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Červencová revoluce a její ohlas 
v Evropě 



 Vláda Bourbonů ve Francii 

Co je ústava?  V čem spočívá její význam? 

• konstituční monarchie – Ludvík XVIII., Karel X. 

• politická svoboda, rovnost občanů před 
zákonem, náboženská svoboda, ochrana 
soukromého vlastnictví 

• volební právo – majetní 

• snaha Karla X. omezit ústavu 

 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fran%C3%A7ois_Pascal_Simon_G%C3%
A9rard_006.JPG 



Červencová revoluce 1830 

• rozpuštění sněmovny, změna volebního práva 
=> nepokoje, barikády, boje => král se vzdal 
trůnu, nástup Ludvíka Filipa 

• Francie nadále konstituční monarchií bez 
zásahu Svaté aliance 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-
_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg 



Francie za vlády Ludvíka Orleánského 

• vláda L. F. do r. 1848 

• nadále vláda bohaté buržoazie  

• neustálé napětí uvnitř společnosti => policejní 
dohled 

• nerovné postavení => socialistické učení 
(Saint-Simon, L. Blanc) – odstranění nerovnosti 
společnosti převedením soukromého majetku 
do rukou komun 

 



Velká Británie – volební reforma 

• střídání vlád konzervativních 
toryů a liberálních whigů 

• na sklonku 19. stol. socialismus 
• rozšíření volebního práva o 

střední vrstvy obyvatelstva 
• panovnicí  královna Viktorie 
• hnutí za volební reformu – Charta 

lidu – všeobecné hlasovací právo 
pro muže 

• Trade Union – dělnická sdružení 
hájící jejich zájmy – odbory 

• neklid v Irsku 
• spisovatelé – Jane Austenová, 

Charles Dickens 
 
 
 

 
 
 

 



Vznik Belgie 

• ohlas červencové revoluce v Nizozemí 
(bývalém rakouském Jižním Nizozemí) 

• nerovnoměrnost zastoupení v parlamentu fr. 
mluvících katolíků oproti kalvinistům ze severu 
státu   

• 1830 v Bruselu povstání, jižní část Nizozemí 
díky diplomacii VB samostatnost 

• forma státu – konstituční monarchie – 
Belgické království – Leopold I.  



Německo 

• ohlas fr. červencové revoluce také v částech 
Německého spolku (Sasko, Bavorsko, 
Hesensko, Hannoversko) 

• potřeba liberální ústavy v jednotlivých zemích 

• touha po sjednocení země v jeden spolkový 
stát 

• Hambach 1832 



Rusko 

• carský absolutismus 
• ochránce Slovanů a pravoslaví 
• dobývání dalších tureckých území  
• tajné spolky usilující o sesazení cara 
• 1825 pokus o státní převrat se svržením 

panovníka – děkabristé – potlačení 
• utužení absolutismu, posílení postavení statkářů, 

izolace před Evropou (omezení cestování, studia 
na zahraničních školách), cenzura, policejní režim 

• realita života v Rusku – N. V. Gogol 
 



 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kolman_decembrists.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nikolai_Gogol.jpg 



Polsko 

• od konce 18. stol. Polsko rozděleno mezi 
středoevropské mocnosti 

• ve východní části prosazení ruského 
absolutismu, potlačování národních práv 
Poláků (jazyk, náboženství) 

• 1830 povstání ve Varšavě, potlačení, emigrace, 
porušťování 



Řecké povstání 

• Řecko součástí osmanské říše; pozvolný úpadek 
státu, častá povstání netureckého obyvatelstva  

• 1822 povstání Řeků proti turecké nadvládě, 
očekávání ruské  pomoci 

• masakr na ostrově Chios => pomoc ze západní 
Evropy, později i z Ruska (územní zisky v 
Černomoří, obchodní loďstvo přístup do úžin) 

• 1830 Řecko uznáno jako nezávislý stát – 
monarchie – Ota Bavorský (Wittelsbach) 

 

 



 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lord_Byron_at_Missolonghi.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-
_Le_Massacre_de_Scio.jpg 



Opakování 

1/ Proč bývá Francie někdy nazývána „věčnou 
sopkou revoluce? 

2/ Jaký byl ohlas červencové revoluce v západní 
a střední Evropě? 
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