   Zemře-li budoucí španělský král Karel III. bez syna (ale měl by dcery), dědil by po něm římskoněmecký král Josef I. Pak by byl v řadě Josefův syn a potom Josefova dcera. Neměl-li by Josef děti, dědila by Karlova dcera. 
   Zemře-li bez syna Josef, nástupcem v Rakousku bude Karel, Karlovy děti pak mají před Josefovými dcerami přednost, protože dědici jsou vždy panovníkovi (tedy Karlovi) potomci (v tomto případě před panovníkovými neteřemi).  
   
   1705 skonal Leopold I. a roku 1711 Josef I. 
   Po smrti bratra Karel opustil Barcelonu a nechal se zvolit císařem jako Karel VI. Jeho bývalí spojenci se zalekli obrovské moci a začali jednat o rozdělení ŠD s Ludvíkem v Utrechtu.
   V PS Karel potvrdil nároky Josefových dcer, dal jim přednost před svými sestrami (portugalská královna).
   PS vyhlášena před 23 tajnými rady a hodnostáři. Každý zemský sněm měl tuto PS přijmout za svůj zemský zákon. Evropské mocnosti měly uznat PS za základní princip mezinárodního uspořádání ( jinak to bude casus beli- důvod k válce).  
   Smlouvu o nástupnictví (tedy PMS) i nástupnický řád sepsal dvorský kancléř Johann Friedrich hrabě Seilern. 
   Od habsburské arcivévodkyně se požadovalo, provdala-li se za cizího panovníka, aby se zřekla svých dědických nároků. 
   Josefova dcera Marie Amálie byla provdána za bavorského kurfiřta Karla Alberta. Druhorozená Josefova dcera Marie Josefa se roku 1719 zasnoubila se saským korunním princem.
   
   1722 přijal uherský sněm PS za svůj vlastní zemský zákon.
   1712 Chorvaté budou uznávat Habsburského panovníka, jestliže jim v případě napadení pomůže s Turky.
   1720 souhlasil s PS zemský sněm v Čechách.
   1723 souhlasilo s PS Rakouské Nizozemí.
   Po vestfálském míru bylo podmínkou pro usnesení říšského sněmu jednohlasné hlasování knížat. Ř. sněm PS uznal skoro po 20 letech roku 1732 i přes odpor Bavorska v Řezně. 
   1725 PS uznalo Španělsko(císař ale musel podpořit královnu Alžbětu z Parmy v otázce italských knížectví).
   1726 souhlas Ruska a roku 1728 i Pruska (císař slíbil, že bude podporovat územní požadavky krále Fridricha Viléma I.- i přes své zájmy).
   Po Anglii PS uznalo Dánsko, Francie a Sardinie. 

   Evžen Savojský (zemřel 1736) roku 1716 obsadil Temešský banát, 1717 dobyl Bělehrad (později ztracen).
   Císař získal velkou část Srbska a Bosny i Malé Valašsko po řeku Oltu. 1739 Srbsko a Malé Valašsko Bělehradským mírem navráceno sultánovi.
   1722 císař založil v západoflanderském Ostende společnost pro obchod s Indií (Ostendische Handelskompagnie). Tu pak císař obětoval Anglii, aby uznala PS. 
   Byly otevřeny svobodné přístavy v Rijece a Terstu.
   Císař tedy, aby zaručil nedělitelnost říše dle PS, musel část území podstoupit. 

   1713 získal Karel neapolské království. Sicílii a král. titul ale získal savojský vévoda Viktor Amadeus II. Císař nakonec vyměnil Sardinii za Sicílii a savojské državy byly povýšeny na království.
   Neapolsko získal jako španělskou sekundogenituru infant, parmský vévoda, don Carlos (syn Filipa V., pozdější Karel III.)
   Lotrinský vévoda František Štěpán Lotrinský získal velkovévodství toskánské. Lotrinsko připadlo doživotně bývalému polskému králi Stanislavovi I. Leszczyńskému s tím, že po jeho smrti bude připojeno k Francii.
   
   MT chtěla, aby císařský titul zůstal v rodině. Pro svého manžela musela zajistit dostatek hlasů. MT poskytla svůj hlas.
Pruský král Fridrich II., kurfiřt braniborský, požadoval Slezsko. 
   Bavorský kurfiřt Karel Albert, manžel Marie Amálie, (PS neuznával)  se cítil být na základě závěti Ferdinanda I. českým králem. Ten totiž v letech 1543 a 1547 v případě že by nebyli mužští potomci, odkázal KČ a KU své dceři. A Karel Albert byl jejím přímým potomkem. Měl by tak 2 hlasy. Ludvík XIV. ani kardinál de Fleury ho zatím otevřeně nepodpořili.
   
   Od roku 1739 válčila VB a Španělsko o kontrolu nad obchodem s americkými koloniemi. Francie konkurovala se svými látkami  Anglii (v čele vlády Robert Walpole- musel kvůli tomu roku 1742 odstoupit). Anglie byla spojenec Habsburků. 

   V květnu 1741 došlo v Nymphenburgu k uzavření smlouvy. Francie podpořila nároky Karla Alberta a poskytla mu vojenskou pomoc. 
   Vrchní tajemník francouzského ministerstva zahraničí Nicolas- Louis Le Dran pokládal PS v případě odstoupení Slezska za neplatnou (nedělitelnost).

3. VELKÁ ZKOUŠKA     59

   Matka MT byla brunšvicko-wolfenbüttelská vévodkyně Alžběta.
   MT ovládala francouzštinu, španělštinu, italštinu, rozuměla latinsky, mluvila vídeňským dialektem. V žádném jazyce nedokázala psát bez chyb. 
   Chůva MT: hraběnka Charlotta Fuchsová. MT ji nechala pohřbít v rodinné kryptě u Kapucínů.    
   MT snáz onemocněla z vedra než chladu, proto vyžadovala neustále otevřená okna.

Kandidáti na manželství:
Klement Lotrinský (1723 zemřel), španělský infant Karel(III.), pruský princ Fridrich (II.), Maxmilián Josef Bavorský (syn Karla Alberta, pozdějšího císaře Karla VII.)- o 10 let mladší než MT. MT si oblíbila F.Š. Lotrinského (syn Leopolda Lotrinského a Alžběty Orleánské).

   1729 složil FŠL Ludvíkovi XIV. manský slib věrnosti, ale pak se stal nadobro Rakušanem.
   12.2.1736 sňatek ve dvorském farním chrámu sv. Augustina ve Vídni.
   
Rádci MT:
Prezident HK Gundaker Thomas von Starhemberg, státní sekretář Johann Christoph von Bartenstein, nejvyšší kancléř království českého Filip Josef hrabě Kinský.

   Fridrich II. oznámil 9.12.1740 mimořádnému vyslanci MT (markýz Botta ďAdorno), že pruské oddíly (30 000 mužů) vstupují do Slezska. Obsazení proběhlo hladce. Fridrichův vyslanec 
ve Vídni Borcke nabízel za odstoupení celého Slezska odškodnění  2 miliony tolarů, hlas při volbě,poskytnout vojenskou pomoc a trvalé spojenectví. FŠL to odmítl.
   Počátkem ledna 1741 přijal FŠL nového Fridrichova vyslance radu Gustava Adolfa von Gőttera. 

13.3.1741 se narodil příští císař Josef II.

   Generál Wilhelm Reinhard Neipperg (25 000) svedl 10.4.1741 bitvu u slezských Molvic, ale pruský generál Kurt Christoph Schwerin zahnal Rakušany na útěk. 
   
   Uhry
Labanci= stoupenci vládnoucí dynastie  
Kuruci, malkontenti=  nespokojenci, opozičníci 
Gravamina= požadavky a stížnosti, které ZS předkládal panovníkovi   
Uherský sněm (dolní a horní tabule) jednalo se tam latinsky.
   V červnu 1741 dorazila MT do Prešpurku. Novým palatinem zvolen zemský soudce Jan Pálffy.
   25.6.1741 ráno korunovace na uherskou královnu v dómu svatého Martina.

   MT se chtěla dohodnout s bavorským kurfiřtem přes jeho tchyni, svou tetu, císařovnu vdovu Amálii Vilemínu. MT byla nejdřív ochotna obětovat Rakouské Nizozemí a Milánsko; později dokonce Breisgavsko, Burgau, Günzburg a Vorarlbersko. Neuspěla. Saskému kurfiřtovi nabízela pruh území, který by spojil Sasko a Polsko a uznání nástupnických práv vymřeli-li by Habsburkové.
   19.9.1741 smlouva sasko-bavorská. Markrabství moravské získá saský kurfiřt, království české kurfiřt bavorský.
   MT uzavřela 9.10. s Fridrichem (má Slezsko až po řeku Nisu) tajné příměří v Klein-Schellendorfu.
   11.9. MT požádala uherský sněm o zemskou vojenskou hotovost. Získala 40 000 mužů (asi 15 000 z toho jízda)
   V říjnu 1741 vstoupilo bavorsko-francouzské vojsko do Čech.
   Situace 26.11.v Praze: ze severu přes Malou Stranu se  sem dostali Sasové, Francouzi od jihu na Nové Město, spojení vojsk na Karlově mostě. Velitel pražské posádky Ogilvy kapituloval. Záhy do města vstoupil i Karel Albert.
   Arcibiskup Manderscheid měl korunovat Karla Alberta, ale koruna byla ve Vídni.
   19.12. 400 šlechticů z blízkého okolí složilo KA slib věrnosti (Kinští, Kolovratové, Černínové, Valdštejnové, Buquoyové)
   8.1.1742 slib věrnosti vzdálenějších šlechticů (jen 50).
   Fridrich II. podepsal smlouvu s Francií a Bavorskem a svůj hlas dal KA. Záminkou porušení smíru s MT bylo porušení mlčenlivosti.
   Koncem roku 1741 dobyla pruská vojska Olomouc.
   24.1.1742 zvolen český král Karel III. ve Frankfurtu římskoněmeckým císařem Karlem VII.
   Polní maršál Ludwig Andreas Khevenhüller získal během ledna 1742 Horní Rakousy, Linec a 12.2.1742 se mu vzdal i Mnichov.
   V Praze nechal Karel VII. Tzv. dvorskou deputaci v čele s nejvyšším purkrabím Ferdinandem Filipem Kolovratem.       
   KA zanechal v Praze  zemskou deputaci (z české šlechty, měla ho zastupovat, v čele nejv. Purkrabí Ferdinand Filip z Kolovrat).
   5.1742 poražen KL pruskou armádou v bitvě u Chotusic 
   VB chce, aby Rakousko zasáhlo proti Fr a Bavorsku, ne proti Prusku. Šp.neap. vojsko táhne přes Toskánsko na Pa, Pia a Milánsko.
   FII chce celé Slezsko, hrabství Kladsko a hradecký kraj, MT zachránila knížectví opavské, krnovské a těšínské (= rakouské Slezsko). Orodovala za slezské katolíky.
   6.1742 Ve Vratislavi podepsána pru.rak. mírová smlouva
   Nové berní požadavky v Čechách (zaplatit kontribuci 6 miliónů zlatých).
   Polní maršál Kristián kníže z Lobkovic v čele rak. vojska.
   7.1742 schůzka maršála de Belle-Isle (patent, že nevolníci mohou dostat za boj s Rak svobodu) s Kőnigseggem. Francouzi neměli zásoby, K chtěl, aby se vzdali. Markýz de Maillebois jim vyrazil na pomoc, ale zatlačen do Bavorska. 12. Prorazil De Belle-Isle blokádu s 15 000 muži a pochodoval k Chebu (6 000 ztratil). V Praze s plukovníkem Chevertem 6 000 mužů (2.1.1743 mohli odejít).
   29.4.1742 patent MT- muži ve zbrani mají prominuty berní nedoplatky + nemusí ubytovávat a živit vojáky.
   20.5.1742 patent- svoboda rolníkům za 3 roky služby.
   12.5.1743 MT korunována v Praze
   8.1744 vpadl FII do Čech, v 11. okupoval Prahu, chtěl na Linec, ale musel ustoupit.
   Pragmatická armáda zvítězila 27.6.1743 v bitvě u Dettingenu nad Franzouzi(ti za Rýn). MT tedy kontroluje Bavorsko.
   Lord Cateret chce usmířit MT a KVII.
   13.9.1743 smlouva ve Wormsu- spojenectví mezi MT, Jiřím II. a Karlem Emanuelem I. MT se vzdá Parmy a Piacenzy.
   LXV. se Šp vtrhl do války proti Sardinii.
   KL dobyl Alsasko, FII v 6.1744 podepsal novou smlouvu s Francií.
   8.1744 slezská válka, 1.1745 zemřel císař Karel VII. v Mnichově.
   4.1745 bav. kurfiřt Maxmilián Josef podepsal s MT mírovou smlouvu ve Füssenu. 
   11.5.1745 u Fontenoy VBrak vojska proti Francii, Fr zvítězila a zabrala Rak. Nizozemí. FrŠp vojska zabrala většinu měst v Itálii (sard.).
   13.9.1745 FŠL císařem
   9.1745 porážka KL u Turnova
   12.1745 don Felipe se nechal prohlásit milánským vévodou
   léto 1745 VB uznala Slezsko
   Nejv. rak. kancléř KČ hrabě Harrach nabídl donu Felipemu Parmu a Piacenzu, díky tomu se Sasko a Rakousko spojily.
   12.1745 FII. dobyl Drážďany. MT obnovila s FII mír.
   1746 mír. smlouva mezi MT a Alžbětou Petrovnou (pomoc 30 000 mužů)
   Don Felipe vyhnán z Itálie, zisk janovské republiky pro Rak.
   18.10.1748 Cášský mír (VB, MT, Fr, Šp, Sard, SpN, Modenský vévoda a Janovská republika).Restituce (=obnovení stavu před válkou).
   
   Sard. Král získal Savojsko, Nice, Vigevano, Felipe Parmu, Guastallu a Piacenzu, MT RakNiz,Fr Cape Breton a VB Madrás.                           
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státní sekretář Bartenstein- tajemník TK
Rudolf Josef kníže Colloredo- říšský místokancléř
Friedrich August Gervas hrabě Harrach- nejvyšší kancléř
Johann Josef kníže Khevenhüler-Metsch - nejvyšší hofmistr
Corfitz Anton hrabě Uhlfeld- ministr zahraničí 
Ignaz von Koch- osobní sekretář
Emanuel hrabě Silva-Tarouca –vojenský expert
Friedrich Wilhelm hrabě Haugwitz- reforma státní správy

1742 zřízena Rakouská kancelář, 2 sekce:
-	Domácí a dvorská státní kancelář (=ministerstvo zahraničí)
-	Rakouská dvorská kancelář (=vnitřní záležitosti a soudnictví)
1745 zřízen soudní dvůr
1745 Nejvyšší soudní úřad

   spor HKR a HK o Rácech (Srbové na neutrální hranici)
   1745 vznikla ilyrská dvorská deputace (1747 dvorská deputace v Banátu,  Transsylvánii a Ilýrii- TB, Sedm, Slav – podřízena přímo MT)
   Haugwitz- prezident slezské státní kanceláře v Opavě. Měl zlepšit Rakouské Slezsko. Berně po schválení je záležitostí panovnickou, nikoliv zemskou.
   1748 stálá armáda o 108 000 mužích.
   29.1.1748 TK v Hofburgu. MT vyslala Haugwitze do Čech a na Moravu, aby tam obhájil své návrhy. KL a HKR mají zavést vojenskou reformu.
   Na Moravě odsouhlasila 1,5 miliónu zlatých na 10 let+ 317 111 zlatých na úroky z válečných dluhů za to mohou vybírat spotřební daně= DECENÁLNÍ RECES
   30.7.1748 čeští stavové 5 270 488 zlatých na 10 let, MT za to nebude vyžadovat dobrovolné dary.
   1745 byli Židé vypovězeni z Prahy (1.) a z celé země (6.), posléze i z Moravy a Slezska. Ekonomický úpadek, proto se 1748 mohli vrátit, ale museli platit 300 000. 1755 úplné zrušení výnosu o jejich vypovězení.
   1.5.1749 nařízení- od soudnictví se oddělují správní a finanční záležitosti, ty podléhají nové ministerské instanci Direktoriu pro veřejné a kamerální záležitosti, které bylo podřízeno tzv. širší konferenci (předseda Harrach). Zřízen Nejvyšší soudní dvůr 
   1749 zánik Č a RDČ
   V armádě nekázeň a při verbování nepořádek.
   Velitel pandurů Franz von Trenck doživotně na Špilberku (9.1745 bitva u Horního Ždáru). Měly být útulky pro vysloužilce, vyšší důstojnický sluha, podobné uniformy. Díky generálu Leopoldovi Josefu hraběti Daunovi 1752 založena vojenská akademie ve vídeňském Novém Městě. Ve Vídni polytechnika. 
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Ziskem Čech by byl F.II. nejmocnějším panovníkem SŘŘ. 
Spojenectví MT s - VB (byli spíš proti FR než Pru)
-	Ruskem (1746 smlouva, ale moc se jí nevěřilo)
1741 švédsko-ruská válka (8.1743 mír v Abo)
Po smrti A.III. v Polsku Rusko prosazovalo Poniatovského, Fr měla také návrh.

MT zřizovala nové úřady:
   Directoriu in Publicis et Cameralibus – Velkoministerstvo pro všechny části monarchie s vyjímkou Uher, pak převzalo pravomoci i HK (okleštěná- spravovala jen vnější příjmy). Direktorium se staralo o policii a veřejnou charitativní péči.
   Repräsentation und Kammer – správa a finance, podřízena D (místo starých zemských úřadů).
   Tereziánský katastr v Čechách- soupis půdy podléhající zdanění ( dominikál= panská půda, bez berní povinnosti; rustikál= poddanská půda, zdaněná+ různé vrchnostenské dávky a robotní povinnosti).
   
   Příjmy z cel a mýt, dolů a solných dolů
   Ordinarium= obvyklá berně, vztahuje se na rustikál
   Extraordinarium= daň šlechticovi, z velikosti rustikálu náležejícímu k jeho panství. Proběhlo 1750 katastrální šetření (i zdroje příjmů panství)
   
   1654 berní rula – pouze pro obdělané pozemky. Sestavena na základě přiznání vrchnosti, po 50 letech nové měření (8 kategorií).
   Změny v držbě půdy dávala do registru obec.
   Usedlost = poplatný pozemek, daňový poplatník = osedlý, výměra dle bonity půdy
   TK vznikl 1757 – ne měření, ale odhady od oka.                
   1748 tribunál – berní problematika, v čele rada Hatzfel (1755 rozpuštěno)
   Podpora manufaktur: Komissionen für die Manufakturen und den Handel – v jednotlivých zemích
   1 florin (zlatý)= 60 krejcarů
   7.11.1750 nařízení o jednotném oběživu
      stříbrná hřivna v hodnotě 10 tolarů = ryzí kolínská marka = 13 lotů, 6 zrn. Velké stříbrné mince = tereziánské tolary.
   1754 ve Vídni založena Konzulární akademie = diplomatická škola pro úředníky.
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   vlivy z Německa a Itálie (I do roku 1740 převažuje)
   Autoři vědeckých děl používali latinu.
   Na jaře 1749 přišel do Vídně Gottsched, aby vyučoval němčinu (zbavil ji barbarismů). MT mluvila vídeňským dialektem. Používání němčiny bylo znakem kulturnosti.
   1740 – přelomový rok. Kultura hmotná v rozkvětu, ale duchovní v plenkách. 35 let existence Vídeňské akademie umění (vedl ji malíř Paul Troger z Tyrolska), ale Akademie věd nebyla ani v roce 1750.
   Církevní umění usiluje o efekt a nádheru. Dvorské umění preferuje funkčnost.
   Josef Emanuel Fischer z Erlachu (po otci Johannu Bernhardovi) dokončil říšskou kancelář a dvorskou knihovnu.
   Malíři: Halbax, V.V. Reiner, Brandl
   Schőnbrunn: Fischer z Erlachu, dokončil Pacassi 1749-1780
   
   Osobní lékař MT van Swieten – zasloužil se o obnovení vyššího vzdělání a o reorganizaci cenzury (+ zřídil katedru chirurgie (Janse a Jacquin). Pouze MT mohla jmenovat děkany a profesory. Zavedeno vzdělání pro porodní báby (i anatomie).
   Po etapách reorganizace cenzury: 1759 předsedou komise van Swieten. Církevní cenzory jmenoval na radu MT arcibiskup (Trautson, pak Migazzi). Tiskárna Trattner. Seznam zakázaných jezuitských knih. 
   MT zakázala svátky, kdy se nepracovalo.
   1753 komise cudnosti
   30.8.1773 MT zakázala jezuity, ale mrzelo ji to.
   Speciální komise ve Vídni na reorganizaci školství. Pravidla pro městské pětileté školy- piarista Gratian Marx. Více prostoru pro vědecké a technické disciplíny. Od 6 let se musí do školy. Školské komise u zemských vlád. Vrchní inspektor pro ČZ: farář Kindermann. Na triviálních školách v národních jazycích, na městských německy.
1768 trestní zákoník Nemesis Theresiana (různé stupně mučení, nepřipouštěl čarodějnické procesy).
   Starost MT o řádné vedení archívů (domácí, dvorský a státní vedl baron Rosenthal). 
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Portrét rodiny (Jean-Etienne Liotard)
   16 dětí (přežilo 8 děvčat a 5 chlapců)
1738 Marie Anna  1766 první abatyše kapitulního kostela Všech svatých na PH 
1741 Josef   1767 mu zemřela 2. žena, 1770 smrt malé Marie Terezie
1742 Marie Kristina  + sasko-těšínský vévoda Albert (v Bruselu po smrti KL)
1743 Marie Alžběta   měla si vzít LXV., abatyše kapituly v Innsbrucku
1745 Karel Josef   zemřel v 16 na neštovice
1746 Marie Amálie  + vévoda Ferdinand Parmský (1769)
1747 Leopold   velkovévoda toskánský (1765 sňatek s infantkou Marií Luisou)
        pak císař
1750 Johana Gabriela   zemřela ve 12 letech
1751 Josefa   zemřela v 16 letech
1752 Marie Karolina  + Ferdinand IV. král neapolský a sicilský, babička Ma-                  
     rie Luisy 
1754 Ferdinand   + Marie Beatrix ďEste (poslední dědička Modeny), v Miláně  
1755 Marie Antoinetta  
1756 Maxmilián František   kurfiřt arcibiskup kolínský

Děti z let 1750-52 bydlely v Leopoldovském křídle Hofburgu.     
Polní maršál Batthyány – vychovatel arcivévody Josefa v jeho 11 letech (+ augustinián otec Weger.
MT se nechce pojit s protestantskými rody.
František I. se necítil dobře, 17.8. v Innsbrucku cestou z představení zemřel. 31.8. pohřeb ve Vídni. Josef se stal spoluvladařem.
1751 císařova závěť.  16.10.1756 MT zřídila rodinný fond, oddělený od státního majetku. Josef se pro státní finance zřekl 7 miliónů zlatých.




