Časová osa vztahující se k Marii Terezii nebo Pražskému hradu
1708

narození Františka I. Štěpána Lotrinského

1713

Pragmatická sankce (celým názvem - Pragmatická sankce o posloupnosti nejjasnějšího
arcidomu rakouského, v němž byla ustanovena nedělitelnost habsburských držav a v případě
vymření mužské linie Habsburků nástupnictví linie ženské)

1716

narození architekta Nicola Pacassiho

1717

13. května, narození Marie Terezie (rodiče Karel VI. a Alžběta Kristýna Brunšvická)
14. května, Marie Terezie byla pokřtěna

1722

první setkání Marie Terezie s Františkem I. Štěpánem Lotrinským (Marii Terezii bylo 5 let)

1729

František I. Štěpán Lotrinský se stává lotrinským vévodou

1730

Marie Terezie poprvé zpívala před publikem ve hře Germania il di che spende Sagro all

1732

herecká premiéra Marie Terezie v komedii Il cicisbeo consolato

1733–1735 válka o polské následnictví (Rakousko, Rusko, Prusko a Dánsko x Francie a Španělsko)
1736

svatba Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského

1737

František I. Štěpán Lotrinský se stává toskánským vévodou

1740

20. října, zemřel otec Marie Terezie Karel VI.
Marie Terezie se stává následnicí svého otce v habsburských zemích

1740–1748 války o rakouské dědictví
1741

25. června, korunovace Marie Terezie uherskou královnou

1743

12. května, korunovace českou královnou
začátek přestavby zámku Schönbrunn

1744

Marie Terezie vydala dekret, kterým vypověděla Židy z Čech (1745 vypověděla Židy z Moravy
a Slezska)

1745

13. září, František I. Štěpán Lotrinský se stává římskoněmeckým císařem ve Frankfurtu nad
Mohanem

1746

ve Vídni založeno Theresianum (Tereziánská akademie)

1748

Cášský mír, potvrzena ztráta Slezska
toleranční daň, Židům povolen návrat

1749

počátek tereziánských reforem

1751

ražba tereziánských tolarů
vydán ohňový patent, stanovující průlomové zásady požární ochrany, zejména stavbu domů
z nehořlavých materiálů a vybavení vesnic zvoničkami s nepřetržitou vartýřskou službou

ve Vídni založila Marie Terezie vojenskou akademii
1753

13. května, Václav Antonín Kounic se stává státním a dvorním kancléřem
Nicolo Pacassi - přestavba Pražského hradu
Tereziánský ústav šlechtičen přestavba 1753–1755, veškeré stavební práce ukončeny až 1756

1754

Marie Terezie věnovala Pražskému Jezulátku vlastnoručně vyšívané šatičky. Uctívání
Pražského Jezulátka se začalo šířit ve všech zemích bývalé rakouské říše. (1741 soška
Pražského Jezulátka přemístěna na dnešní místo – na pravou stranu uprostřed lodi kostela,
1776 vybudován pro sošku důstojný oltář; 1784 – úpadek úcty k Jezulátku – Josef II.)

1756

změna aliancí – Rakousko spojencem Francie, Prusko spojencem Anglie

1756–1763 sedmiletá válka
1757

Bitva u Kolína, habsburská vojska maršála Dauna zvítězila v této bitvě nad armádou pruského
krále Fridricha II., Prusové museli zastavit bombardování Prahy a vyklidit zemi.

1759–1764 Čestný dvůr - I. hradní nádvoří na Pražském hradě
1760

začátek Kounicovy státní reformy

1762

šestiletý Mozart hraje Marii Terezii

1764

nejstarší syn Marie Terezie Josef je zvolen a korunován římským králem

1765

smrt císaře Františka I. Štěpána Lotrinského
Josef II. se stává římskoněmeckým císařem a spoluvládcem své matky Marie Terezie
Leopold se stává velkovévodou toskánským

1767

Tereziánský urbář (definoval vztahy mezi vlastníky půdy a jejich poddanými v Uhrách)
I. hradní nádvoří na Pražském hradě - alegorické skupiny Českého království a HabsburskoLotrinského vladařského domu a dva zápasící Herkulové, pozdně barokní originály dílem
pražského sochaře Ignáce Františka Platzera

1769

právní reforma - Codex Theresianus a Constitutio Criminalis Theresiana

1770

dcera Marie Antoinetta se vdává za budoucího francouzského krále Ludvíka XVI.
patent císaře Josefa II. - zakázán zápis jmen po chalupách či po gruntu

1772

první dělení Polska – Marie Terezie donucena souhlasit s rozdělením Polska mezi Rusko a
Prusko (Rakousko získává Halič a Vladimirskou oblast)

1773

zrušení jezuitského řádu

1774

všeobecný školní řád - zavedena povinná školní docházka (Felbiger)

1775

robotní patent
Větší část českých zemí zachvácena dvěma vlnami povstání poddaných, kteří usilovali o
výrazné snížení povinností vůči vrchnostem.

1776

zrušeno mučení (Sonnenfels), Marie Terezie přikázala v habsburské monarchii odstranit
torturu (mučení) při soudním vyšetřování

1778

válka o bavorské dědictví

1779

13. května, Těšínský mír

1780

8. listopadu, Marie Terezie se nachladila na lovu bažantů
29. listopadu, Marie Terezie umírá ve Vídni
4. prosince, pohřeb Marie Terezie do kapucínské krypty (císařská hrobka ve Vídni)

1790

zemřel stavitel a architekt Nicolo Pacassi
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