
VY_32_INOVACE_D3.15 

Název: Napoleon Bonaparte   

 Autor: Horáková Ladislava 

 Předmět: Dějepis 

 Třída: 8. ročník ZŠ 

 Časová dotace: 45 min. 
 Ověření: 13.12.2012, 8.A 

 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné 
použít při probírání stejnojmenné učební látky 

  

 



Napoleon Bonaparte 





Začátky 

 • Narodil se 15.8.1769 na Korsice v rodině 
úředníka 

• Studoval na vojenských školách 

• Po otcově smrti vstoupil do armády v hodnosti 
poručíka 

• Účastnil se mnoha bitev na straně revoluce - s 
1. a 2. koalicí, Egyptské tažení 

•  Jeho vojenská  kariéra stoupala 

• Byl hlavní oporou direktoria 

• Od roku 1799 zastává funkci 1. konzula 



Období konzulátu 

 
• 1799 – 1804 

• Měl velké pravomoci (výkonnou a 
zákonodárnou moc) 

• Nová ústava z doby jeho vlády už 
neobsahovala „Deklaraci lidských práv“, pouze 
rovnost před zákonem a volební právo 

• Vydal „Občanský zákoník“ 

• Budoval novou armádu a obsazoval za její 
pomoci pro Francii nová území 



Období císařství 
 

• 18.5.1804 – jmenován senátem císařem 

• 2.12.1804 – korunován papežem 

 

Napoleonské války: 
1) invaze do Anglie 1803-1805 

Napoleon poražen 21.10.1805 admirálem 
Nelsonem v bitvě u Trafalgaru 



2) Válka s 3. koalicí 1805 

- 3. koalice = Velká Británie, Rusko, Rakousko, 
Švédsko 

- Napoleonovo vojsko prošlo územím Německa 
na území Habsburské monarchie 

- 2.12.1805 – bitva u Slavkova – vítězí Napoleon 

- Uzavření smíru 

- Založení Rýnského spolku a zánik Svaté říše 
římské 

- Kontinentální blokáda Velké Británie (snaha 
zničit nepřítele hospodářsky) 
 



3) Španělská válka 1808-1814 

- obsazení Španělska  - španělská válka za 
nezávislost 

-postupné osvobozování od francouzské 
nadvlády 

 

4) válka s 5. koalicí 
- 5. koalice = Rakousko, Velká Británie, Sardinie, 

Sicílie 

- Podepsání příměří, Napoleon se žení s dcerou 
rakouského císaře Marií Louisou 

 

 



5) tažení do Ruska 1812 

-  Za porušení kontinentální blokády 

- Podcenění přípravy 

- Ruským vojskům velí Kutuzov 

- Vypálená Moskva, bez zásob 

- Velké bitvy: u Borodina, na řece Berezině 

- Velký neúspěch Napoleona, ztráta velké části 
armády 

- K Rusku se proti Napoleonovi přidává Prusko, 
Velká Británie, Švédsko 



Napoleonova  porážka 

• Po návratu z Ruska staví Napoleon novou 
armádu – mladí a málo vycvičení vojáci 

• 16.- 19.10.1813 – bitva u Lipska(„Bitva 
národů“) 

• Proti stojí koalice – Prusko, Rakousko, Rusko a 
Švédsko 

• Velitelé vojsk – Karel Filip Schwanzenberg a 
Jan Radecký 

• Porážka Napoleona a internace na ostrov Elba 



• Na místo francouzského krále povolán 

 Ludvík XVIII. 
• 1.3.1815 – útěk Napoleona z ostrova Elba 

• 100denní tažení Napoleona jeho věrných na Paříž, 
stává se podruhé císařem 

• Musí bojovat se 7. koalicí (hl. Velká Británie a 
Prusko) 

• 17.6.1815 – definitivní porážka Napoleona v bitvě 
u Waterloo a doživotní internace na ostrově Svaté 
Heleny 

• 5.5.1821 – umírá, ostatky jsou nyní uloženy v 
invalidovně v Paříži 



Socha Napoleona v invalidovně 



Plán invalidovny v Paříži 



Invalidovna – hrob Napoleona 



Invalidovna  - vnější část 



Červencový sloup a obelisk v Paříži 



 V prezentaci byly použity vlastní fotografie 
autorky prezentace L.Horákové 


