
Dějepis VIII. 27.4. 
Tento týden nás čekají dva kratší články 
Učebnice str. 97  - 99 A) Rusko za posledních Romanovců 
                  str. 100 – 101 B) Nová asijská velmoc Japonsko 
Oba si postupně prostuduj, proveď zápis do sešitu a pak odpověz na otázky. Tentokrát  
chci, abyste mi do konce týdne odpověděli na emailovou adresu kecinot18@email.cz 
 
Zápisy : 
A) Rusko za posledních Romanovců 
Po prohrané krymské válce ( 1853 1856)→ reformy: 
a) 1861 – zrušeno nevolnictví, majetní rolníci vykupovali půdu – většina si ale brala půjčky 
b) zavedena místní, krajská a zemská samospráva 
c) rozšíření sítě škol 
d) posílení armády a námořnictva 
nadále však tuhý absolutismus 
proti němu tajné revoluční organizace → 1881 atentát na cara, jeho následovníci po té utužili absolutismus 
Rusko rozlohou největší evropská a asijská velmoc →  zasahuje na Balkáně 1877-78  válka x Turecku 
90. léta - spojenectví s Francií → industrializace evrop. části, budování transsibiřské magistrály 
1904 - 1905 válka s Japonskem = zhoršení poměrů v Rusku → 1. revoluce (1905) 
zaveden parlament – DUMA –  ale už 1907 rozehnána 
pozemková reforma knížete STOLYPINA 
počátky parlamentarismu, zaváděny obč. svobody 
ruská literatura : kritika poměrů v Rusku - Turgeněv, L.N. Tolstoj, F.M. Dostojevskij, A.P. Čechov 
 

B) Nová asijská velmoc Japonsko 
Japonsko – dlouho uzavřená země 

- převaha zemědělství 
- císař ovládán vojenskou šlechtou v čele se šógunem 

1854 – vynucená am. - japonská smlouva → následovaly další státy = Japonsko se otevřelo světu 
1858 – 68 občanská válka → pád šógunátu 
postupně zaváděny - evropská kultura a civilizační zvyklosti, výcvik armády 
došlo k rozvoji hornictví, průmyslu a bank 
1872 – stavba železnice 
1889 – přijata ústava → Japonsko se stalo konstituční monarchií 
expanze (výboje) na pevninu → s Čínou bojovalo o Koreu 
1902 smlouva s V. Británií 
1904 – 1905 boj s Ruskem → vítězství v bitvě u Cušimi 
1910 definitivní připojení Koreje 

 
 Otázky máš na 2.straně dnešního zadání 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ad Rusko 

mailto:kecinot18@email.cz


1) Ad Rusko 

a) O kolik let později bylo v Rusku zrušeno nevolnictví než u nás? 

b) Která tajná organizace připravila a provedla atentát na cara v r.1881? 

c) Ochráncem jakého obyvatelstva se cítilo Rusko na Balkáně, stručně zkus zdůvodnit proč. 

d) Odkud kam vedla transsibiřská magistrála? 

e) Jak se nazývá ruský parlament dnes? 

 

2. ad Japonsko 

a) Zkus zjistit, se kterou evropskou zemí Japonci spolupracovali při budování a výcviku své 

armády (nápověda – disciplína a tvrdý výcvik). 

b) Mezi kterými městy byla budována první železnice v Japonsku? 

c) O jakou bitvu se jednalo u Cušimi? 

d) Jaké stání zřízení funguje dodnes v Japonsku?   


