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Příčiny revoluce 

rozdělení společnosti: 

• 3 stavy: šlechta, duchovenstvo a měšťanstvo 

• mohly se podílet na řízení společnosti, ostatní 
obyvatelstvo však ne 

• 1614 – naposledy svolané generální stavy 

• šlechta – žila z dávek od poddaných 

 příjmy jako důstojníci  v době války 

 vyšší šlechta – dvorské úřady 

 neplatila daně 

 velké rozdíly mezi vyšší a nižší šlechtou 



Zástupci tří stavů 

http://www.historie.upol.cz/19/rubriky/revoluce-obr.htm 



• duchovenstvo – příjmy z desátků a církevních poplatků 

 vyšší duchovenstvo šlechtického původu 

 velké rozdíly v majetku mezi vyšším a nižším 
duchovenstvem 

 neplatili daně 

• třetí stav – měšťané – řemeslníci, obchodníci, 
finančníci,inteligence 

 platili daně 

• největší daňová zátěž – rolníci na venkově 

 robota, desátek a církevní poplatky, dávky pro vrchnost, 
daně státu 

 zbývá jim asi 1/5 příjmu 



Hospodářská situace ve Francii 

• problémy – dluhy : ?důvody 

 prohrané války 

 ztráty kolonií 

 nákladný život královského dvora 

 

Ludvík XVI. 1774  

• 1789 svolání generálních stavů do Versailles – řešení 
reformy daní 

• obrovské dluhy státní pokladny 

• již nelze zvýšit daně 

• nutnost zdanit i šlechtu a duchovenstvo 



Ludvík XVI.    Marie Anoinetta 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_XVI. 

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



• generální stavy se sešly květen 1789 

• třetí stav měl sice stejně hlasů jako šlechta a 
duchovenstvo 

• hlasování podle stavů (jeden stav = hlas) 

• třetí stav se v červnu prohlásil Národním 
shromážděním – zastupovali 96 % obyvatelstva – 
chtěl řešit nejenom finance, ale i způsob vládnutí 

• přejmenováno na Ústavodárné národní shromáždění 
– nerozejdou se, dokud nevypracují ústavu 

• v době zasedání vypuklo v Paříži povstání lidu – 14. 
července dobyta Bastila (vězení), pařížská radnice – 
začátek revoluce 

• září 1791 – nová ústava 

 



Bastila – v době dobytí jenom 7 vězňů, žádný 
politický 

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



Průběh revoluce 

První období: 

• 1789 – nepokoje se šířily dále po Francii – útoky na 
panská sídla 

• šlechta prchá do zahraničí 

• srpnové dekrety – vyhlásilo Ústavodárné shromáždění 

 = všichni si jsou rovni před zákonem, všichni platili 
daně = zrušena stavovská privilegia, zrušeno poddanství 

 



• Deklarace práv člověka a občana – základní principy 
budoucí ústavy: 

• osobní svoboda 

• rovnost před zákonem 

• právo na soukromý majetek 

• svoboda slova 

• vyznání a shromažďování 
http://icv.vlada.cz/cz/tema/deklarace-prav-cloveka-a-obcana-60939/tmplid-560/ 

 

 

• zrovnoprávnění Židů – v roce 1791 
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• král donucen podepsat Deklaraci práv a přesídlit do 
Paříže z Versailles 

• Ústavodárné národní shromáždění (přestěhované do 
Paříže) – rozděleno do názorových skupin: 

 umírněnější vpravo 

 radikálnější vlevo 

 politické kluby – scházely se i mimo sněmovnu – 
nejradikálnější jakobíni (podle kláštera sv. Jakuba) 



1790 – 1791 

• zhoršování situace ve Francii – ÚNS pracovalo na 
ústavě 

• rostly ceny – hladové bouře 

• stát na mizině – staré daně zrušeny, nové nebyly 
zavedeny – vyvlastněn církevní majetek 

 při té příležitosti zničena spousta památek 

• v létě 1791 se král s rodinou pokusil neúspěšně 
uprchnout - válečné přípravy Rakouska a Pruska, které 
chtěly zakročit proti revoluci, cestou k německým 
hranicím dopaden 

 



• část poslanců chtěla krále svrhnout – zavést republiku,část 
chtěla krále ponechat na trůnu 

• 1791 – Francie konstituční (ústavní) monarchii 

• ústava rozdělila moc na: 

 výkonnou – král 

 zákonodárnou – volené shromáždění 

• okolní státy-  Rakousko a Prusko -  znepokojené  

• dekret proti emigrantům – pletichy proti Francii 

• duben 1792 – Fr. vyhlásila válku Rakousku 

• armáda v rozkladu – důstojníci –šlechtici – většinou v 
emigraci 

• do Paříže proudili dobrovolníci – z Marseille s písní Již 
vzhůru děti vlasti – Marseillaisa – dnes francouzská hymna 



• Dobové vyobrazení 
revolucionáře 

http://www.historie.upol.cz/19/rubriky/revoluce-obr.htm 



• Francouzská hymna Marseillaisa 
• 1. Vzhůru, děti vlasti, den slávy nadešel! Proti nám tyranie 

zvedá svůj krvavý prapor! zvedá svůj krvavý prapor! Slyšíte v 
našem kraji řev divokých vojáků? Přicházejí vraždit naše děti, 
naše ženy v naší náruči!  

• Ref.: Do zbraně, občané! Šikujte se pod prapory! Vzhůru! 
Vzhůru 

 Jako hymna se hraje 1. sloka a refrén 

• Třeste se, tyrani! A vy, zrádci, hanbo celé země! Třeste se! 
Vaše otcovražedné plány dojdou konečné odplaty! Každý je 
vojákem připraveným k boji proti vám. Padnou-li naši mladí 
hrdinové, země zrodí nové, odhodlané k boji. ! Nechť krev 
nečistá napojí brázdy našich polí!  

• http://www.youtube.com/watch?v=221UWotqwdo&feature=fvwrel 

 

http://www.youtube.com/watch?v=221UWotqwdo&feature=fvwrel


• srpen 1792 – povstání v Paříži - dobyt královský 
palác, král sesazen, uvězněn 

• září 1792 vyhlášena republika 



Francie republikou 

• vojenské úspěchy republiky – Francie přešla do útoku 

• válka zbídačovala Francii - nepokoje 

• obsazení Rakouského Nizozemí a postup za Rýn 

• vítězné tažení armády – odvaha k vypořádání se s 
králem 

• konvent těsně odhlasoval trest smrti králi 

• 21. leden 1793 byl Ludvík XVI. – nyní jen občan Ludvík 
Kapet – sťat gilotinou 

• zachoval se dopis kata Sansona – král se při popravě 
choval statečně :"Lidé, umírám nevinný." Pak se obrátil 
na kata. "Nedopustil jsem se ničeho, z čeho jsem 
obviněn. Jen doufám, že má krev navrátí Francii štěstí.“ 



• První gilotina ve Francii 11. dubna 1792. 
Byla prosazena J. I. Guillotinem a dr. 
Louisem. Stroji se nejdříve říkalo 
„louison“ a „louisette“. Nakonec se ustálil 
název gilotina. 

• Popravy gilotinou byly veřejné. Gilotina 
byla instalována na pařížském náměstí du 
Carrousel, kde stála až do 7. května 1793. 
Při příležitosti popravy francouzského 
krále byla krátce převezena na Náměstí 
Revoluce.  

• Veřejné popravy se konaly do roku 1939. 

• Poslední poprava 1977. 

• Gilotinou se popravovalo i ve 
francouzských koloniích. 

• Trest smrti ve Francii zrušen 1981. 
http://zazvorek.blog.cz/0705/gilotina 



Poprava Ludvíka XVI. 

http://www.historie.upol.cz/19/rubriky/revoluce-obr.htm 



• poprava krále sjednotila panovníky Evropy proti 
revoluci – Francie ve válce s celou Evropou – přestává 
se dařit 

• nepokoje proti válce – červen 1793 moci se chopí 
jakobíni 



Jacques Louis David : Maratova smrt (klasicismus) 

• červenec 1793 
zavražděn odpůrkyní 
revoluce – Charlotte 
de Corday  

• záminka k rozpoutání 
teroru 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David 



Jakobínská hrůzovláda 

• jakobínská diktatura – měla platit až do doby, než se 
situace uklidní 

• veškerou moc měl Výbor pro veřejné blaho – 
rozhodoval o vnitřní i zahraniční politice - v čele 
Maximilien de Robespierre 

• Dekret o podezřelých – zvláštní soudy – hledání skrytých 
nepřátel, vzájemné udávání 

• chemik Lavoisier, šlechtici, kněží, měšťané 

• proti rozsudku nebylo odvolání, popravovalo se ihned 

• říjen 1793 popravena i Marie Antoinetta 



• všeobecná mobilizace – 
posílení armády, znovu 
válečné úspěchy 

• 1793/94 vytlačen nepřítel 
z Francie 

• Francouzi vstoupili do 
Porýní a Nizozemí 

• kapitán Napoleon 
Bonaparte dobyl na 
Angličanech Toulon – ve 
24 letech generálem 

 

 
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/18428 



Maximilien Robespierre 
• teror vyvrcholil roku 1794 – 

zrušeno právo na obhajobu – 
popřeny veškeré ideály revoluce 

• spiknutí proti Robespierrovi – 
jeho okolí se obávalo o své životy  

• 27. července 1794 (9. 
thermidoru) zatčen před 
vystoupením v Konventu a druhý 
den popraven 

•  červenec 1794 gilotinován 

 

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



Direktorium a konzulát 

• po jakobínské hrůzovládě špatné životní podmínky 
obyvatelstva 

• 1795 nová ústava – moc pětičlenné direktorium 

• rada pěti set (navrhovala) a rada starších (jmenovala) 
– byly voleny 

• monarchisté – přívrženci krále (royalisté)se pokusili 
o povstání – potlačeno Napoleonem Bonapartem 

• vojenské úspěchy Francie Prusko, Anglie – mír s 
Francií, ve válce zůstává Rakousko  

 



Direktorium vyslalo proti Rakousku 2 armády (jednu 
přes Německo, druhá měla vázat síly nepřítele v Itálii) 

• v čele italské – hůře vyzbrojené Napoleon 

• díky jeho talentu ale vítězila 

• zmocnil se většiny Itálie včetně ohromného bohatství z 
antických památek 

• úspěšná byla i druhá armáda 

• Rakousko uzavřelo s Francií mír 1797 

• stoupá Napoleonova obliba 

 



1796 

http://serieamania.net/napoleon/ 



Egyptská výprava 
• odvěký soupeř  - Velká Británie 

• Napoleon chtěl napadnout britské kolonie v Indii 

• do Indie chtěl dorazit nejkratší cestou 

• 1798 vyplul tajně do Egypta, ovládl Egypt 

• nemohl však použít průplav do Rudého moře, který byl 
zasypán 

• anglický admirál Nelson zničil v námořní bitvě 
francouzské loďstvo – odřízl návrat po moři 

• Napoleon se pokusil probít na východ po souši , uvázl 
v Palestině (počasí, zásobování, odpor osmanské říše) 

• předal velení a tajně se vrátil do Francie 

 



• Napoleonovo tažení do Egypta skončilo neúspěchem, 
i když během něho Napoleon neprohrál ani jednu 
bitvu 

• tato porážka nezabránila Francouzům vyhrávat v 
Evropě, a proto neměla valný význam 

•  na druhou stranu francouzští vědci, kteří byli s 
Napoleonem, hodně zjistili o starém i novém Egyptě 

 



• sílilo volání po silném vojevůdci – uzavřít mír a zavést 
v zemi pořádek 

• Napoleon velmi oblíbený 

• listopad 1799 státní převrat – Bonaparte jako první 
konzul 

• další dva konzulové právo poradního hlasu 

• pomalu končí republika a revoluce 

 



 Napoleon prvním 
konzulem 

http://napoleon-homepage.webnode.cz/napoleonovy-bitvy/bitva-u-marenga/ 
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