
Dějepis VIII.A 

1) Zapsat zápis Habs. monarchie 1848 + české země 1848 

2) Pročíst článek Porážka revoluce (str.70 – 74) zapsat zápis 

3) Vypracovat otázky k opakování 

 

D VIII. B 

1) Zapsat si zápis Revoluce ve Francii 1848 

2) Pročíst články: Pokus o sjednocení Německa a Itálie – provést zápis 

                             Habs. monarchie 1848 + české země 1848 – provést zápis 

                             Porážka revoluce (str.70 – 74) zapsat zápis 

3) Vypracovat otázky k opakování 

 

Revoluční rok 1848  
Francie  

- vláda Ludvíka Filipa byla vládou bohaté buržoazie a statkářů, 
- chudí žili ve velmi špatných životních podmínkách, byli bez volebního práva → požadovali volební 

reformu → volební bankety 
- volební bankety byly v únoru 1848 zakázány → povstání v Paříži 
- Francie byly vyhlášena 2. republikou, byla jmenována prozatím. vláda : 

slíbila všeobecné volby, zavedla národní dílny 

- po volbách začala nová vláda dílny rušit  červen 1848 další povstání → krvavě potlačeno  
- byla vypracována nová ústava → funkce prezidenta → Ludvík Napoleon Bonaparte 
- zaveden plebiscit 
- od r. 1852 si plebiscitem nechal Ludvík N.B. zvyšovat pravomoci → prezidentem se stal na 10 let, 

v listopadu 1852 na sebe svrhl veškerou moc → stal se císařem → Napoleon III. 

 
Pokus o sjednocení Německa  a Itálie 

 

A) Německo 
Počát. 30. let 19.stol → Prusko + ostatní něm. státy → celní unie (hospodářská jednota) 
1848 z Francie revoluční myšlenky : 

březen 1848 – nepokoje v Berlíně → byl dán slib svolat parlament   
květen 1848 Frankfurt nad Mohanem – myšlenka sjednocení něm.států → 
spory o to jak : a) velkoněm. sjednocení ( něm. státy + rak .země – včetně čes.král.) 
                         b) maloněmecké sjed. (bez Rak.) → to bylo prosazeno 
mezitím prus.král posílil svou moc → odmítl císařskou korunu nabídnutou parlamentem 
Německo nadále rozdrobeno, obnoven však německý spolek 
 
B) Itálie 
Itálie rozdrobena do řady států → snahy po sjednocení, v čele savojská dynastie 
(ovládala Savojsko a Sardinii) → boj s Rakouskem (maršál Radecký) a Bourbony 
leden 1848 povstání na Sicílii a v Neapolsku x Bourbonům 
březen 1848 v Lombardii x Rakousku  

červenec 1848 porážka Karla Alberta → syn Viktor Emanuel podepsal mír  Itálie nadále rozdrobena 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Habsburská monarchie 
 
H.mon – 2. největší v Evropě, mnoho národů 
sílí sebevědomí Maďarů, částečně i Čechů → vláda ale nechce připustit změny 
13.3.1848 – ozbrojené srážky ve Vídni →  a) propuštěn Metternich 
                                                               →  b) příslib ústavy 
                                                               →  c) zavedeny občanské svobody 
v Uhrách ustanovena samostatná vláda, částečně vyslyšeny i požadavky Čechů  

duben 1848 vydána ústava → ale vystoupili x ní demokraté  květen 1848 ústava odvolána 
němečtí poslanci se účastnili sněmu ve Frankfurtu nad Moh. 
 
České země 
11.3.1848 Svatovácl.lázně – Praha shromáždění předst.č.národa 
petice pro císaře = požadavky č. nár → federalizace (zrovnoprávnění) čes.zemí 
odpověď = kabinetní list – vycházel vstříc čes. požadavkům 
příprava čes. sněmu (parlamentu) → Národní výbor 
ale spory Čechů a Němců : 
Češi  - myšlenka austroslavismu (rakouské slovanství) = zrovnoprávnění Čechů (Palacký) 
Němci  - myšlenka připojení k Něm. = velkoněm sjed. → účast ve Frankfurtu 
červen 1848 – Slovanský sjezd v Praze (protiváha frankf.sněmu) 
→ povstání – barikády x povstalcům vojsko – gen. Windischgrätz → povstání poraženo 
= české vyrovnání zmařeno 
vzrostlo česko – něm. napětí 

 

Porážka revoluce 1848 v Habs. monarchii 
       červenec 1848 – říšský sněm – pokračovala práce na ústavě 

7.9.1848 – zrušeno poddanství (za peněžitou náhradu) 
Maďaři – snaha vytvořit velké Uhersko  

x tomu Chorvati → na pomoc jim vysílána armáda → při odchodu  povstání ve Vídni 
sněm přesídlen do Kroměříže, pokračovala práce na ústavě 
ale 2.12.1848 na trůn dosazen František Josef I.( vládl do r.1916) 
vláda knížete Swarzenberga = snaha po obnově starých pořádků → 
 říš.sněm rozehnán, ústava nebyla prosazena,  

potlačena povstání v Uhrách i v Itálii  návrat k absolutismu 
přesto díky novým zákonům rozvoj hospodářství = nástup kapitalismu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Jakou vládou byla vláda Ludvíka Filipa? Popiš životní podmínky chudých? O co se proto snažili? Co bylo proto nutné 

provést? Co vedlo k vypuknutí revoluce?  Kdy a kde k vypuknutí revoluce došlo? Čím se Francie stala? Co vyhlásila 
prozatímní vláda? K čemu po volbách došlo? Jak na to reagovali dělníci? Jak povstání skončilo? Jaká nová funkce byla 
zapracována do nové ústavy? Kdo se prezidentem stal? Jak zvyšoval svoje pravomoci? Na jak dlouho se stal 
prezidentem v r.1852? Kdy a jak na sebe strhl veškerou moc? Pod jakým jménem ho pak známe? 

 
2. Co tvořilo Německo a ostatní státy ve 30. letech 19.stol? Kdy a kde začaly V Německu nepokoje? Co slíbil pruský král? 

Kdy a kde se německý parlament sešel? Co se na něm projednávalo? Jaké návrhy byly předloženy? Který nakonec 
zvítězil? Proč zůstalo Něm. nadále rozdrobeno? 

 
3. Co tvořilo území Itálie na počátku 19.stol? Jaká snaha se zde prosazovala? Kdo stál v čele této snahy? Jakému území 

vládli? S kým se v boji za sjednocení střetli na severu Itálie? Který vojevůdce se zde proslavil? Kde ještě vypuklo 
povstání? Jak boj nakonec skončil, co to pro Itálii znamenalo? 

 
4. Charakterizuj Hab. mon na počátku v 1.polovině 19.stol.? Čí sebevědomí bylo v tomto období posíleno? Jak na ně 

reagovala vláda ? Kdy a kde vypukly nepokoje? Jak na to vláda zareagovala : 1., 2, 3., 4., 5.? Kdy vydala ústavu? Kdo se 
proti ní postavil? Co se pak s ústavou stalo? Kam odjeli němečtí poslanci? 

 
5. Kde se sešli zástupci českého národa 11.3.1848? Co zde sepsali? Co tato listina obsahovala? Jak císař odpověděl? Proč 

došlo ke sporu mezi českým a německým obyvatelstvem? Popiš události z června 1848? Jak povstání skončilo? Co tím 
bylo zmařeno, co naopak vzrostlo? 

 
6. Kdy se sešel říšský sněm? Co bylo jeho hlavním úkolem? Co odhlasoval 7.9.1848? O co se snažili Maďaři? Kdo se proti 

tomu postavil? Jak toto střetnutí skončilo? Kam byl přesídlen říšský sněm? Proč nedokončil práci na ústavě? Kdo se stal 
předsedou vlády? O jakou vládu se jednalo? K čemu díky revoluci r.1848 v Rakousku došlo? Jaký společenský řád 
nastoupil? 

 

 

 

 


