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Velká francouzská revoluce I. 
1. část 

1789 - 1799 



 • Popište zobrazenou 
karikaturu z 18. 
století. 

• Charakterizuj vládu 
Ludvíka XIV. Jaký 
dopad měla domácí a 
zahraniční politika 
tohoto panovníka? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trois
ordres.jpg 



Počátek revoluce - 1789 

• ve Francii 3 stavy: šlechta, církev, měšťanstvo 
• šlechta a církev – privilegované stavy – neplatí 

daně, uplatnění ve vysokých státních funkcích 
• vysoké státní výdaje – nákladný život dvora, 

zvýšené výdaje na armádu, v zemi hrozí hladomor 
• král  Ludvík XVI. svolal generální stavy k 

vypsání nových daní r. 1789 => měšťanstvo - slib 
vytvoření nových zákonů, vyhlášení Národního 
shromáždění - míčovna 

• v Paříži lidové povstání proti králi a absolutismu 
=> dobytí Bastily (14. července – státní svátek 
Francie) 
 



Bastila 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hube
rt_-_La_Bastille.jpg 



Přísaha v míčovně ve Versailles 

• Popište situaci v míčovně sídla ve 
Versailles. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Serment_du_Jeu_de_Paume_-
_Jacques-Louis_David.jpg 



Jaké bylo postavení královské rodiny během 
revoluce? 

• Cddddd                                                                                                                                  

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

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marie-
Antoinette;_koningin_der_Fransen.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jacques-Louis_David_-
_Marie_Antoinette_on_the_Way_to_the_Guillotine.jpg 



Šíření revoluce 

• revoluce se šířila z Paříže do celé Francie 
• vytvoření Národní gardy, odpůrci revoluce zemi opouštějí 
• šlechta se vzdává privilegií 
• Národní shromáždění vydává Deklaraci práv člověka a 

občana – právo vlastnictví, na bezpečí, právo na odpor proti 
útlaku, právo na osobní svobodu 

• všichni lidé rovni = občané 
• příprava na vydání ústavy – konstituce, snaha vytvoření 

konstituční monarchie (omezené volební právo, 
samospráva, církev podřízena státu, změny v hospodářství 

• symboly revoluce: kokarda, frygická čapka, šerpy 
• heslo revoluce: Liberte, Egalite, Fraternite 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bonnet_Phrygien.png 



Versailles, Tuileries, Marseillaise 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chateauhttp://cs.wikipedia.or
g/wiki/Soubor:Chateau-de-versailles-cour.jpgde-versailles-cour.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:211.5_Les_Tuileries_vues_du_Louv
re.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chateau-de-versailles-cour.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marseillaisa 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4K1q9Ntcr5g


Konstituční monarchie 1791 - 1792 

• vydána ústava, změna absolutistické monarchie na 
konstituční 

• král první občan mezi ostatními 
• pokus o útěk panovníka ze země, zajat  
• zahraniční intervenční vojska na hranicích státu (Rakousko, 

Prusko), postup do země, porážka rak. vojsk u Valmy 1792 
• úspěšná tažení fr. vojsk – Nizozemí, Savojsko, Nice 
• zvolení nového parlamentu - Konventu 

 
• Co je to ústava? Ve které zemi se ujaly osvícenské ideály ještě 

před francouzskou revolucí a daly podnět k vytvoření ústavy a 
republikánského zřízení? 



Republika 1792 - 1793 

• girondisté = pravice x jakobíni, cordelieři = 
levice 

• J. P. Marat, M. Robespierre, G. Danton, 
Brissot,  

• vyhlášena republika, král popraven (1793) 
• silná protifrancouzská koalice států 

Evropy (Rakousko, Prusko, Británie) 
• povstání na fr. venkově, zhoršení 

hospodářské situace v Evropě, vzpoury v 
Paříži, spory mezi girondisty a jakobíny => 
převrat jakobínů 1793 



Zamyslete se nad tím, zda je možné ve jménu 
prosazení nějaké ideje připustit likvidaci 
politických odpůrců? 
• Pr 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Badische_Guillotine.JPG 

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

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

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oL-4pIctRjA
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