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 v roce 1848 v celé Evropě vypukla série revolucí 

 

 ve většině zemí ji předcházela velká neúroda a 
hladomor 

 

 obyvatelstvo bojovalo za občanská práva, 
národní svobodu a zrušení všech přežitků 
feudalismu (poddanství), někde i za sjednocení 
svých zemí 

   - Itálie, Francie, Británie, Švýcarsko, Německo 
 

 

 

 
 

 

 

 



Revoluce ve Francii, Před pařížskou radnicí 25. února 1848 



 

revoluce v českých zemích začala peticemi  

 březen – Svatováclavské lázně – 
shromáždění požaduje v petici po císaři 
habsburské říše  

 
 rovnost češtiny s němčinou 

 české úřady a volený český sněm, do kterého 
mohou být  voleni i měšťané 

zrušení roboty 

 svobodu tisku a shromažďování 

 



 

 poselstvo, vyslané s peticí k císaři, 
neuspělo 

 ostatní části habsburské říše byly 
úspěšnější, když ve Vídni vypuklo 
povstání a občané stavěli barikády  

 
ve Vídni císař slíbil ústavu a volby do říšského 

sněmu a zrušil cenzuru 

v Uhrách získali větší samostatnost 

v celé říši byla zrušena robota za výkup 



Ferdinand I. Rakouský, zvaný Dobrotivý, tehdejší habsburský císař 



 

 

 duben – císaři byla poslána nová petice; 
tentokrát císař stanovil zásady voleb                  
do českého sněmu a schválil jazykovou 
rovnoprávnost češtiny s němčinou 

 

 splnění požadavků přineslo uklidnění 

 

 



 
 červen – v Praze se konal Slovanský sjezd 

delegáti se nedokázali dohodnout - část jich byla                                             
za samostatnost a část za zachování rakouské říše a v ní 
jednotlivých slovanských států 
 

 na Václavském náměstí (tehdy Koňský trh) 
se konala svatodušní mše, dav se po ní 
nerozešel a zasáhlo proti němu vojsko 
 

 lidé se bránili, stavěli barikády 
 

 Praha byla bombardována z děl a vzdala se, 
Češi byli zatýkáni, omezena byla také 
svoboda tisku a shromažďování 
 

 
 



Praha, červen 1848, Svatodušní bouře 



 

 byla vydána ústava, která platila pro celou 
habsburskou monarchii, vytvořila 
jednotný celní systém, zaručovala národní 
rovnoprávnost, občanskou rovnost a 
suverenitu panovníka  

  – v prosinci 1851 byla  ale zrušena 

 

 především byl zrušen feudalismus, 
poddanství a robota a zřízena obecní 
samospráva 



 
Víte, co znamenají tato slova? 

 barikáda  

= hradba vytvořená z vozů, dřeva, dlažebních kostek a jiných 
nahodile nalezených věcí zabraňující průjezdu nebo 
usměrňující provoz požadovaným směrem 

 poddanství 

= vztah, který přináší povinnosti poddaného vůči vrchnosti, 
církvi a státu (robota, dávky…) 

 petice 

= písemně podaná žádost 

 sněm 

 = shromáždění zástupců země (nejdříve ve sněmu zasedala 
šlechta, později měšťané a další zástupci obyvatel) 

 feudalismus 

= období, kdy půdu vlastní šlechtici a pracují na ní nevolníci 
závislí na šlechticích (feudálech) 

 

 
 



 

Uveřejněné odkazy [cit. 2013-4-29].  

Dostupné pod licencí Wikipedia na WWW: 

 

 Před pařížskou radnicí 25. února 1848: 

 <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lar9_philippo_001z.j
pg> 

 Ferdinand I. Dobrotivý: 

 <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Francesco_Hayez_04
7.jpg> 

 Svatodušní bouře v Praze: 

 <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_Barricades_18
48.jpg> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lar9_philippo_001z.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lar9_philippo_001z.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Francesco_Hayez_047.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Francesco_Hayez_047.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_Barricades_1848.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_Barricades_1848.jpg

