
Dějepis 8. Ročník 

 

Zápis do sešitu 

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE (1789 – 1815) (v učebnici str. 34-36 k přečtení) 

Na konci 18. století byla Francie nejmocnějším státem v Evropě 

Společnost rozdělena na 3 stavy: 

Šlechta a duchovenstvo = privilegovaný stav – neplatili daně 

Třetí stav – poddaní = měšťanstvo, zemědělci, dělníci, chudina – platili daně státu 

PŘÍČINY 

• Nepoměr sil 

• 97% poddaní – platili daně, nerozhodují o vládě v zemi 

• 3% šlechta (i panovník) a duchovenstvo (kněží) 

• V zemi – absolutistická vláda panovníka (neomezená) 

• V té době francouzským králem Ludvík XVI. 

• Francie zadlužena, i přes vysoké daně státní pokladna prázdná 

• Rok 1789 král svolal do Versailles poslance všech tří stavů – měli odsouhlasit vypsání nových 

daní (už pro všechny obyvatele včetně šlechty a církve). 

• Tento návrh ZAMÍTNUT 

• Poslanci navíc požadovali přijetí ústavy – měla omezit moc krále 

• Král povolal do Versailles vojsko – z obavy před vzpourou lidu 

Začátek revoluce 

Když se tuto zprávu dozvěděli lidé v Paříži – dav zaútočil 14. Července 1789 na státní věznici Bastilu – 

dobyl ji. 

ZAČALA VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE 

Heslo revoluce: volnost, rovnost a bratrství 

V průběhu revoluce  - Francie konstituční monarchií, později republikou. 

(ÚKOL!! Zkus do sešitu vysvětlit, co to znamená konstituční monarchie a republika) 

 

FRANCIE KONSTITUČNÍ MONARCHIÍ 

Revoluce rozšířena i na venkov. Rolníci odmítli robotovat a odvádět vrchnosti dávky. Poslanci tedy 

zrušili všechny výsady šlechty i církve. Bylo zrušeno poddanství – uzákoněna rovnost všech lidí. Král 

nucen souhlasit s vydáním ústavy –viz učebnice str. 35 – přečíst. 

1791 – Francie KONSTITUČNÍ MONARCHIÍ 

Panovníci v Evropě měli strach, že by si jejich poddaní mohli vzít z Francouzů příklad.  

Roku 1792 proto zahájilo Prusko a habsburská monarchie válku proti Francii. 

Francie brzy ve válce s většinou evropských států – boje až do roku 1815 

 

FRANCIE REPUBLIKOU 

Roku 1792 – odpůrce monarchie sesadili krále, odhlasovalo se zrušení monarchie a vyhlásila se 

REPUBLIKA. 

O rok později – král Ludvík XVI. a jeho manželka Marie Antoinetta odsouzeni a popraveni. 

 

Video k tématu: 

https://www.youtube.com/watch?v=WE9t0IdoOtQ 

Youtube –VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE 

https://www.youtube.com/watch?v=WE9t0IdoOtQ


Další zápis 

Vláda Jakobínů 

V období republiky  - došlo několikrát ke změně vlády. 

Nejhorší období – Francie pod vládou jakobínů (jakobínská diktatura – vedl je advokát Maxmilien 

Robespiere) 

Jakobíni chtěli, aby revoluce pokračovala, kdo se postavil na odpor – popraven. 

Po roce – Robespierre zatčen a se svými přívrženci popraven. 

DIKTATURA SKONČILA – byla jmenována nová vláda 

 

 

NAPOLEON BONAPARTE (v učebnici k nastudování str. 37 – 40) 

Narodil se 1769 na Korsice. 

1798 – 1799 tažení do Egypta a Sýrie (neúspěch) 

Od roku 1799 zastává funkci 1. konzula, 1799 – 1804 – období 

konzulátu. 

Budoval novou armádu a obsazoval za její pomoci pro Francii nová 

území. 

1804 – císařský titul 

1805 – Francie poražena anglickým admirálem Nelsonem v námořní 

bitvě u Trafalgaru. (u pobřeží Španělska) 

1805 – Napoleon zvítězil v bitvě u Slavkova (v bitvě tří císařů). 

Porážka Ruska a Rakouska. (Slavkov u Brna) 

1812 – první katastrofální porážka při tažení do Ruska 

1813 – bitva u Lipska  

bitva národů – Francie x Rakousko, Prusko, Velká Británie 

totální prohra Francie 

Napoleon vyhoštěn na ostrov Elba – útěk z Elby, postavil vojsko 

1815 – bitva u Waterloo – rozhodující bitva mezi Francii a evropskými státy = konečná prohra 

Napoleona 

Vyhoštěn na ostrov sv. Heleny 

Longwood – zde zemřel 

 

 

Video ke zhlédnutí: 

https://www.youtube.com/watch?v=KaA5UUvlGEw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KaA5UUvlGEw

