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Josef II. 

Josef II. byl nejstarší syn Marie Terezie a pokračoval v její osvícenecké vládě. Nejprve byl 

spoluvladařem své matky a po její smrti převzal císařskou korunu sám. 

Krátce po svém nástupu vydal v roce 1781 toleranční patent (zákon), který povoloval habsburské 

monarchii náboženskou svobodu, lidé tedy mohli vyznávat i jiná náboženství než katolické 

náboženství. Tento zákon také omezil počet církevních řádů a náboženských svátků.  

Josef II. zrušil mnoho klášterů a změnil je v nemocnice nebo v ústavy pro chudé a sirotky. Ponechal 

pouze kláštery, kde se starali o nemocné nebo kde učili a vychovávali mládež. 

Ve stejném roce vydal další důležitý patent, zákon o zrušení nevolnictví, který znamenal, že všichni 

lidé byli prohlášeni svobodnými občany. Poddaní se díky tomu mohli bez svolení vrchnosti volně 

stěhovat, uzavírat manželství, vykonávat rozličná povolání, posílat své děti do učení nebo na studia.  

Stále však museli robotovat. Robota byla nucená práce bez odměny na panských pozemcích. Josef II. 

ji však zkrátil.  

Josef II. byl u českého lidu velmi oblíbený, a to nejen pro svou vzdělanost, ale také kvůli jeho zájmu o 

venkovský lid. Po zákonu o zrušení nevolnictví a zkrácení roboty se životní úroveň lidí na venkově 

výrazně zlepšila.  

Josef II. byl velmi vzdělaný člověk, který hodně cestoval. Podle legend chodil v přestrojení mezi 

venkovský lid, aby věděl, jak se mu žije. 

Mezi dvořany však příliš oblíbený nebyl, a to zejména pro svou přísnost, se kterou zakazoval okázalé 

dvorní slavnosti a jiné marnotratné výdaje.  

Josef II. vládl poměrně krátkou dobu, ale stihl změnit mnoho zákonů a nařízení. Jako nejoblíbenější 

habsburský císař byl námětem mnoha uměleckých a literárních děl. 

A) Rozhodni, zda je pravda: 

 

1. Josef II. byl nejmladší syn Marie Terezie.  

2. Josef II. zrušil všechny kláštery. 

3. Josef II. umožnil poddaným, aby se mohli stěhovat bez souhlasu vrchnosti. 

4. Josef II. zrušil robotu. 

5. Josef II. byl spoluvladařem své matky Marie Terezie.  

6. Josef II. byl na císařském dvoře velmi oblíben. 

7. Josef II. vládl v 19. století. 
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B) Podívej se na krátký dokument o Josefovi II. a odpověz na otázky. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230077-josef-ii/ 

 

1. Kde měl Josef II. sídlo? 

_________________________________________ 

2. Kdy zemřela jeho matka Marie Terezie? 

 

______________________________________ 

 

3. Kolik nařízení za svůj život vydal? 

 

_________________________________________ 

4. Jaké nejdůležitější zákony prosadil? 

 

_________________________________________ 

5. Jaké zákazy například vydal? 

 

_________________________________________ 

6. Které věci Josef II. zrušil a co naopak zakládal? 

 

_________________________________________ 
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