
REVOLUCE 1848/49 = JARO NÁRODŮ 
 
- rok 1848 - počátek vzniku občanské společnosti; proběhla ___________________________ 
- různé důvody: Německo a Itálie - snahy o __________, Rakouská monarchie - boj  _______ 
 
 

 Itálie 
- úsilí o ________________ země; Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi 
- leden 1848 na Sicílii ________________ proti nadvládě španělských Bourbonů, úspěchy 
- povstání přeneseno do Neapole, do boje se zapojuje i Sardinie 
- povstání končí ___________________ (zásah Rakouska), ke sjednocení země ___________ 
 

 Francie 
- utváření _______ proti _____________ – protivládní agitace na banketech (soukromé oslavy) 
- 22.2.1848 počátek revoluce – _____________, stavba _____________, červencová 
monarchie padla, král Ludvík Filip abdikoval => země bez krále 
- 1848 – 1852 „__________________“ – období bez krále 
- prezidentské volby vyhrává _________________________ (synovec Napoleona Bonaparte) 
- 1851 státní převrat Ludvíka Napoleona, prohlásil se ___________ => od 1852 druhé 
císařství,  císař Napoleon III. 
 

 Německo 
- 18.3.1848 povstání v ____________, boje na barikádách za občanské svobody a _________ 
- o situaci má jednat parlament ve Frankfurtu 
- koncepce sjednocení:  Velkoněmecko (______________), Maloněmecko (______________) 
- posilování reakce proti revoluci, povstání ____________________ 
 

 Uhry 
- odpor stavů proti habsburskému centralismu; povstání zpočátku úspěšné 
- potlačeno až za pomoci ______________________________________ 
 

 Habsburská monarchie 
- revoluce nejprve ve ______________, poté v  ___________________ 
- císař (Ferdinand I.) slíbil _____________, svobodu __________________ - zrušení cenzury 
- 11.3.1848 - shromáždění ve Svatováclavských lázní, formulovány požadavky (________, 
_______________), ustaven Svatováclavský výbor – měl zajistit předání petice císaři a vládě 
- mezitím revoluce ve Vídni, císař slíbil _____ => petice přepracována – důraz na státoprávní 
požadavky: sjednocení zemí Koruny české, respektování historických práv, zemská vláda 
- odpověď císaře: slib jazykové rovnoprávnosti 
- v Praze založen Národní výbor – reprezentace ___________________ (Palacký, Havlíček) 
- František Palacký odmítl účast na _____ ve Frankfurtu (ne velkoněmecká forma sjednocení) 
- v Praze Slovanský sjezd -  ____________________________________________________ 
- 12.6.1848 v Praze sbratřovací mše, poté se davy ubíraly k Celené ulici, zde došlo ke střetu 
_____________; zabita manželka gen.Windischgrätze (zemský vojenský velitel) => zatýkání 
- 12.-17.6. 1848 v Praze tzv. svatodušní bouře, boje na ________, končí porážkou povstalců 
- 7.9.1848 - zákon o zrušení poddanství (= roboty) 
- druhé povstání ve Vídni, císařská rodina odjíždí do ______________ 
- 2.12.1848 - palácový převrat: Ferdinand I. abdikuje, na trůn dosazen František Josef I.  
- počátek protirevolučního kurzu, snaha o návrat k poměrům doby předbřeznové 
- hlavní slovo: ____________________; ____________________, _____________________ 


