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Mandelinka s.90 ‐91
ROK 1848 V EVROPĚ
Revoluce v Itálii, Francii, Německu, Rakousku ( Uhrách, Čechách), Anglii.
Požadavky revolucionářů  ústava, samostatný stát,autonomie (nezávislost), 
sociální jistoty,práce.
FRANCIE = ÚNOROVÁ REVOLUCE v Paříži, byla znovu vyhlášena republika, 
všeobecné hlasovací právo, povstání dělníků, prezidentem byl jmenován 
Ludvík Bonaparte (1852 = císař Napoleon III ., synovec Napoleona Bonaparta), 
byla zkrácena pracovní doba na 10 hod./den.
ITÁLIE = snaha o sjednocení rozdrobených států = RISORGIMENTO (obrození, 
vzkříšení)proti Rakousku, toto hnutí potlačila rakouská armáda vedená 
maršálem Radeckým.
NĚMECKO = rozdrobené (asi třicet států) snahy o sjednocení = FRANKFURTSKÝ 
SNĚM  jednání o sjednocení (600)
             = MALONĚMECKO (německy mluvící země bez Rakouska)
             = VELKONĚMECKO  (německy mluvící země s Rakouskem)
Zvítězila myšlenka Maloněmecka, sněm byl rozehnán pruským králem, 
přestože mu byla nabídnuta koruna.
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<http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Franz_Xaver_Winterhalter_Napoleon_III.jpg
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ROK 1848 V RAKOUSKÝCH A ČESKÝCH ZEMÍCH
BŘEZEN 1848
Revoluce ve Vídni, císař Ferdinand I.(V.) byl donucen odvolat kancléře 
Metternicha, zrušil poddanství, nakonec rezignoval  a odstoupil, jeho 
nástupcem se stal František Josef I. (1848  1916) .

ČECHY 1848
11. března  schůze ve Svatováclavských lázních   byl zvolen 
svatováclavský výbor a sepsána petice pro císaře (2x pokus o její 
předání císaři).
2. června se konal SLOVANSKÝ SJEZD  zástupci slovanských národů
11. června vyhlásili revoluci, 15. června byla potlačena generálem 
Windisgrätzem.
LIBERÁLOVÉ (umírnění)  Fr. Palacký, K.H. Borovský  snažili se prosadit 
českou kulturu v rámci rakouské monarchie.
AUSTROSLAVISMUS = myšlenka sjednocení Slovanů v Rakousku, 1849 se 
konal Kroměřížský sněm = byl rozehnán .
RADIKÁLOVÉ = J.V. Frič, K. Sabina, F.L. Rieger  hájí zájmy dělníků, hájí 
myšlenku samostatného českého státu.
PANSLAVISMUS =  myšlenka sjednocení všech Slovanů.
1849  neúspěšné povstání v Praze  MÁJOVÉ SPIKNUTÍ.

UHRY 1848
V čele revolucionářů stál Lájoš Kossut   vyhlásili samostatnost Uher, byli 
však poraženi v bitvě u Világoše.
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