
Velká francouzská 

revoluce 

1789 - 1799 



Periodisace VFR 

 Národní ústavodárné shromáždění 1789 – 1791 

 Konstituční monarchie – 1791 – 1792 

    vláda girondistů 

    Vyhlášení republiky 22. září 1792 

     Národní konvent 1792 – 1795 

     Jakobínská diktatura 1793 – 1794 

     Direktorium 1795 - 1799 

 



Francouzské osvícenství 





JINDŘICH IV. – OSVÍCENÝ KRÁL 



Encyklopedie 
aneb Racionální 

slovník věd, umění 

a řemesel  

1751 - 1772 



Gilbert du Motier 

markýz de La Fayette 



Navrátilci z americké války 

hrabě Axel Fersen a markýz Rochambeau 





Ludvík XVI. 

1774 - 1792 





Marie 

Antoinetta 



Zasedání generálních stavů  

Versailles 5. května 1789 





Co je třetí stav ? – 

Všechno! 

Čím byl dosud v politice? 

– Ničím! 

Co chce? – Stát se něčím! 



Míčovna ve Versailles - 9. července se poslanci třetího stavu 

prohlásili Ústavodárným shromážděním  



Vznik Národní gardy 

 13. července 1789 Pařížané, 

kteří se sešli na nádvoří Palais 

Royal (vévody Orleánského), 

se rozhodli (na návrh Camilla 

Desmoulinse) vytvořit národní 

gardu a pověřit jejím velením 

markýze La Fayetta a 

požadovat odchod armády z 

povstalé Paříže. 









Ukořistění zbraní v Invalidovně 14. 7. 1789 



Dobytí Bastily 

14. července 1789 

 Bastila – státní vězení (8 vězňů), symbol starého režimu 

 ca 8.000 demonstrantů se ozbrojilo v Invalidovně a v Bastile 
chtěli ukořistit děla 

 guvernér Bastily markýz Launay má posádku asi 

   110 mužů, většinou vysloužilců 

    při vyjednávání s guvernérem pronikl dav do Bastily a vojáci 
začali střílet 

    Launay a další popraveni,  

    vojáci švýcarské gardy  

    zmasakrováni 

   







První vlna emigrace 

 šlechta prchá z Francie, mezi nimi i královi 
bratři hrabě z Provence (pozdější Ludvík 
XVIII.) a Karel hrabě z Artois (pozdější 
Karel X.), hlavní představitel kontrarevoluční 
emigrace 

 hlavní útočiště Koblenz a Turin 

 před revolucí žilo ve Francii 

    asi 3.500 šlechtických rodin 

    celkem asi 1% populace 



„Velký strach“ na venkově 

 16. červenec – povstání v Pařiži se stalo 

podnětem k prvním rolnickým 

povstáním na francouzském venkově, 

která v provinciích probíhala do konce 

srpna. Tato povstání byla příčinou 

Velkého strachu (La Grande Peur) 

francouzské šlechty a její emigrace ze 

země. 







Srpnové dekrety  

Ústavodárného shromáždění 

 4. srpna – DEKRET O ZRUŠENÍ FEUDALISMU 

( zrušeny daňové výsady, roboty, šlechtické právo 

lovu, desátky atd.) 

 

 26. srpna DEKLARACE PRÁV  

   ČLOVĚKA A OBČANA 

   (svoboda projevu, vyznání, právo na odpor proti 

útlaku, majetkové právo, rovnost před zákonem a 

presumpce neviny, co není zakázáno je dovoleno) 



Deklarace práv 

člověka a občana 

( La Déclaration des 

droits de l’homme et 

du citoyen)  

vydána 26. srpna 1789  

Ústavodárným 

národním 

shromážděním: 

 

Lidé se rodí a zůstávají 

svobodnými a rovnými 

ve svých právech. 



Jakobíni 

Robespierre a Saint-Just 



Konfiskace církevního majetku 

2. listopadu 1789 

 majetek se nemohl dělit, kupují ho bohatí 

měšťané a sedláci 

 kněží musí přísahat na ústavu 

 následuje rušení a boření klášterů 

CLUNY 

druhý 

největší 

křesťanský 

kostel 



Milenec královny Marie Antoinetty 

hrabě Axel Fersen 

organizátor útěku královské rodiny 





Návrat Ludvíka XVI. z Varennes 

25. června 1791 



Dne 3. září roku 1791 byla přijata ústava. 

Francie se tím stala konstituční monarchií. 
Politická moc byla rozdělena na výkonnou moc, kterou představoval král, 

zákonodárnou moc, kterou představovalo Zákonodárně národní shromáždění 

(bylo voleno na dva roky, zástupci voleni podle majetkového cenzu) a na soudní 

moc, kterou tvořili volení soudci.  

výkonná moc král 

zákonodárná 

moc 

Zákonodárné 

shromáždění 

soudní 

moc 

volení 

soudci 



V září roku 1791 Ludvík XVI. přísahal věrnost ústavě a tím se 

rozešla Konstituanta (Ústavodárné národní shromáždění). Na 

politické scéně se objevují kluby a strany  

jakobíni kordeliéři 

 
 

girondisté 

Radikální 

inteligence a střední 

buržoazie 

Vůdcem jakobínů  

byl Robespierre. 

 

neboli 

Společnost 

lidských práv 
Vůdci kordeliérů 

byli Marat a 

Danton. Kordeliéři 

vydávali noviny 

nazvané Přítel lidu.  

 

předrevoluční 

liberální buržoazie,  

obchodníci, 

finančníci a 

průmyslníci 

departementu 

Gironde 

  

 



Klub jakobínů 



Feuillanti  

 

 politické seskupení vytvořené 16.7.1791 
konzervativním křídlem jakobínů. Feuillanti byli 
zastánci konstituční monarchie se zachováním 
privilegovaného postavení buržoazie a velkých 
vlastníků, usilovali o dohodu s Ludvíkem XVI. 

Politickými představiteli byli A. Barnave, A. 
Lameth a La Fayette. V únoru 1791 až březnu 1792 

tvořili francouzskou vládu. Jejich plány byly 
zmařeny srpnovým povstáním roku 1792. Po 

neúspěšném pokusu La Fayetta o vojenský převrat 
někteří feuillanti uprchli do zahraničí, ostatní byli 

zbaveni moci. Mnozí byli popraveni za 
jakobínského teroru. 





SANSCULOTI 

revoluční 

chudina 



Vláda girondistů 

říjen 1791 - září 1792 

 

 

 představitelé : J.P.Brissot, P.V.Vergniaud, 
J.M.Roland, M.-J. Rolandová, J.A.Condorcet 

 mají převahu v nově zvoleném ZS 

 král sestavuje vládu z girondistů – březen 1792 

 prosazují válku proti evropským státům 

 umírnění republikáni s programem plutokracie  



GIRONDE 

jeden  

z 83 

departementů 

ustavených 

1790 

  

 

 

 

Cabernet 

Sauvignon 

Merlot 



První útok davů 

na Tuillerie 20. 6. 1792 



Marie Antoinetta a sansculoti 



Válka 1. koalice proti Francii 

1792 - 1797 

 FRANCIE 

 

 

 

 

 

 SESTERSKÉ  

     REPUBLIKY 

 NĚMECKÁ ŘÍŠE 

 PRUSKO 

 VELKÁ BRITANIE 

 ŠPANĚLSKO 

 RAKOUSKÉ NIZOZEMÍ 

 PORTUGALSKO 

 NEAPOLSKÉ 

KRÁLOVSTVÍ 

 FRANCOUZŠTÍ 

ROAJALISTÉ 







Zákonodárné shromáždění  

vydává 11. 7. 1792 zvláštní dekret 

Vlast v nebezpečí. 

Všeobecná mobilizace, vedle 

národních gard vznik 

dobrovolnické armády na 

obranu Paříže, oddíl 

dobrovolníků z Marseille. 





Claude Joseph Rouget de Lisle 

Bojová píseň rýnské armády 1792 



Povstání 10. srpna 1792 



První francouzská republika 

1792 - 1804 

 





Politické složení Národního konventu 



Útok na Tuilerie 10. 8. 1792 



Dobytí Verdunu pruským 

vojskem 2. září 1792 

Goethův akvarel Verdunu  







Generálové 

Kellermann 

a Dumouriez 



První teror 

masakry vězňů 

v září 1792 



Poprava Ludvíka XVI. 21. 1. 1793 



Zpráva Konventu  

o popravě Ludvíka Kapeta 



Poprava Marie Antoinetty  

16. října 1793 



LUDVÍK 

XVII. 

syn Ludvíka XVI. 

zemřel v Templu 

1795 desetiletý 









Chouani 
roajalističtí povstalci 

nazvaní podle svého vůdce 

Jeana Cottereaua (+ 1794), 

zvaného Chouan (sova, 

kulich). 

S podporou Velké Británie 

vedli guerillu proti 

republice až do r. 1799 





18.12.1793 

dobyt Toulon 

obsazený anglickou 

a španělskou eskadrou 

a roajalisty 





Jakobínská diktatura 
 

 

 zřízen Výbor veřejného blaha – povinnost státu zajistit práci  

     a bezplatné vzdělání  

 

 září 1793 – zavražděn Paul Marat   

 likvidace (domnělých) nepřátel bez soudu 

 

 od 1793 – stát a VVB řídí Maxmilien Robespierre, uznává teror jako 
legální formu boje proti odpůrcům 

 

 Výbor veřejné bezpečnosti – boj s domácími odpůrců Výbor bdělosti – 
hledání skutečných i domnělých odpůrců        

 

 teror i ve vlastních řadách = tzv. zběsilé čistky                           

 

 1794 – snaha odstranit křesťanství – zaveden kult nejvyšší bytosti, 
zrušen církevní kalendář – zaveden nový: letopočet začíná  rokem 1792 







Revoluční  

tribunál 
 

 

 mimořádný trestní soud, jenž soudil bez 

obhájců, beze svědků a trestal pouze smrtí  

 30 000 – 40 000 obyvatel Francie popraveno bez 

řádného soudu. 

 vyvrcholení revolučního teroru 



27. 7. 1794 thermidoriánský převrat  

 thermidoriáni – představitelé nové buržoasie zbohatlé 
za revoluce (Barras, Tallien, Fouché) 

 

 1795 přijata thermidoriánská ústava  

 

 říjen 1795 – konec vlády Konventu - u vlády 
Direktorium (1795 – 1799) 

 

 §   5-ti členný výkonný orgán – jmenování ministrů a 
státních úředníků 



Zatčení Robespierra 27. 7. 1794  



Poprava Robespierra a jeho druhů 



Paul Barras 

a Robespierrova 

posmrtná 

maska 

 









Vzpoura roajalistů 1795 





NAPOLEON 

BONAPARTE 

po potlačení 

roajalistického 

povstání 

povýšen  

na divizního 

generála 

a velitele Paříže 



BATAVSKÁ 

REPUBLIKA 

první ze 

sesterských 

republik 



SESTERSKÉ 

REPUBLIKY 

Batavská 1795 

Ligurská 1797 

Cisalpinská 1797 

Helvétská 1798 

Římská 1798 

Partenopská 

1799 

 

 



Bonapartovo italské tažení 1796 - 1797 

 1796 - porážka savojského (sardinského) krále: 

anexe Savojska a Nizzy 

 1797 – dobytí Benátek, konec Benátské 

republiky 

 říjen 1797 – mír v Campo Formio, zhroucení 1. 

koalice: anexe Belgie (Rakouského Nizozemí), 

 Lombardsko a část Benátska = Republika 

Cisalpinská, Janov = Ligurská republika    



Porážka Rakušanů v severní Italii 



Vznik Cisalpinské republiky 1797 





Válka 2. koalice proti Francii 

1798 - 1802 

 FRANCIE 

 

 

 

 

 

 ŠPANĚLSKO 

 DÁNSKO-NORSKÉ 

KRÁLOVSTVÍ 

 SESTERSKÉ  

     REPUBLIKY 

 NĚMECKÁ ŘÍŠE 

 RUSKO 

 VELKÁ BRITANIE 

 PORTUGALSKO 

 NEAPOLSKÉ 

KRÁLOVSTVÍ 

 FRANCOUZŠTÍ 

ROAJALISTÉ 

 OSMANSKÁ ŘÍŠE 





Porážka francouzského loďstva 

flotilou Horatia Nelsona 

u Abukíru 1. – 2. srpna 1798 





Bitva u pyramid 21. července 1798  



Mamlúcká kavalerie 







Rosettská deska 


