1. Doplňte si do sešitu zápis:

Rok 1848 v Evropě
1848 – revoluční vlna prošla Evropou
Požadavky revolucionářů:
(A) Občanské svobody (ústava, rovnost občanů, svoboda tisku…)
(B) Národnostní požadavky (rovnoprávnost národů, sjednocení, nezávislost)
(C) Sociální požadavky (zlepšení požadavků dělníků)
Francie (A, C)
svržení monarchie, republika – prezident Ludvík Bonaparte (synovec Napoleona)
=> císař Napoleon III. (vyhlášeno císařství)
dělnické nepokoje potlačeny
Německo (A, B)
skládalo se z několika desítek sttátů => snaha o sjednocení:
parlament ve Frankfurtu (zástupci německých států) – 2 varianty sjednocení:
- maloněmecká (německé státy bez Rakouska a českých zemí)
- velkoněmecká (německé státy + Rakousko + české země)
Schválena maloněmecká varianta, ALE pruský král se odmítl stát německým
císařem, parlament rozehnán vojskem.
Rakousko (A, u neněmeckých národů i B)
revoluce ve Vídni => pád Metternicha
císař slíbil ústavu (kdo neví, co to je, zopakuje si to a zapíše) => konstituční
monarchie
snahy neněmeckých národů o rovnoprávnost či nezávislost
zrušena robota (povinnost obyvatel venkova pracovat zdarma pro šlechtice)
konec r. 1848 – abdikace císaře, nový panovník František Josef I. - vládl do r. 1916
ústava zrušena, návrat k absolutismu

České země – v rámci Rakouska (B)
petice k obsahu nové ústavy – požadavek rovnoprávnosti národů – Fr. Palacký (ne
nezávislost!) => počátek českého politického života (= 3. etapa národního obrození)
Slovanský sjezd v Praze – spolupráce slovanských národů Rakouska (Češi + Poláci
+ Chorvati + Slováci…) přerušen pražským povstáním – potlačeno generálem
Windischgrätzem (ostřelování Prahy z Petřína) => české požadavky odmítnuty.
Uhersko – v rámci Rakouska (B)
boj za nezávislost krvavě potlačen
Význam revoluce r. 1848 – důkaz, že vývoj nelze zastavit a že požadavky obyvatel
nelze potlačit, jak se o to pokoušel Metternich.
2. Podívejte se na krátký dokument s Františkem Josefem I. - první český panovník,
jehož vidíme v pohybu a slyšíme mluvit.
https://www.youtube.com/watch?v=G1B4EdrHirU
Císař je starý pán ve světlé uniformě, klobouku s peřím a mohutnými vousy.
3. V učebnici si přečtěte na str. 65 – 66 kapitoly o sjednocení Itálie a sjednocení
Německa (Rusko už ne). Zápis vám pošlu až příště, protože ten předchozí byl dlouhý.
4. V pracovním sešitě udělejte na str. 38 a 39 cvičení 4 a první odstavec z cvičení 6 (to,
co se týká Německa). Posílat tentokrát nic nemusíte, ale při online hodině se na
některé věci zeptám.

