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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu) 

D8 – zápis – pokračování: DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A HABSBURSKÉ MONARCHIE   

ČESKÉ ZEMĚ A ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ (čtení a práce s učebnicí dějepisu s. 84.-85.) 

-mezipředmětové vazby na češtinu a literaturu – více se dozvíte v předmětu ČJ 

 

Kdy k národnímu obrození dochází?  
- je to dlouhý proces táhnoucí se dějinami již před 2. polovinou 18. století a hlavně ve století 19. 

 

Co se Čechům v HABSBURSKÉ MONARCHII nelíbilo? 

- lidé v ČESKÝCH ZEMÍCH trpěli díky ,,poněmčování“ (= snaha Rakouského císařství, aby 

se na úřadech i jinde psalo a hovořilo pouze německy) 

 

ÚKOL 1: Přemýšlej a napiš, v jaké souvislosti jsme se v minulých kapitolách učili o 

podobném procesu ,,porušťování?“ V souvislosti s jakým národem? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Jak na situaci aktivně reagovali čeští učenci – vlastenci a obrozenci? 

- poněmčování státní správy a školství v celé monarchii a zároveň i v ČESKÝCH ZEMÍCH 

vedlo ke zvednutí vlny české národní emancipace mez vlastenci (= milovníci českého národa) 

- učenci se snažili dokázat, že český jazyk je stejně důležitý jako němčina 

- snažili se povznést český národ, vyzdvihovat české národní dějiny, modernizovat český jazyk 

- obrozenci založili ve 30. letech 19. století MATICI ČESKOU = nakladatelský podnik české 

literatury – založena byla při Společnosti Národního muzea ve druhé fázi národního obrození 

– při vzniku stál například vlastenec, český národní historik a poslanec za Národní stranu:  

 

František Palacký 

- historik: dílo: „Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě“ 

 

ÚKOL 2: Zjisti a napiš, kde nedaleko Valašského Meziříčí se František Palacký narodil? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Josef Jungmann 
- obnovil spisovný český jazyk 

- vydal: česko-německý slovník 
 

František Ladislav Čelakovský a Ján Kollár 
- pěstovali SLAVISTIKU = nauka o slovanských jazycích 

 

Josef Dobrovský 
- historik, jazykovědec, položil základy gramatiky české a pěstoval také SLAVISTIKU 

 

Václav Matěj Kramerius 
- nakladatelství českých knih: ,,Česká expedice“ 

- vydával také: ,,Krameriovy české poštovské noviny“  

 

Karl Havlíček Borovský 
- novinář, který psal otevřeně o zkostnatělém rakouském režimu 

- psal epigramy = krátké útočné básničky proti císaři i třeba proti církvi katolické 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spole%C4%8Dnost_N%C3%A1rodn%C3%ADho_muzea&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_obrozen%C3%AD
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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu) 

nový zápis: Revoluce 1848 / 1849 (čtení a práce s učebnicí dějepisu s. 91.-98.) 
 

- vypukla v mnoha evropských zemích 

- základem byla nespokojenost s absolutními vládci 

 

Obecné požadavky revoluce 1848/1849: 

1) omezit absolutní moc panovníků nejvyšším zákonem = ÚSTAVA - odhlasovaném 

v zákonodárném sboru 

2) zajistit občanské svobody a práva – např. u nás ještě fungoval feudální přežitek ROBOTA a 

všude vládla CENZURA = zákaz psát svobodně názory do novin  

(příklad k cenzuře: náš novinář - K.H.Borovský – vězněn za své názory v Brixenu – vrátil se 

s podlomeným zdravím) 

3) sjednotit rozdrobená území budoucího Německa a Itálie 

4) AUTONOMIE = samosprávnost – jednotlivých částí a národů uvnitř Rakouského císařství 

 

ÚKOL 1: V učebnici na straně 91. za okrajem zjisti a zapiš, proč bylo Švýcarsko 

,,jiskřičkou u doutnáku revoluce“ ? ……………………………………………..………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

1) Revoluce 1848 ve Francii (učebnice dějepisu s. 91.) 

- únor 1848 – boje na barikádách – panovník Ludvík Filip utíká z Francie – Francie podruhé 

republikou 

- republika slíbila práci všem dělníkům – vznikaly NÁRODNÍ DÍLNY (financované na státní 

náklady – později se už nedaly ufinancovat – sliby o práci pro každého neuspěly 

- červen 1848 – opět nespokojenost dělníků a boje na barikádách 

- naopak majetné vrstvy byly pro zastavení revoluce a nastolení pevného řádu 

- prezidentem po vzoru USA – synovec Napoleona = Ludvík Napoleon 

- PLEBISCITEM = referendem = všelidovým hlasováním si nechal potvrdit funkci prezidenta 

na 10 let === pak se funkce prezidenta přetavila na císařský titul 

- r. 1852 je ve Francii nastoleno: DRUHÉ CÍSAŘSTVÍ --- císař NAPOLEON III. 

- typ vlády: BONAPARTISMUS (vláda ,,cukru a biče“) 

 

2) Snaha o sjednocení oblastí budoucího Německa 1848/1849 
(učebnice dějepisu s. 92.-93.) 
- i v rozdrobených oblastech dnešního Německa probíhá v období 1848 / 1849 revoluce 

- nejsilnějším státem oblasti je Prusko 

- po revoluci ve Francii došlo i k revoluci v hlavním městě Pruska v Berlíně (dnes hl. město 

Německa) 
 

Požadavky revoluce v rozdrobené oblasti budoucího Německa: 

1) občanské svobody 

2) ústava 

3) speciální požadavek:  sjednocení rozdrobených oblastí německých zemí 

- ve hře bylo i velké sjednocení Německa s Rakouskem (včetně našich ČESKÝCH ZEMÍ) 
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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu) 

Možné varianty sjednocení Německa – 4 kombinace: 

a) velké Německo (s Rakouskem i Českými zeměmi ) 

 x versus 

b) malé Německo ( bez Rakouska) 
 

A) republika 

x versus 

B) monarchie 
 

- v době revoluce 1848/1849 se jednalo o sjednocovací snahy ,,zdola,, (=od lidu) --- do 

Frankfurtu byl svolán sněm (zástupci všech regionů, kterých se to týkalo = poslanci) ---otázka 

se tedy týkala i poslanců ČESKÝCH ZEMÍ – český historik a poslanec František Palacký 

pozvání odmítl – nesouhlasil, že bychom měli být součástí Německa (,,Dopis do Frankfurtu“) 

- sněm ve Frankfurtu sjednocení dokonce schválil a odhlasoval, že předá Německou korunu 

pruskému panovníkovi – ten to však z principu odmítl (panovník a jeho moc pochází od Boha, 

nikoliv z vůle zástupců lidu – poslanců) === ke sjednocení Německa zatím nedošlo 
 

3) Pokus o sjednocení budoucí Itálie v období revoluce 1848/1849 
(učebnice dějepisu s. 92.) 

- Apeninský poloostrov je rozdrobený 

- RISORGIMENTO /risordžimento/  = pojem znamená národní vzkříšení Italů 
 

Požadavky revoluce: 

1) odstranit absolutismus 

2) odstranit feudalismus 

3) zavést občanská práva a svobody 

4) speciální: sjednocení všech Italů 
 

- situace v oblasti dnešní Itálie složitější – zde na Apeninském poloostrově měli državy: 

1) Habsburkové (Neapolsko, Lombardie, Benátsko…) 

2) Bourboni /burboni/ 

3) byl zde i Papežský stát 
 

- italská vojska vedl SARDINSKÝ KRÁL – Karel Albert ---poražen u CUSTOZZY /kustocy/ 

habsburským rakouským maršálem Radeckým (píseň: ,,Radeckého marš“ = pochod) 

- 1849 – sardinský král boje proti Rakousku obnovil – syn SARDINSKÉHO KRÁLE – Viktor 
Emanuel  uzavřel s Rakouskem mír === ke sjednocení Itálie zatím také nedošlo 
Opavokání:  

ÚKOL 1: Napiš, které dvě evropské oblasti byly rozdrobeny a čekal je sjednocovací proces? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ÚKOL 2: Vysvětli pojmy:  a) PLEBISCIT =……………………………………………………………………………. 

    b) BONAPARTISMUS =……………………………………………………………….. 

    c) RISORGIMENTO = …………………………………………………………………..  

ÚKOL 3: Co projednával a jaké výsledky měl Frankfurtský sněm? ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu) 

4) HABSBURSKÁ MONARCHIE A ČESKÉ ZEMĚ V REVOLUCI 1848-1849 

(učebnice dějepisu s. 93.-98.) 

A) Revoluce v ,,Habsburské monarchii,, (= Rakouské císařství) 

- 13. dubna 1848 – nepokoje ve Vídni 

- nespokojenost lidí s Metternichem --- císař jej donucen propustit 

- vláda vydala ÚSTAVU – nejvyšší zákon země – (ale je to ústava ,,shora vnucená,, 

NE od lidu ,,zdola,, = takové ústavě se říká ,,OKTROJOVANÁ ÚSTAVA,,  

---- lidé s ní nesouhlasili – nakonec zrušena) 

- novou ústavu měl vytvořit ze zástupců lidu (=poslanci) složený  

JEDNOKOMOROVÝ ŘÍŠSKÝ SNĚM 

 

B) Revoluce 1848/1849 v Čechách 

- březen 1848 – Praha – Svatováclavské lázně – petice císaři  

- hlavní speciální požadavky na císaře u nás v ČESKÝCH ZEMÍCH:  

1) větší práva našich zemí v rámci císařství,  

2) rovnoprávnost Čj a Nj,  

3) zrušení roboty = feudální přežitek, práce zdarma na panském 

- císař odpověděl ,,KABINETNÍM LISTEM,, prakticky kladně 

- česká politika byla nejednotná: 

I) Liberálové: Fr. Palacký, K. H. Borovský, Fr. Ladislav Rieger 

II) Radikálové: Karel Sabina, Slavkovský 

Slovanský sjezd v Praze 

- setkání Slovanů v rámci Habsburské monarchie 

- snaha Slovanů společně postupovat proti císaři 

- Češi řešili spory s Němci u nás v Čechách 

- dochází k bojům na barikádách 

- na Prahu útočí na straně císaře generál Alfréd Windischgratze /vindyšgréc/ 

(přišel v Praze o ženu – zastřelena za oknem) 

- Slovanský sjezd rozpuštěn 
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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu) 

– Praha byla pod palbou děl, hořely mlýny a docházelo k explozím  

- povstání v Praze nakonec potlačeno 

Vídeňské povstání 

- JEDNOKOMOROVÝ ŘÍŠSKÝ SNĚM pro nepokoje ve Vídni přesunut na Moravu do Kroměříže 

---pracoval dále na ústavě ---- Rakouské císařství se mělo stát  

KONSTITUČNÍ monarchií (=panovník měl být omezen ústavou) 

- sněm nakonec rozpuštěn – ústava nepřijata 

ÚKOL 1: V učebnici na straně 96. nahoře nastuduj a stručně zapiš: 

a)  Jak probíhala revoluce 1848/1849 v části Rakouského císařství – v Uhrách? 

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Koho musel František Josef I. požádat o pomoc při potlačování revoluce? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Zůstaly Uhry po revoluci 1848/1849 nadále součástí Rakouského císařství? ……………………………… 

Co přinesla revoluce 1848 – 1849? 

- nový císař Rakouského císařství: František Josef I. (vládl až do 1. sv. války) 

- odvolání nenáviděného Metternicha 

- 7. září 1848 – ZRUŠENA ROBOTA – stihl schválit JEDNOKOMOROVÝ ŘÍŠSKÝ SNĚM  

Celkové opavokání:  

ÚKOL 1: Napiš, kdo vedl císařská vojska útočící na Prahu v revoluci 1848/1849? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ÚKOL 2: Vysvětli pojmy:  a) OKTROJOVANÁ ÚSTAVA = …………………………………………………………. 

    b) ROBOTA = ………………..……………………………………………………………….. 

    

ÚKOL 3: Co stihl projednat JEDNOKOMOROVÝ ŘÍŠSKÝ SNĚM?  …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ÚKOL 4: Kam byl z Vídně JEDNOKOMOROVÝ ŘÍŠSKÝ SNĚM přesunut? ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ÚKOL 5: Který Habsburk byl povolán na císařský trůn díky strachu Habsburků z revoluce? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


