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1848 v Habsburské monarchii
 rozloha  druhá největší v Evropě
 "strážce pořádku v Evropě"
 žádné experimenty s ústavou
 sílil tlak liberálního měšťanstva a šlechty  požadavky na podíl
řízení státu
 zvýšené národní cítění jednotlivých zemí
 většina  důvěra císaři ( politická nevědomost )
Počátky revoluce
 zprávy z okolních zemí
 13. března  Vídeň  ozbrojené srážky lidu s vojskem
 císař donucen propustit Metternicha
 vytvořil nová ministerstva
 přislíbil vypracování ústavy
 uherská část  velká samostatnost  uh. vláda v Pešti
 císař slíbil větší samostatnost i Čechům

III 2611:29

2

D829.notebook

October 09, 2012

 duben 1848  vídeňská vláda vydala ústavu  oktrojovaná
 moc v rukou panovníka a ministrů, odpovědných říšskému sněmu
 nesouhlas vídeňských demokratů a studentů  květen 1848  povstání
 vynucení odvolání ústavy na císaři
Pražské petiční hnutí
 Praha ne tak bouřlivá jako Vídeň
 11. března 1848  schůze v restauraci ve Svatováclavských lázních
 petice požadavků (státoprávnost, národnost, liberalismus)
 dopracována Petičním výborem
 8. dubna  odpověď císaře
 rovnoprávnost češtiny s němčinou v úřadech
 zemská vláda
 do zemského sněmu volby  příprava  Národní výbor
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 květen 1848  češi ( Fr. Palacký ) odmítli účast na frankfurtském sněmu
 bojkot voleb do frankfurtského parlamentu
 snaha o federalizované, silné Rakousko
 německá menšina vyslala své zástupce
Červnové povstání
 svolán slovanský kongres v Praze
 pochopen jako protiklad frankfurtského sněmu
 12. června  boje mezi vojskem a radikálními Pražany
 barikády, povstání
 12.14. června  nejtěžší boje  "pražské svatodušní bouře"
 generál Windischgratz tvrdě potlačil
 Praha  stav obležení
 Slovanský kongres rozpuštěn
 nesvolán ani český sněm
 zhoršení česko  německých vztahů v Čechách
 vítězství nad revolucí, veškeré naděje na větší samostatnost zmařeny
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 červenec 1848 říšský sněm ve Vídni  úkol  nová ústava
 podíleli se i Fr. Palacký a Fr.Lad.Rieger
 7. září  zrušení roboty a poddanství
 snaha Uher se osamostatnit
 proti Chorvati v čele s Josipem Jelačičem
 vláda ve Vídni poslala do Uher Jelačičovi na pomoc armádu
 radikálové nesouhlasili  další povstání
 Windischgratz a Jelačič krvavě potlačili
 listopad  další jednání říšského sněmu v Kroměžíři  pokračování v tvorbě ústavy
 březen 1849  podle ústavy se Rakousko mělo stát konst. monarchií
 nestalo se
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 prosinec 1848  na trůn František Josef I.
 snaha o obnovu starého pořádku
 vláda v čele s knížetem Schwarzenbergem  tajně vlastní ústava
 7. března 1849  vojsko rezehnalo říšský sněm

 jaro 1849  maršál Radecký poráží sardinského krále v Lombardii
 srpen 1849  Uhry násilně znovupřipojeny pod vídeňskou vládu (centrální vláda)
 návrat k absolutismu

Shrnutí
 revoluce vojensky potlačena
 Rakousko se nestalo konst. monarchií
 zrušeno poddanství, robota
 rolník  majitel půdy, na které pracoval
 vrchnost ztratila výsady  státní správa a rovnost občanů před zákonem
 zrušeny cechy, celní hranice
 liberální hospodářská politika
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