
Dějepis 8.A, 8.B 
 
 1. Shrnující zápis - opište nebo vytiskněte a nalepte do sešitu.  
     S pomocí učebnice,  you tube  a otázek na konci tohoto textu učivo  
     procvičujte a opakujte 
 
 Revoluční rok 1848  
 
- v roce 1848 vypukly na mnoha místech Evropy revoluce 
- Francie – lidé žádali rozšíření volebního práva a zlepšení životních  
                   podmínek dělníků 
- Německo a Itálie se snažily vytvořit sjednocené státy 
- české země byly součástí habsburské monarchie 
- Češi požadovali vydání ústavy, rovnoprávnost češtiny a němčiny na  
   úřadech a ve školách, více práv pro český národ  
- své požadavky prosazovali zasíláním petic císaři, články v novinách  
   (K. H. Borovský), protestními shromážděními 
- císař Ferdinand V. (Dobrotivý, Ferdáček) propustil ze svých služeb  
  konzervativního kancléře Metternicha 
- v červnu 1848 vypuklo v Praze povstání 
- bylo krvavě potlačeno vojsky, která vedl generál Windischgrätz 
-7. 9. 1848 – zrušena robota v habsburské monarchii  
- 2. 12. 1848 – císař Ferdinand V. abdikoval  (vzdal se vlády)  
- císařem se stal František Josef I. (18-ti letý synovec Ferdinanda V.) 
- definitivní konec revoluce – srpen 1848 –  Uherska u Világoše 
- většina revolučních požadavků nebyla splněna 
 
2.Doplňte události k uvedeným letopočtům a zapište si do 
sešitu.Pracujte s časovou osou v učebnici na str. 68 – 69 
  
1835 – 1848 
11. 3. 1848 
březen 1848 
2. 6. 1848  
12. – 17. 6. 1848 
7. 9. 1848 
2. 12. 1848 
13. 8. 1849 



 
3. Otázky k opakování 
 
- Ve kterých evropských zemích proběhly v roce 1848 revoluce? 
- Co jednotlivé země požadovaly? 
- Jaké bylo postavení českých zemí? 
- Co české země žádaly? 
- Jakým způsobem Češi chtěli dosáhnout svých cílů? 
- O čem se jednalo na shromáždění ve Svatováclavských lázních? 
- Kdo se stal novým císařem habsburské monarchie? 
- Jakou významnou  změnu přinesla revoluce 1848  do habsburské  
   monarchie? 
- Jak celkově revoluce  skončila? 
-Co probíhalo v roce 1848 v Kroměříži? 
 


