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Velká francouzská revoluce 

1789 - 1799 



Počátky revoluce 

Francie na pokraji bankrotu 

Daně platí pouze 3. stav 

Král po 175ti letech svolává generální 

stavy, aby projednal reformy, ale fakticky 

chce omezit vliv stavů na poradní orgán 

17.6. 1789 – utvoření Národního 

shromáždění – zástupci 3. stavu 

Požadavek utvoření ústavy 

 



Král Ludvík XVI. 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_f

rancouzsk%C3%A1_revoluce 
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Bastilla 

Pevnost postavená roku 1369 – obrana 

proti Angličanům 

Později sloužila jako vězení - politické 

Symbol absolutistického režimu ve Francii 

Dobytí 14.7.1789 znamenalo počátek 

francouzské revoluce 

Získání zbraní a střeliva pro utvořenou 

domobranu 

 



Bastila – její dobytí 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_f

rancouzsk%C3%A1_revoluce 
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Monarchistické období  

1. období revoluce 

Utvoření Národní gardy – revoluční vojsko, 

vede jej markýz de La Fayette 

Útěk šlechty 

Ústavodárné shromáždění ruší daňová 

privilegia, desátky a vrchnostenská práva 

Vyhlašuje se rovnost občanů před 

zákonem 

 



26.8.1789-Deklarace 

práv člověka a 

občana 

Utvoření 

Zákonodárného 

shromáždění 

Vznik politických 

klubů a rozdělení 

poslanců na umírně-

né a radikální 

• http://cs.wikipedia.

org/wiki/Velk%C3

%A1_francouzsk%

C3%A1_revoluce 

• Markýz de La 

Fayette 
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Období republiky – 2. fáze revoluce 

V čele Georges Danton 

Král Ludvík XVI. zatčen 

Nové volby do Národního konventu 

Vedoucí postavení – girondisté 

21.9.1792 sesazení krále a 22.9. 1792 

vyhlášení republiky 

Poprava krále, nové války s 

protifrancouzskou koalicí 

 

 



Protirevoluční 

povstání ve 

Vendee 

Hladomor, růst cen 

potravin 

• http://cs.wikipedia.

org/wiki/Velk%C3

%A1_francouzsk%

C3%A1_revoluce 

• Danton 
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Jakobínská diktatura – 3. fáze 

revoluce 

Předáci girondistů zatčeni 

V čele jakobíni s vedoucí postavou 
Robespierrem 

Zřízení : Výbor pro veřejné blaho 

                  Výbor veřejné bezpečnosti 

Stanovení max. cen obilí a min. mzdy 

Revoluční tribunály, gilotina 

Nový revoluční kalendář 

 



Robespierre 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_f

rancouzsk%C3%A1_revoluce 
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Rozdělení občanů 

1)umírnění  

2)radikálové 

Teror – lidový režim 

Poprava 

Robespierra 

Direktorium – 5ti 

členný výbor 

Konec Velké 

francouzské 

revoluce                                                                                                                     

• http://cs.wikipedia.

org/wiki/Velk%C3

%A1_francouzsk%

C3%A1_revoluce 

• Karikatura 

revoluční lůzy 
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Červencový sloup 

• Stojí na místě Bastily 

• Vlastní fotografie 

autorky prezentace 

Lad. Horákové 


