Rok 1848
Habsburská monarchie byla mnohonárodnostním státem: žili zde vedle sebe
………………………………………………………………………………………….
Od r. 1835 byl rakouským císařem ………………………………., říši však řídil
………………………………. Všeobecným cílem revoluce v r. 1848 bylo ………..
………………………………………………………….., specifickým cílem revoluce v Uhrách,
v českých zemích a v italských državách bylo……………………………….
V českých zemích začala revoluce 11. března r. 1848 schůzí ve ……………………
Výsledkem jednání byla ………………… odeslaná císaři. Obsahovala ………………..
…………………… Císař na ni odpověděl ……………………………………………..
Česká politická scéna se rozdělila na liberály………………………………….(alespoň 2) a radikály
…………………………………………………….(2).
V dubnu a květnu však došlo k zásadnímu rozkolu mezi ………………………………., důvodem
bylo odmítnutí Fr. Palackého účastnit se……………………………………… Proč Češi odmítli
…………………………………….. Jako protiváha byl na začátek června svolán do
Prahy…………………………………, zúčastnili se ho Slované z celé habsburské monarchie. I zde
však nedošlo ke shodě názorů, zatímco Poláci nebo Slováci
prosazovali……………….…………………….., česká politická reprezentace v čele s Palackým
prosazovala tzv. ……………………………….., to je ………………………………………………….
12. června se konala svatodušní sbratřovací mše na …………………………….., v Praze však bylo
soustředěno rakouské vojsko vedené generálem …………………………………, mše měla tragickou
dohru, která vyústila v tzv. svatodušní bouře, jež však byly vojskem …………
Ve Vídni vypukla revoluce o dva dny později – 13. 3. 1848. Byl svržen nenáviděný
………………………, do Vídně byl svolán říšský sněm, aby vypracoval …………………
Jediným nesporným úspěchem tohoto sněmu bylo 7. 9. 1848 ………………………………..
Šlechta získala prostředky, které mohla využít k ……………………………………………..

…………………………………………………………………….. Další vlna nepokojů propukla ve
Vídni v říjnu 1848, říšský sněm se přestěhoval proto do ………………… císařský dvůr do
………………………..Zde došlo ke změně – 2. 12. 1848 ………………
………………………………………………. Situace ve Vídni se uklidnila, a protože i v Čechách byl
již klid, rozhodl se císař k razantnímu kroku – 7. 3. 1849 …………………..
…………………………………………….Byla pak vyhlášena tzv. …………………ústava, (to
znamená ……………………………………………………….)
Rakouské vojsko vedené maršálem ………………… porazilo v létě 1849 i vzbouřence
v Lombardii a ……………….., a tyto oblasti zůstaly ještě dalších 10 let součástí habsburské
monarchie. 13. srpna 1849 byli v bitvě u Világose poraženi ………………………
Rakouským vojskům pomáhala k vítězství vojska ……………………………..
Revoluce byly tedy v jednotlivých částech monarchie potlačeny. V prosinci r. 1851 ruší císař
………………………. , v habsburské monarchii je obnoven …………………………… Bývá
označován jako ……………………………………., došlo však přece jen k posunu před r. 1848 v čem ………………………………………..
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