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Francouzská revoluce II. 

1793 - 1799 



Jakobínský teror 1793 - 1794 
• hlavní osobností Maximilien Robespierre,  

• zrušeny feudální povinnosti bez náhrad, rozprodej půdy emigrantů 
mezi rolníky, zákon o všeobecném maximu, dekret proti lichvě a 
spekulaci 

• příprava nové ústavy, revoluční kalendář (letopočet datován od 
vyhlášení republiky), uctívání Nejvyšší osobnosti 

• povstání na venkově, boje o přístav Toulon , zavraždění Marata => 
revoluční diktatura 

• Výbor pro veřejné blaho; Výbor veřejné bezpečnosti; 
výbory bdělosti 

• země v totální válce, všeobecná branná povinnost, mobilizace, dobyt 
Toulon, utužení teroru po rozštěpení jakobínů => ztráta lidové 
podpory, vznik opozice, thermidoriánský převrat 

 

Pokuste se zjistit co nejvíce informací o novém kalendáři a kultu 
Nejvyšší bytosti. 
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Slavnost Nejvyšší bytosti 
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Thermidoriánský převrat a období 
direktoria 1794 - 1799 

• politická moc v rukou bohatých 
podnikatelů 

• poprava vůdců jakobínského teroru 

• znovu obnovena svoboda podnikání a 
obchodu => nespokojenost, povstání 
roajalistů, úspěchy v zahraniční politice 

• nová ústava – republikánská, omezení 
občanských práv, volební census, ukončení 
Konventu 

 



• direktorium – pětičlenný výkonný orgán 

• Rada pěti set + Rada starších – 
zákonodárný orgán 

• lidové hnutí – „spiknutí rovných“ – G. 
Babeuf – snaha o nastolení nové společnosti 
– vyzrazeno, pokus roajalistů o státní převrat 
=> nutnost autoritativního režimu => státní 
převrat 1799 provedený Napoleonem 
Bonapartem, v zemi vláda 3 konzulů – 
konec revoluce 
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Uveďte význam a přínos revoluce. 

• změna formy státu 

• rozvoj tržní ekonomiky, cesta k 
industrializaci 

• vznik moderního občanského státu 

• vzor pro ostatní země v Evropě, ale 
rozdílné ohlasy 
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