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Metodický list/anotace

Prezentace seznámí žáka s fakty, které vedou k pochopení příčin a důsledků Velké 
francouzské revoluce nejen pro Francii, ale i pro další vývoj Evropy. Pomocí motivačních 
obrázků a úkolů  žák popíše její průběh s vymezením jednotlivých fází a objasní základní 
myšlenky a hesla revoluce.

Datum vytvoření: 20.3. 2013



VELKÁ 
FRANCOUZSKÁ 

REVOLUCE



1789 – 1794



VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

• Ludvík XVI.
• centralismus x osvícenství
• přepychový dvůr, izolace
• opíral se o šlechtu a duchovenstvo 

(osvobozeny od daní)
• 3. stav: zbytek obyvatelstva - 97%

(povinnosti, žádná práva) 
- ½ obyv. bezdomovci 



Ludvík XVI. 
(1774 – 1792) 

Obrázek  č. 1 Obrázek  č. 2

Ludvík XVI. - král Francie a Navarry Ludvík XVI. s manželkou Marií Antoinettou  
a švagrem Maxmiliánem Františkem



VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

• krize 10 let
• zhroucení financí → svolání generálních 

stavů (nové zvýšení daní)
• 3. stav usiloval o:  zrušení privilegií, 

svobodné podnikání, občanské svobody, 
zrušení absolutistické moci, získání podílu 
na politické moci

• červen 1789 – NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
(3. stav - právo rozhodovat jménem národa) 



Pád Bastily 14. července 1789
Obrázek  č. 3

Bastila  - královské vězení v Paříži, symbol absolutistické moci



VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

• 14. červenec 1789 – pád BASTILY 
→ symbolický začátek VFR

• NS :
 zrušen feudální systém
Deklarace lidských a občanských práv
 nová ústava (1791)
 nezávislé soudnictví
 zabaven majetek církve, duchovní voleni
 zrovnoprávnění Židů



VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

• král zajatcem revoluce 
(pokus o útěk 1791)

• velká část šlechty emigrovala 
→  žádost o INTERVENCI 
(Rakousko, Prusko)



Úkol: 
Znáte název nejoblíbenější 

revoluční písně VFR?



Řešení:

MARSEILLAISA



Rouget de Lisle – autor a skladatel 
Marseillaisy, 

poprvé ji zpívá v domě Dietricha, starosty Štrasburku

Obrázek  č. 4
Marseillaisa –
jedna z 
nejoblíbenějších 
písní VFR 
a později státní 
hymna 
Francouzské 
republiky (od 14. 
července 1795)
Původně to byl 
pochod pro fr. 
jednotky hájící 
vých. hranice 
proti Rakousku, 
později, když do 
Paříže dorazily 
z přístavu 
Marseille posily 
(1792), nazvána 
Marseillaisou.



VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

• 1792 – nová strana KONVENT
zastavil nepřítele u Valmy
zrušil monarchii, 1. republika
1793 – poprava krále
• vznik protifrancouzské koalice 

(Velká Británie, Nizozemí, Španělsko, 
německé státy, Itálie)

• GIRONDISTÉ x JAKOBÍNI 
(hlad, rostly ceny)



Úkol: 
Víte, jaké bylo hlavní heslo 
Velké francouzské revoluce?



Řešení:

VOLNOST
ROVNOST

BRATRSTVÍ
Heslo Velké francouzské revoluce, ale prosadilo se až v 19. 

století během třetí republiky. Bylo začleněno do ústavy 
čtvrté republiky (1946) i páté republiky (1958). 



Oficiální logo Francouzské republiky
Obrázek  č. 5



VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

• 1793 - diktatura JAKOBÍNŮ
v čele Maxmilián Robespierre
„Výbor pro veřejné blaho“
nová ústava, nový kalendář
TEROR – lokální válka proti všem 

nepřátelům revoluce (300 tis. lidí zatčeno, 
40 tis. popraveno gilotinou)

• 27. července 1794 – M. Robespierre s 21 
přívrženci popraven → konec revoluce 



Maxmilián Robespierre
vůdce jakobínské diktatury

Obrázek  č. 6



VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

• 1795 – 1799: vláda DIREKTORIA - 5 členů 
(x jakobínům, girondistům i monarchistům)

• stabilizace poměrů
• požádán o pomoc generál Bonaparte 

(potlačil royalistické povstání v Paříži, 
úspěšný v bojích proti  Rakousku, Rusku)

• 1799 – převrat (cesta g. Bonaparta k moci)



Úkol: 
Jaký je význam 

Velké francouzské revoluce?



Řešení:

VFR znamenala:
• konec starého režimu
• začátek budování občanské 

společnosti



Deklarace práv člověka a občana
26.8. 1789

Obrázek  č. 7 Zaručovala svobodu 
slova a právo na 
vlastnictví (17 bodů), 
byla ovlivněna 
americkou Deklarací 
nezávislosti, kterou 
přivezl do Francie fr. 
šlechtic La Fayette. 
Pod pozdějším názvem  
Deklarace lidských práv 
se stala stěžejním dílem 
pro určení základních 
práv člověka 
a demokracii dnešní 
Evropy.
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