
 
Velká  francouzská revoluce (1789 – 1794) 

Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: 
 

Konstituční monarchie ve Francii 
Ústava schválena r. ……………, král mohl zákony pouze ……………., volí jen 

……………………… občané, volí se i v …………………. a v ……................ . 

Politické kluby 

V klášteře sv. Jakuba se scházeli tzv. ………………… Byli nejdříve umírnění, 

ale pak klub ovládli …………………., mluvčím byl ………………. ………… . 

Hospodářské potíže 

- stát je na ………………                    - vyvlastněn majetek ………………. 

- odchody šlechty a ……………. do ………………. 

- velký nárůst …………., roste …………….. mezi lidmi, stávky 

Útěk krále. 

 

 

 

 

Vnější ohrožení Francie 

Proti Francii se spojily následující státy: ………………………………………. 

V zemi se nenosí …………………, zavádí se oslovení ………………. . 

Pád monarchie 

Válka vypukla v dubnu …………….., stoupenci republiky 10.8. 1792 vytvořili 

revoluční …………….., král byl zajat a …………………. . Volí se do 

Národního ………………… Konvent zrušil v září 1792 …………… a vyhlásil 

……………………………. 

Zastavena byla cizí vojska, hymnou se stala píseň …………………………. 

zpívaná dobrovolníky spěchajícími na pomoc …………………. . 

 

Kdy? 

Kde byl zadržen? 
Jak s ním pak zacházeli? 



Republika a jakobínská hrůzovláda 
Jaký byl osud krále? ……………………………………………………………. 

Popiš  odezvu ze strany evropských zemí.  .…..…………….............................. 

………………………………………………………………………………….. 

Co postihlo 29 nejvýznamnějších girondistů v Konventu? ……………………. 

Jakou formu boje uznávali jakobíni od podzimu 1793? ……………………….. 

Doplň, jaký orgán vládne v zemi. ………………………………………………. 

Koho nechává Robespierre popravovat? ……………………………………….. 

Co bylo vyhlášeno, aby se Francie ubránila nepřátelským vojskům?.................... 

…………………………………………………………………………………… 

Jak řešili jakobíni tíživou hospodářskou situaci? ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

Co zavedli jakobíni v oblasti náboženství? ……………………………………… 

Čím revoluce končí? ……………………………………………………………. 

                                           Direktoriu a konzulát 
Mladý generál Napoleon ………………… na sebe upozornil v bojích o severní 

 ……………. a na levém břehu …………… . Byla vydána nová ……………, k 

moci se dostaly nové ………….. vrstvy z řad ………………, která nechce zpět 

návrat k…………………………. ani návrat …………… . Moc přešla do rukou 

pětičlenného …………… . 9.11. ……….. provedl generál …………...v Paříži 

státní …………. . Moci se chopili tři ……………. Konzulát byl přechod mezi 

………… a silnou monarchií. Deklarace práv …………. a …………… nebyla 

zahrnuta do ………… . Roku 1804 byl schválen ………. zákoník Napoleona, 

který se stal vzorem pro celou ………… .Jako vojevůdce byl úspěšný v bitvě u 

………… nad rakouskou armádou v roce 1800. K podepsání míru donutil roku 

1802 i …………………. . V témže roce se stal Napoleon …………konzulem. 

Obnovil ………………. náboženství. Roku …… se stal ……………, byl 

korunován v katedrále Notre ………….., čímž navázal na …………... Velikého.  

Hodlal si jako on podmanit ……………… a vytvořit velkou ………….. 



Řešení          
Velká  francouzská revoluce (1789 – 1794) 

Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: 
 

Konstituční monarchie ve Francii 
Ústava schválena r. 1791, král mohl zákony pouze odročit, volí jen bohatí 

občané, volí se v soudnictví a v armádě . 

Politické kluby 

V klášteře sv. Jakuba se scházeli tzv. jakobíni. Byli nejdříve umírnění, ale pak 

klub ovládli radikálové, mluvčím byl Maximilien Robespierre.  

Hospodářské potíže 

- stát je na mizině                                  - vyvlastněn majetek církve 

- odchody šlechty a duchovních do ciziny 

- velký nárůst cen, roste napětí mezi lidmi, stávky 

Útěk krále. 

 

 

 

 

Vnější ohrožení Francie 

Proti Francii se spojily následující státy: Rakousko, Prusko a další německé 

státy 

V zemi se nenosí paruky, zavádí se oslovení občan.   

Pád monarchie 

Válka vypukla v dubnu 1792, stoupenci republiky 10.8. 1792 vytvořili revoluční 

komunu, král byl zajat a uvězněn.  Volí se do Národního konventu. Konvent 

zrušil v září 1792 království a vyhlásil republiku. 

Zastavena byla cizí vojska, hymnou se stala píseň Marseillaisa zpívaná 

dobrovolníky spěchajícími na pomoc Paříži. 

 

Kdy? V červnu 1791. 

Kde byl zadržen? 
Ve Varennes v Lotrinsku. Jak s ním pak zacházeli? 

Jako se zajatcem. 



 

Republika a jakobínská hrůzovláda 

 
Jaký byl osud krále? Obviněn z velezrady a v lednu 1793 na náměstí 

Revoluce popraven. Stejný osud stihl i Marii Antoinettu. 

Popiš  odezvu ze strany evropských zemí. Velká Británie, Španělsko, 

Holandsko  vypověděly Francii válku. 

Co postihlo 29 nejvýznamnějších girondistů v Konventu? Popraveni. 

Jakou formu boje uznávali jakobíni od podzimu 1793? Velký teror, 

hrůzovláda, nesmyslné popravy. 

Doplň, jaký orgán vládne v zemi. Výbor veřejného blaha. Dále fungovaly po 

celé zemi výbory veřejné bezpečnosti. 

Koho nechává Robespierre popravovat? Šlechtice, duchovní, nepřátele 

revoluce a revolučních svobod na základě seznamů. 

Co bylo vyhlášeno, aby se Francie ubránila nepřátelským vojskům? Všeobecná 

branná povinnost, i ženy rukují do armády. 

Jak řešili jakobíni tíživou hospodářskou situaci? Zavedeny nejvyšší ceny 

základního zboží, stanoveny hranice nejvyšších mezd. Bohatí museli přispět 

do státní pokladny. Majetek emigrantů byl zabaven a rozprodán. 

Co zavedli jakobíni v oblasti náboženství? Kult Nejvyšší bytosti. K jeho poctě 

byly konány velké lidové slavnosti svobody. Byl zaveden nový revoluční 

kalendář místo církevního. 

Čím revoluce končí? 26. července 1794 popravou Robespierra. Byl sťat 

gilotinou. S ním bylo bez soudu popraveno i 22 jeho přátel. K moci se 

vrátilo měšťanstvo, skončil revoluční teror a nešťastný pokus zavést 

pomocí mimořádných opatření lidovou republiku. Komuna byla zrušena a 

jakobínský klub byl uzavřen. 

 



 

 

 

                                           Direktoriu a konzulát 

 
Mladý generál Napoleon Bonaparte na sebe upozornil v bojích o severní 

 Itálii a na levém břehu Rýna proti Rakousku a Prusku.  Byla vydána nová 

ústava, k moci se dostaly nové majetné vrstvy z řad buržoasie, která nechce 

zpět návrat k předrevolučním poměrům  ani návrat aristokracie.  

Moc přešla do rukou pětičlenného direktoria . 9. 11. 1799  provedl generál 

Bonaparte v Paříži státní převrat. Moci se chopili tři konzulové. Napoleon byl 

jedním z nich. 

Konzulát 

Konzulát byl přechod mezi republikou  a silnou monarchií. Deklarace práv 

člověka a občana  nebyla zahrnuta do nové ústavy. Roku 1804 byl schválen 

občanský  zákoník Napoleona, který se stal vzorem pro celou Evropu.  

Jako vojevůdce byl úspěšný po přechodu Alp v bitvě u Marenga  nad 

rakouskou armádou v roce 1800. K podepsání míru donutil roku 1802 i Velkou 

Británii. V témže roce se stal Napoleon doživotním konzulem. Obnovil 

katolické náboženství. Začal kolem sebe zřizovat skutečný dvůr i novou 

šlechtu. 

Napoleon císařem 

Roku 1804 se stal císařem, byl korunován v katedrále Notre  Dame , čímž 

navázal na Alexandra Velikého a postavil se na roveň římskému císaři. 

Hodlal si jako on podmanit ostatní národy a vytvořit velkou říši. 

Zrušil revoluční kalendář. 


