
České země ve II. polovině 19. století – Vztahy Čechů a Němců                     ………………..……………….              

(Učebnice str. 106-107) 

Opakování: České země nebyly v počátcích vzniku státu ve svém územním celku ve všech oblastech dostatečně osídleny. 
Proto od 13. století byli povoláváni kolonisté ze zahraničí, především z německých zemí.  
Česká většina se dostala do nevýhodného postavení v pobělohorské době. Násilné připojení českých zemí do 
Habsburské monarchie a následná rekatolizace byly doprovázeny i germanizací. Tomuto dlouhodobému trendu se 
pokusilo zamezit až Národní obrození. V polovině 70. let 18. století počali zprvu nečetní buditelé pracovat na kříšení 
českého jazyka a obrodě národa. Národ sice vstal z mrtvých, ale prakticky až do zániku Rakousko-Uherského soustátí 
nedosáhl plného zrovnoprávnění s národy vládnoucími – Němci a Maďary.  

 

• Do které etapy dějin byl zařadil/a 13. století?   ............................................... 

• Který rod vládl ve 13. století v českém království?   ............................................... 

• Ve kterém století začala „pobělohorská doba“?   ............................................... 

• Který rod vládl v pobělohorské době v českém království?  ............................................... 

• Jmenuj alespoň představitele národního obrození.  ................................................................................................. 

• Ve kterém roce vzniklo Rakousko-Uhersko?  ....................... 

• Ve kterém roce zaniklo R-U?    ....................... 

 

Odlišné politické zájmy vedly v českých zemích v průběhu 19. století k rostoucím sporům mezi Čechy a Němci.  

 074 Která událost stála na počátku vytváření rozdílných politických stanovisek české a německé společnosti? 

............................................................................................................................................................................................ 

Oba národy se obávaly důsledků, které by pro ně vyplývaly z postavení národnostní menšiny. 

 

M 099 Vyhledej a zakresli do mapy, ve kterých oblastech českých zemí 
měli převahu Češi a ve kterých Němci. 

Hlavním centrem německé menšiny byl v českých zemích Liberec.  

Samostatná práce: 

 

Zakresli město Liberec do mapy. 

Napiš německý název tohoto města.  .................................................. 

Jak početná (v procentech) byla v Liberci česká menšina na konci 19. století? …….......... 

V jakém uměleckém stylu je postavena liberecká radnice? …………………………………………. 

Jaký průmysl se zde rozvíjel od 18. století? ................................................. 

 

Jedním z projevů soupeření české a německé společnosti se stal zvýšený zájem o školství. České země se staly na konci 
19. století oblastí s nejvyšší gramotností v celé habsburské monarchii. 

Od 80.let 19. století došlo mezi Čechy a Němci k odcizení, což se projevovalo nejvíc v politice.  

Nacionalismus = …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… S 



České země ve II. polovině 19. století – Židovské obyvatelstvo                    ………………..……………….                 

(Učebnice str. 108-109 

Slovníček pojmů: 

ghetto ............................................................................................................................................................................. 

antisemitismus ................................................................................................................................................................ 

sionismus ................................................................................................................................................................ 

Židé žili v českých zemích již od středověku. Byli odděleni od křesťanské společnosti, nosili zvláštní označení a mimo 
ghetto mohli provozovat pouze obchod a finančnictví. 

Změny v postavení Židů nastaly v době Josefa II. Od roku 1848 mohli Židé žít mimo ghetta. V roce 1867 dosáhli úplné 

rovnoprávnosti – plnoprávné státní občanství, rovnoprávnost před zákonem, volební právo.   

      1. skupina – snaha o sblížení s německou a českou kulturou 

židovské obyvatelstvo českých zemí  

      2. skupina – snaha o národní a kulturní samostatnost 
 

Protižidovské předsudky (tradované již od středověku) se staly základem pro vznik novodobého antisemitismu. 

Šíření antisemitských názorů bylo nicméně ve druhé polovině 19. století všeobecně podceňováno. [Události druhé 
světové války, během níž nacisté vyvraždili přibližně šest miliónů evropských Židů, ukázaly, jak velkou chybu 
podceňování antisemitismu představovalo.] 

Mezi největší nesmysly patřila pověra o rituálních vraždách. V roce 1899 vypukla tzv. hilsneriáda.  

DDÚ: Doplň si informace o hilsneriádě. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

Židé v Plzni 

 První písemná zmínka o Židech v Plzni je z roku 1338. Středověké ghetto bývalo do roku 
1504 v dnešní Solní ulici a Sedláčkově ulici. V 15.st. zde bylo 10 židovských domů.  

 Po roce 1504 se Židé museli z Plzně vystěhovat. Teprve na základě reforem Josefa II. se 
stěhovali opět do města a začali zde provozovat svoje živnosti. V roce 1854 žilo ve městě 41 
židovských rodin. 

Plzeňská synagoga je druhou největší 
synagogou v Evropě a třetí největší na 
světě. Byla vysvěcena v roce 1893. Je 

postavena v novorománském slohu. 

 [V roce 1938 žilo v Plzni 3 200 Židů z celkových 125 000 obyvatel 
Plzně. V lednu 1942 odešlo ve 3 velkých transportech z Plzně a okolí 3 000 
Židů do Terezína a dalších koncentračních táborů.] 

Prohlédni si fotografii a urči, podle čeho lze poznat, že se jedná o synagogu. 

......................................................................................................................  

Zakresli do mapy Plzně, kde se synagoga nachází. 


