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Osvícenství 

• filozofické, kulturní, politické hnutí 

• konec 17. a počátek 18. století 

• upřednostňuje víru v lidský rozum 

• vzniká v Anglii, Francii a Nizozemí 

• John Locke 

• veškerá moc nepochází od Boha, ale z lidu 

• Voltaire, Denis Diderot, J. J. Rousseau 



Osvícenství 

• je spjato s pokrokem v přírodních vědách 

• Lavoisier: třídí chemické prvky 

• Carl Linné: dělení rostlin 

• Luigi Galvani: první galvanický článek 

• Alessandro Volta: první elektrická baterie 

• James Watt: zdokonalený parní stroj 

 



Osvícenství 

    Osvícenství je, když člověk opustí svou 
nesvéprávnost, kterou si způsobil vlastní vinou. 
Nesvéprávnost je neschopnost používat vlastního 
rozumu bez vedení jiných. Tato nesvéprávnost 
není způsobena vlastní vinou, jestliže je 
způsobena nedostatkem rozumu, ale 
nedostatkem rozhodnosti a odvahy používat 
vlastní rozum bez vedení jiných. Sapere aude! 
(Měj odvahu používat vlastní rozum!) je proto 
motem osvícenství. 
 
Immanuel Kant, Co je osvícenství? (1784) 



Velká francouzská revoluce – situace před revolucí 

• Francie se stává největší evropskou velmocí 

• existuje zde absolutistická vláda  

• francouzská společnost se dělí na 3 stavy: 

• duchovenstvo: 1 % obyvatel, ale patří mu 
1/10 veškeré půdy 

• šlechta: 2 % obyvatel, zastává nejvyšší 
funkce u dvora a v armádě 

• ostatní: jako jediní platili daně!!! Patří sem 
obchodníci, inteligence, řemeslníci, 
chudina. 



Velká francouzská revoluce – situace před revolucí 

• Ludvík XVI. 

• úpadek ekonomiky státu (zvyšuje se 
zadluženost, nákladný dvůr, války) 

• problémem byly i cechovní monopoly a vnitřní 
cla 

• nastává všeobecná nespokojenost 

• Zlepšení hospodářské situace? Zdanit 1. a 2. 
stav! 

 



Velká francouzská revoluce – situace před revolucí 

• ALE! 

• zdanění 1. a 2. stavu mohly uzákonit jen 
generální stavy 

• generální stavy se nesešly od roku 1614 

• Ludvík XVI. svolává generální stavy 

• únor 1789: konají se volby do generálních 
stavů 

• květen 1789: stavy se scházejí ve Versailles 



Velká francouzská revoluce 

• řešit se měla jen otázka finanční, ale 3. stav se 
snaží řešit i politické otázky 

• mezi stavy vznikl problém týkající se hlasování 

• 1. a 2. stav chce hlasovat podle stavů 

• 3. stav chce hlasovat podle hlav 

• 17. červen 1789: 3. stav se prohlašuje za 
Národní shromáždění, za reprezentanta 
národa 

 



Velká francouzská revoluce 

• o pár dnů později se přidává k Národnímu 
shromáždění i 1. a 2. stav 

• 2. července 1789: z Národního shromáždění se 
stává Ústavodárné národní shromáždění 

• jeho cílem je přijmout ústavu a ukončit 
absolutismus 

• Ludvík XVI. naoko souhlasí, ale chystá 
protiúder (svolává vojsko) 



Velká francouzská revoluce 

• děla z Bastily (vězení pro politické vězně, 
symbol absolutismu) mířila do dělnických 
čtvrtí 

• 14. července 1789 Pařížané zaútočili na Bastilu 
a za 4 hodiny ji dobyli 

• král odvolal vojska a přijal trikoloru 

• moc místo úředníků přebírají komuny (obecní 
rady) 



Velká francouzská revoluce 

• na vesnicích vypukla „selská válka“ 

• vznikly národní gardy (ozbrojení dobrovolníci 
připravení prosadit ústavu): markýz La Fayette 

• 4. srpna 1789 byl zrušen feudalismus a 
privilegia 1. a 2. stavu, zajištěna rovnost před 
zákonem, zrušena odúmrť  atd. 

• 26. srpna 1789 byla přijata deklarace lidských 
a občanských práv 
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Velká francouzská revoluce 

• 1789-1791: Národní shromáždění přijímá další 
zákony 

• červen 1791: Ludvík XVI. se pokouší o útěk 

• 3. září 1791: přijata ústava, Francie se stává 
konstituční monarchií 

• Ludvík XVI. přísahá věrnost ústavě 

• na politické scéně se objevuje několik 
politických klubů 



Velká francouzská revoluce 

• Jakobíni 

• vedeni Robespierrem 

• radikální inteligence a buržoazie 

• Kordilieři 

• neboli společnost lidských práv 

• Marat a Danton (vůdci) 

• Girondisté 

• obchodníci, finančníci, průmyslníci 



Velká francouzská revoluce 

• mnoho lidí emigrovalo a chtělo válkou obnovit 
poměry ve Francii 

• válku chtěli i Girondisté (chtěli tak zlikvidovat 
plány emigrace) 

• jaro 1792: Francie vyhlašuje válku Rakousku 

• vzniká protifrancouzská koalice (k Rakousku se 
přidává Anglie a Španělsko) 

• Francie není na válku připravena 



Velká francouzská revoluce 

• srpen 1792: v Paříži vypuká revoluce rovnosti 

• hledá se viník všeho špatného 

• viníkem je král (je sesazen a zajat) 

• tím končí monarchie 

• postup protifrancouzské koalice zataven u 
Valmy (20. 9. 1792) 

• velkou roli sehrála Marseillaisa (píseň od Rýna 
vojáka Rougeta de Lisle) 

http://www.youtube.com/watch?v=v3LAtdaNrNE&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=v3LAtdaNrNE&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=v3LAtdaNrNE&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=v3LAtdaNrNE&feature=fvwrel


 



 



Velká francouzská revoluce 

• 22. září 1792: vyhlášení republiky 

• Rok 1792 byl vyhlášen rokem 1 (revoluční 
kalendář) 

• 1792-1793: politickou převahu mají Girondisté 

• začíná II. fáze revoluce 

• 1793-27.7.1794 (9 thermidor): Jakobíni 

• jakobínská diktatura 

• Výbor pro veřejné blaho (Robespierre) 



Velká francouzská revoluce 

• bojují s nepřáteli revoluce  

• provádějí reformy: na venkově rozprodali 
emigrantskou půdu rolníkům 

• zavedena maximální cena zboží 

• Jakobíni podali návrh na novou ústavu 

• občanská válka 

• Vendeé 

• Girondisté podněcovali vzpoury 

 

 



Velká francouzská revoluce 

• proti Jakobínům stáli i Royalisté 

• září 1793: popravena Marie Antoineta (dcera 
Marie Terezie) 

• začíná „rudý teror“ 

• revoluce požírá své děti  

• Danton gilotinován 

• roste odpor proti Jakobínům 

 

 



Velká francouzská revoluce 

• 27. 7. 1794 (9. thermidor): svrženi Jakobíni 

• Robespierre byl zatčen a bez soudu popraven 

• Marat zavražděn Charlottou Cordeliovou 

 

 

 



Velká francouzská revoluce 

Období direktoria (1794-1799) 

• k moci se dostává buržoazie (zbohatli za 
revoluce) 

• rušeny revoluční orgány, zrušeni Jakobíni 

• zrušena maxima (růst cen), pokles hodnoty 
peněz 

• 1795: velká povstání lidu (chtěli chléb) 

• 1795: přijata ústava; všeobecné hlasovací 
právo, zaveden census (volební právo pro 
25000 Francouzů z 25 milionů) 

 



Velká francouzská revoluce 

• centralizace moci 

• v čele stálo pětičlenné direktorium (výkonná 
moc), zákonodárnou moc má rada pětiset a rada 
starších 

• direktorium nemá oporu v lidu 

• 1795: mladý poručík Napoleon potlačil povstání 
royalistů 

• 1797: odhaleno spiknutí rovných (Gracchus 
Babeuf) – „revoluce přinesla výhody jen bohatým 
a měla by pokračovat, aby byla odstraněna 
nerovnost“ 

 

 



Velká francouzská revoluce 

Zahraniční politika v období direktoria 

• vojska vítězí v zahraničí, posiluje to 
direktorium 

• anektovali Francii a ovládli břeh Rýna 

•  FR válčila proti Itálii 

• na Rakousku získali Lombardii, Belgii a Porýní 

• velkým soupeřem zůstala Anglie (Napoleon se 
chce vylodit v Anglii nebo jí ublížit ovládnutím 
Indie) 

 



Velká francouzská revoluce 

• rozhodl se pro přerušení spojení Anglie a Indie 

• podnikl tažení do Egypta a Sýrie 

• vědecká výprava 

• Rosettská deska: Jean Francois Champollion 

• ale Francouzi byli poraženi v bitvě u Akkry a u 
Aleukínu (admirál Nelson) 

• 9. listopadu 1799 (18. brumairu) učinil 
Napoleon převrat a získal úplnou moc.  

 

 



Napoleon Bonaparte 

• 1802: stává se konzulem na doživotí 

• Francie je formálně republikou 

• Napoleon chce ukončit války a snaží se upevnit 
vnitřní poměry 

• 1804: Code civil (občanský zákoník): vzor pro 
Evropu 

• zavedl policejní režim (tajná policie, cenzura) 

• vede dobyvačné války 

 

 



Napoleon Bonaparte 

• 1805: bitva tří císařů u Slavkova (Alexandr I. A 
František II.) 

• 1805: poražen u mysu Trafalgar (Nelson 
vyhrává) 

• 1806: kontinentální blokáda: Napoleon se 
snažil oddělit Anglii od evropských trhů 

• 1812: tažení do Ruska (600 000 Francouzů); 
chce dobýt Rusko a ovládnout Indii 

• Ruská armáda je vedena generálem 
Kutuzovem 

 

 



Napoleon Bonaparte 

• Bitva u Borodina: krvavá pro obě strany 

• Postup na Moskvu, ale  Moskvu nechal car 
zapálit 

• Napoleon se rozhodl pro ústup 

• Říjen 1812: útok na řece Berezině (zbylo jen 
30 tisíc vojáků) 

• Tažení do Španělska: partyzánská válka 

• Napoleon si myslel, že je udrží 20 tis. vojáků, 
ale Šp. pomohla Anglie 

 

 



Napoleon Bonaparte 

• 1813: Napoleon poražen v bitvě u Lipska 

• 1814: Napoleon odstoupil, odvezen na Elbu, 
ponechán titul císaře 

• 1815: Napoleon s 2000 vojáky vstoupil do 
Francie, cestou do Paříže se jeho armáda 
rozrostla 

• Stodenní císařství 

• Červen 1815: Waterloo, odvezen na sv. Helenu 

• 1821 umírá 

 

 



Vídeňský kongres 

• uspořádání moci po svržení Napoleona 

• důležité postavení: kníže Metternich 

• cíle:  

• ukončit války  

• obnova politických poměrů k roku 1792 

• vznik svaté aliance (spolek, který má 
zabránit revolučním myšlenkovým hnutím) 

• kvietismus: klid a pořádek bude zajištěn policií 

 

 



Americká revoluce – válka za nezávislost 

• 13 anglických kolonií 

• rozdíly mezi sever a jihem 

• sever: farmářství, těžba dřeva, rybolov, 
obchod 

• jih: plantážnictví (obchod přímo s Anglií), 
otroci 

• kolonie patří králi, rozhoduje o nich anglický 
parlament  

• jsou poddanými anglického krále 

• zástupce krále v kolonii – guvernér 



Americká revoluce – válka za nezávislost 

• 18. století: změna ve vztazích 

• Anglie vůči osadám prosazuje politiku 
merkantilismu (chová se k nim jako ke 
koloniím a vyvážejí suroviny) 

• spory: 

• o půdu: část území na řece Mississippi bylo 
prohlášeno za území krále 

• zákon o kolkovném: zdanění tiskovin a 
právních listin 

• odpor vůči anglickému parlamentu 



Americká revoluce – válka za nezávislost 

• 1767: cla na dovoz papíru, čaje, skla a barviv 

• cla bojkotována – byla zrušena (až na clo na 
čaj) 

• demonstranti X vojsko 

• nejprve Bostonská krvavá lázeň 

• 1773: Bostonské pití čaje 

• občané převlečeni za indiány pronikli na loď 
Východoindické společnosti a celý náklad čaje 
hodili do moře) 



Americká revoluce – válka za nezávislost 

• Anglie posílá do Ameriky armádu 

• 1774: ve Philadelphii se sešli zástupci 12 osad 
a zahájili „první kontinentální kongres“ 

• prohlásili počínání Angličanů za nezákonné  

• vyhlásili právo osad řídit se vlastní záležitosti 

• začali bojkotovat anglické zboží 

• Anglie to požaduje za vzpouru, osadníci se 
připravují na válku 



Americká revoluce – válka za nezávislost 

• 1775: vypukla válka bitvou u Concordu 

• 1775: ve Philadelphii se sešel druhý 
kontinentální kongres (ten se stal revolučním 
parlamentem) 

• v čele milicí (ty se staly armádou) stál 
George Washington 

• spíše partyzánský způsob boje 

 



Americká revoluce – válka za nezávislost 

• 4. července 1776: druhý kontinentální kongres 
přijal prohlášení o nezávislosti (Declaration of 
Independence) a vyhlásil unii 

• autorem: Thomas Jefferson 

• byly zde stanoveny vztahy mezi občany a 
státem 

• 1776: americká milice se střetla s britským 
vojskem u Saratogy (vítězně). 

• Američané získali pomoc Francie (Benjamin 
Franklin) 



Americká revoluce – válka za nezávislost 

• 29. září 1781: Angličané poraženi u Yorktownu 

• Anglie kapituluje 

• 1783: mírová jednání v Paříži 

• uznána nezávislost USA a západní hranicí se 
stala řeka Mississippi. 

 



Americká občanská válka 

• 1803: od Francie koupena Louisiana 

• 1819: od Španělska získána Florida 

• 1867: od Ruska koupena Aljaška (7 mil. USD) 

• pionýři podnikali cesty na západ 

• 1871: kongres USA přestal považovat Indiány 
za národ (občanská práva dostali zpět až 1924) 

• USA: rozmach hospodářský 



Americká občanská válka 

• Sever: 

• chce cla s Anglií 

• je podnikatelsky zaměřený 

• rozvoj průmyslu 

• Jih: 

• nechce cla s Anglií 

• plantáže, bez průmyslu 

• otrokářství 



Americká občanská válka 

• mnoho rozporů mezi S a J 

• S se snaží odstranit otroctví – abolicionisté 
organizovali útěky za svobodou 

• abolicionisté: John Brown 

• 1860: prezidentské volby: Abraham Lincoln 

• na J nespokojenost s volbou 

• odtrhla se Jižní Karolína (+ dalších 10 států) se 
odtrhlo od unie 

• 1861: založeny „Konfederované státy 
americké“  



Americká občanská válka 

• prezidentem Konfederace je Davidson 

• občanská válka mezi S  a J (1861) 

• válka byla zahájena útokem na jižanů na 
pevnost Fort Sumter (ta jim oficiálně patřila) 

• v čele armády S: generál Grant 

• v čele armády J: generál Lee 

• měl vyhrát sever, ale zpočátku vítězil jih 

• 1863: zrušení otroctví 

• obrat: bitva u Gettysburgu (1863) 



Americká občanská válka 

• závěrečné boje ve Virginii – Appomattox 

• podepsána kapitulační listina (gen. Lee 
poražen) 

• 14. 4. 1865: atentát na prezidenta Lincolna ve 
Fordově divadle (J. W. Booth) 

• Andrew Johnson: nový prezident; 
rekonstrukce Jihu 

• obnova Jihu svěřena radikálům 

• Ku-Klux-Klan 



Americká občanská válka 

Důsledky 

• nevyřešena rasová segregace 

• vznikla početná vrstva farmářů 

• obnovena jednota země 

• období rekonstrukce 1865-1877 

• vyrovnávají se rozdíly mezi S a J 

 



Průmyslová revoluce 

• Anglie 

• 60. léta 18. století 

• dovršena 1830 (většina Evropy) 

• přechod od řemeslné a manufakturní výroby k 
výrobě tovární 

• předpoklady: 

• vývoj kapitalismu, agrární revoluce, rozvoj 
manufaktur, akumulace kapitálu 

 



Průmyslová revoluce 

• začíná v textilním průmyslu 

• do Anglie se dováží levná bavlna (roste po ní 
poptávka) 

• 1763: látací člunek 

• 1785: mechanický tkalcovský stav 

• 1785: parní stroj – James Watt 

• zaměstnávání dětí a žen 

 



Průmyslová revoluce - důsledky 

• rozvoj výroby, strojírenství (železná ruda, uhlí), 
chemie (barvířství, tiskařství) 

• rozvoj dopravy (železniční a říční) 

• budování mostů a silnic 

• rozvoj obchodu (free trade X celní ochrana) 

• sociální důsledky 

• růst počtu obyvatel 

• obživu zajistila agrární revoluce, práci pak 
průmyslová revoluce 

• snížení úmrtnosti 

 



Průmyslová revoluce - důsledky 

• urbanizace: velká městská průmyslová centra 

• početnou vrstvou dělníci = proletariát 

• konec 18. století: rozbíjení strojů jako příčiny 
bídy dělníků (Ned Ludd – luddismus) 

• Adam Smith: zákon fungování nabídky a 
poptávky 

• Thomas Robert Malthus: růst populace brání 
lidskému pokroku (vyvolává epidemie, války, 
nezaměstnanost) 

 

 

 



Průmyslová revoluce  - vynálezy 

• 20. léta 19. století: George Stephenson: 
lokomotiva 

• 1837: první železnice v Rakousku 

• 1807: Fulton: parní loď 

• 1818: parník Savannah přeplul Atlantik 

• 1869: první transkontinentální železnice v USA 

• telegraf, parolodě atd.  

 



Dělnická hnutí v polovině 19. století 

Anglie: hnutí chartistů 

• požadavky na volební reformu 

• neuspěli 

Francie: utopický socialismus 

• znárodnění velkých podniků, bank, dopravy a 
služeb (Louis Blanc) 

• Pierre Proudhon: majetek je krádež hodnot 
vytvořených prací 

• Karel Marx: myšlenka o historické úloze 
dělnické třídy 

 



Dělnická hnutí v polovině 19. století 

• Karel Marx: myšlenka o historické úloze 
dělnické třídy 

• změnu musí uskutečnit dělnictvo 

• Kapitál, Komunistický manifest 

• základem revoluce je změna vlastnických 
vztahů 

 


