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 české země byly stále součástí habsburské 

monarchie 

 ta se roku 1867 rozdělila na východní a 

západní část a dostala nový název 

                     Rakousko-Uhersko 

 s přispěním národního obrození došlo                    

k velkému rozkvětu českého školství, vědy, 

literatury a umění  

 

 

 



 
 rozšířila se síť českých škol, na středních školách zatím 

studovali většinou chlapci    

    (základní-měšťanské-gymnázia-školy zemědělské, průmyslové, umělecké…) 

 1890 bylo založeno 1. dívčí gymnázium Minerva v Praze 

 roku 1882 byla pražská univerzita rozdělena podle 
jazyka na dvě samostatné vysoké školy, na českou a 
německou část 

 

 v roce 1862 byl založen tělovýchovný spolek Sokol, 
sokolové mají vlastní kroj, pozdrav i oslovení 

 v mnoha obcích byly postaveny sokolovny (tělocvičny), 
kde se nejen cvičilo, ale i zpívalo, hrálo divadlo, pořádaly 
zábavy a plesy 

 

 



 

 lidé využívali knihovny 

 

 tvořilo tehdy mnoho významných spisovatelů, 

jejich díla čteme dodnes 

 

 někteří spisovatelé hledali vzory pro svou 

tvorbu v české minulosti 

 

 



Svatopluk Čech Josef Václav Sládek 

Jan Neruda 
Alois Jirásek 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Josef_V%C3%A1clav_Sl%C3%A1dek_HL.jpg


 

 malíři často malovali českou krajinu, roční doby, 

lidi při každodenní práci, náměty hledali i v 

české historii, zobrazovali významné osobnosti, 

někteří se věnovali i grafice a tvorbě plakátů 

 

 sochaři častěji vytvářeli pomníky významných 

Čechů z dějin i současnosti 



obraz Václava Brožíka Mistr Jan Hus pře Kostnickým koncilem 



Mikoláš  Aleš 

Antonín Slavíček 

Václav Brožík 
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 stavěly se nejen obytné domy, ale také mnoho 

průmyslových a dopravních staveb a budovy  

    pro služby 

    - továrny, tržnice, obchodní domy, školy, divadla, mosty, 

nádraží, záložny a vodárny 

 

 významnou stavbou z tohoto období je budova 

Národního muzea na Václavském náměstí                    

v Praze 

 

 



 

 nejvýznamnější kulturní událostí této doby byla 

stavba a otevření Národního divadla v Praze 

 na jeho stavbu se pořádaly veřejné sbírky 

 16. května 1868 byl položen základní kámen 

 na stavbě a výzdobě divadla se podíleli největší 

umělci té doby  

     architekt Josef Zítek  

     malíři Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Václav Brožík, Julius 

Mařák  

     sochaři Josef Václav Myslbek a Bohuslav Schnirch 

 



Slavnostní položení základního kamene Národního divadla, 16. 5. 1868 



 

 Národní divadlo bylo otevřeno 11. 6. 1881 

 hrála se opera Bedřicha Smetany Libuše, 
zkomponoval ji pro tuto příležitost 

 

 v srpnu 1881 zachvátil Národní divadlo požár, 
který zničil velkou část divadla 

 byla pořádána nová veřejná sbírka na opravu 
divadla 

 divadlo bylo znovu otevřeno v listopadu 1883 



Národní divadlo v roce 1881 



 

 Jak zněl nový název habsburské říše? 

 Rakousko-Uhersko. 

 Jak se jmenoval tělovýchovný spolek, založený 1862, 
který existuje doposud? 

 Sokol. 

 Znáš některé spisovatele té doby? 

 Neruda, Čech, Jirásek, Sládek. 

 Jaké stavby se začaly více stavět? 

 Továrny, tržnice, obchodní domy, školy, divadla, mosty, 
nádraží, záložny a vodárny. 

 Co bylo nejdůležitější kulturní událostí druhé poloviny 
19. století? 

 Otevření Národního divadla. 
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