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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období a v jednotlivých
oddílech najdete i kapitoly věnované vývoji kultury, vědy, vzdělanosti a pokroku.
Kromě dějin evropských a světových se učebnice podrobně zabývá také dějinami českých zemí.

V učebnici lze nalézt přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané látce. Texty jsou doplněny také obrázky s popisky obsahujícími rozšiřující učivo a podrobnými
mapami. Průběžně zařazované otázky na konci každé kapitoly kladou důraz na logické a samostatné myšlení žáků a podporují jejich schopnost se vyjadřovat. Dále nechybí ani rozšiřující otázky a otázky týkající se mezipředmětových vztahů, díky nimž si mohou žáci uvědomit
přesahy a vazby jednotlivých témat.
Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných

Učebnici doplňuje pracovní
sešit Hravý dějepis 8.

osobností.

ISBN: 978-80-7563-151-0

9

788075

631510

Učebnice je připravena v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravý dějepis 8 – Novověk

Na konec jednotlivých větších celků je zařazeno souhrnné opakování daného období, které má
upevnit získané znalosti a poskytnout žákům zpětnou vazbu.

8

DĚJEPIS

Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 7. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce dějepisu

Záznam o použití učebnice:

Školní rok

HRAVÝ DĚJEPIS 8

Jméno a příjmení

Třída

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Autoři:

Odborná spolupráce:

Recenzenti:
Jazyková korektura:
Grafická úprava a sazba:
Ilustrace:
Návrh obálky:
Produktový manažer:
Projektový manažer:
ISBN:

Copyright:
Vyrobil a vydal:

Mgr. Petr Mácha
Mgr. Anna Vitásková
Mgr. Lenka Jedličková
Mgr. Ondřej Dedek
Mgr. Michaela Jindráčková
Mgr. Eva Frnková
Mgr. Jiřina Pechová
PhDr. Pavel Ostap
Mgr. Petr Mácha
Mgr. Věra Štefánková
PaedDr. František Parkan
Mgr. Pavel Martinovský
Mgr. Věra Štefánková
Sára Doležalová
Barbara Peisertová
Mgr. Tomáš Martinec
Mgr. Martin Pavlík
Mgr. Lucie Pěnkavová
Ing. Jaroslav Brdjar
978-80-7563-151-0
1. vydání, 2018
© Vydavatelství Taktik International, s.r.o., organizační složka, Praha 2018
Taktik International, s.r.o., Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-6521/2018 dne 14. září 2018
k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást
ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šest let.

Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem
jsou bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

Zvláštní poděkování patří panu Mgr. Petru Máchovi za jeho profesionální spolupráci a příjemné jednání.

Objednávky učebnic a pracovních sešitů na
www.etaktik.cz

Stav

HRAVÝ DĚJEPIS 8
Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Obsah

Jak pracovat s učebnicí .............................................................................. 3
Úvod ................................................................................................................ 4
Opakování učiva 7. ročníku ....................................................................... 5

2. polovina 17. století
a 18. století

Nové typy monarchií .................................................................................. 7
Osvícenství .................................................................................................... 8
Občanská revoluce .................................................................................... 10
Anglie a Velká Británie .............................................................................. 11
Kolonie .......................................................................................................... 15
Vznik Spojených států .............................................................................. 17
Francie .......................................................................................................... 19
Prusko a Svatá říše římská ....................................................................... 21
Rusko ............................................................................................................. 22
České země po třicetileté válce ............................................................. 24
Marie Terezie ............................................................................................... 27
Josef II. .......................................................................................................... 30
Kultura v 17. a 18. století ........................................................................... 32
Opakování 1 ................................................................................................ 40

Velká francouzská
revoluce
a napoleonské války

Příčiny revoluce .......................................................................................... 41
Průběh revoluce ......................................................................................... 43
Napoleon Bonaparte ................................................................................ 48
Vídeňský kongres ...................................................................................... 51
Opakování 2 ................................................................................................ 52

Evropa a svět
po napoleonských
válkách

Emancipace národů .................................................................................. 53
Průmyslová revoluce ................................................................................ 54
Západní Evropa .......................................................................................... 59
Východní Evropa ........................................................................................ 61
Boj za nezávislost v Latinské Americe ................................................. 64
České země a habsburská monarchie ................................................. 65
Národní obrození ....................................................................................... 67
Kultura 1. poloviny 19. století ................................................................. 70
Opakování 3 ................................................................................................ 73

Revoluce 1848

Revoluce ve Francii .................................................................................... 74
Pokus o sjednocení Itálie ......................................................................... 75
Pokus o sjednocení Německa ................................................................ 76
Revoluce v habsburské monarchii a v českých zemích .................. 77
Opakování 4 ................................................................................................ 82

2. polovina 19. století
a počátek 20. století

Společnost ................................................................................................... 83
Velká Británie za královny Viktorie ....................................................... 85
Francie .......................................................................................................... 87
Sjednocení Itálie ........................................................................................ 88
Sjednocení Německa ............................................................................... 89
Bachův absolutismus ................................................................................ 91
Vznik Rakouska-Uherska ......................................................................... 92
České země ve 2. polovině 19. století .................................................. 93
Imperialismus a kolonialismus ............................................................... 96
Spojené státy americké ........................................................................... 98
Rusko ........................................................................................................... 100
Japonsko .................................................................................................... 102
Technický a vědecký pokrok ................................................................ 103
Kultura 2. poloviny 19. a počátku 20. století .................................... 107
Opakování 5 .............................................................................................. 111

První světová válka

Evropa před první světovou válkou .................................................... 112
Průběh první světové války ................................................................... 115
Ruské revoluce .......................................................................................... 119
Češi a Slováci za první světové války.................................................. 120
Vyhlášení Československa .................................................................... 122
Důsledky první světové války .............................................................. 123
Opakování 6 .............................................................................................. 124
Výběrový jmenný rejstřík ...................................................................... 125
Slovníček pojmů ...................................................................................... 127

2

JAK PRACOVAT S UČEBNICÍ
Milí žáci,

* Mezipředmětové vztahy:

aby se vám dobře pracovalo s učebnicí, je třeba se nejdříve seznámit s tím, co
– český jazyk a literatura
všechno obsahuje a jak s ní pracovat. Na začátku kapitoly většinou najdete úvodní
– anglický jazyk
otázky, s jejichž pomocí si zopakujete, co již víte z předešlého učiva. Odpovědi na
tyto otázky využijete při seznamování se s novým učivem. Každá kapitola obsahuje
– občanská výchova
základní text na bílém podkladu, ve kterém jsou tučně vyznačeny ty nejdůleži– zeměpis
tější informace. Aby se vám v textu lépe orientovalo, je rozdělen do podkapitol
a jednotlivých odstavců, které mají svůj název. Kromě základního textu najdete
– matematika
v každé kapitole obrázky, mapy či ukázky z dobových textů a dokumentů, někdy
– přírodopis
doplněné dalšími rozšiřujícími otázkami a úkoly. Popisky u map a obrázků obsahují
další doplňující či rozšiřující informace. Jsou určeny pro ty, kdo se o dějepis nebo
– fyzika
třeba jen o určité období dějin zajímají více, pro rychlejší žáky a podobně. V jednotlivých kapitolách se také setkáte s novými cizími slovy a odbornými výrazy, které
– výtvarná výchova
jsou vysvětleny ve slovníčku. Na konci každé kapitoly najdete rámeček s krátkým
– hudební výchova
závěrečným shrnutím, kde je obsaženo to nejdůležitější z celého textu, a opakovací otázky. Jejich prostřednictvím si zopakujete, co jste se dozvěděli, ověříte
– informatika
si, zda jste probírané učivo pochopili, co jste si z něj zapamatovali a jak dokážete
– najdi na internetu
získané poznatky dále použít. Probírané učivo často souvisí s jinými vyučovacími
předměty, a tak na konci většiny kapitol najdete také otázky, které se vztahují
– využij své zkušenosti
k jiným vyučovacím předmětům nebo k vašim zkušenostem z běžného života.
Pokud si s některými z nich nebudete vědět rady, jistě vám pomohou i učitelé
ostatních předmětů. Pokud vás probírané téma zaujalo, najdete na konci kapitoly také seznam knih, ve kterých
se o tomto tématu dozvíte více. Učebnice je členěna na šest částí, na konci každého z těchto tematických celků
je zařazeno souhrnné opakování s otázkami a úlohami, které se vztahují k danému období. Na konci učebnice
je rejstřík, do něhož jsou vybrány nejvýznamnější osoby, o nichž se v učebnici píše, a také rejstřík cizích slov
nebo odborných pojmů, s nimiž se v učebnici setkáte.

název kapitoly

úvodní
otázky

název
podkapitoly
název
odstavce

mapa
s popisem

obrázek

základní text
slovníček

doplňující
text

otázky k dalším
předmětům *

další knihy
k tématu

opakovací otázky

závěrečné shrnutí

ukázka z dobového
textu nebo zajímavost

Ab
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2. POLOVINA 17. STOLETÍ A 18. STOLETÍ

OSVÍCENSTVÍ
Kdo vládl v absolutistické monarchii?
Jakou měl moc?
Vysvětli rozdíl mezi stavovskou
a konstituční monarchií.

V závěru 17. století se objevil v Nizozemí, Anglii a Francii nový myšlenkový proud, který během 18. století výrazně ovlivnil filozofii, kulturu, politiku i ekonomiku v celé Evropě. Tento myšlenkový proud,
nazývaný osvícenství, vycházel z přesvědčení, že člověk má poznávat a vnímat svět spíše prostřednictvím rozumu a smyslů než
prostřednictvím víry.
Myšlenky osvícenství navazovaly na renesanci
i na poznatky nově vzniklých věd. Principy osvícenství byly založené na úctě k člověku (humanismu),
víře v lidský rozum (racionalismus), svobodném myšlení a představě o rovnosti všech lidí. Cílem osvícenství bylo popsat a pochopit svět kolem nás a tyto poznatky využít ke zlepšení životních podmínek všech lidí. Osvícenci byli proto často proti absolutismu a proti
církvím. Osvícenství nebylo jednotné hnutí, neboť v každém státu si
lidé kladli odlišné otázky a reagovali na různé problémy. Proto například výroky francouzských myslitelů nutně nevystihovaly poměry
v Itálii, Skotsku, Rusku či v Německu.

Osvícenské
myšlení

Někteří přemýšleli nad novými pravidly o tom, jak
by měla být uspořádána společnost. Angličan John
Locke [džon lok] například tvrdil, že lidé v minulosti
uzavřeli s vládci nepsanou smlouvu, podle níž by vládci měli vládnout pro blaho lidu. Pokud tak učiní, bude lid tyto moudré vládce
podporovat. Pokud však vládce zajímá více vlastní bohatství než
prospěch země a jejích obyvatel, mají právo takovou vládu odmítnout. Francouz Charles Montesquieu [šárl monteskije] formuloval
myšlenky o státní moci. Panovník by podle něj neměl mít moc neomezenou, absolutní, ale ta by měla být rozdělena na moc výkonnou
svěřenou vládcům zajišťujícím blaho obyvatel, a zákonodárnou
moc. Zákony by měli vytvářet ti nejlepší z obyvatel vybraní ve volbách. Později připojil ještě soudní moc – nezávislé soudy by měly
kontrolovat dodržování zákonů.
Uspořádání
společnosti

Obr. 1 – Titulní stránka prvního dílu Encyklopedie z r. 1751
• Pokus se zdůvodnit, proč byla tato Encyklopedie někdy zakazována panovníky a církví.

Vědecké poznání té doby vycházelo ze smyslového poznání, z rozumového poznání a také z praktických pokusů. Vznikaly učené společnosti či akademie věd podporující vědecké bádání. Vědci se snažili svět nejen
poznat, ale i podrobně popsat a seřadit do systému. Výraznou roli
při tom hráli tzv. encyklopedisté Denis Diderot [didero], a JeanJacques Rousseau [žán žak rusó] s týmem spolupracovníků, kteří
vydávali první encyklopedii zvanou Encyklopedie aneb Racionální
slovník umění, věd a řemesel. V ní se pokusili zachytit veškeré lidské poznání ( Obr. 1, 2).
První
encyklopedie

V 18. století také působila řada vynikajících vědců,
kteří položili základy mnoha moderních věd. Švéd
Carl Linné [kárl liné] vytvořil systém, podle kterého
dodnes třídíme rostliny. Francouz Antoine Laurent
Lavoisier [antuán lorán lavoazjé] je nazýván otcem moderní chemie, vytvořil chemické názvosloví a (stejně jako Rus Lomonosov)
formuloval zákon o zachování hmotnosti. Ital Luigi Galvani [luidži
galvány] vynalezl galvanický článek a tohoto poznatku využil jeho
krajan Alessandro Volta a vytvořil elektrickou baterii.

Rozvoj
vědeckého
poznání
Obr. 2 – Jean-Jacques Rousseau
Je považován za pedagoga, psal o tom, jak
vychovat přirozeného, nezkaženého svobodného člověka, ale pět svých dětí umístil
do hrůzných podmínek tehdejších sirotčinců.
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2. POLOVINA 17. STOLETÍ A 18. STOLETÍ

OSVÍCENSTVÍ
Zatímco v západní Evropě, zvláště v Anglii a Francii, myšlenky osvícenství zasáhly celou společnost
(a později vedly k revolucím), ve střední a východní
Evropě byla situace jiná. Bylo zde mnohem méně početné měšťanstvo a panovníci si z osvícenských myšlenek vybírali ty, které se jim
hodily pro rozvoj státu a hospodářství, ale absolutismus obhajovali
rozumově tím, že absolutní vláda panovníků by měla zabránit chaosu a anarchii.
Osvícenský
absolutismus

Panovník měl stát reformovat, protože zlepšení života obyvatel přinášelo současně blahobyt
a bohatství celé zemi. Současně měl být ale zachován původní feudální režim. Své reformy proto osvícenští vládci směřovali do oblasti vzdělávání a vědy, do ekonomické oblasti
(zrušení nevolnictví, podpora obchodu, manufaktur, podnikání),
ale reformovali také církev. Nejvýrazněji se myšlenky osvícenského absolutismu prosazovaly v Prusku (Fridrich II. Veliký s. 21),
v habsburské monarchii (Marie Terezie s. 27, Josef II. s. 30),
Rusku (Kateřina Veliká s. 22), Švédsku a Dánsku. Fridrich II. rád
vystupoval jako král filozof i král filozofů, na svém dvoře hostil řadu
vzdělanců, zajímal se o umění. Mnohé jeho reformy však směřovaly k vytvoření velké, moderní armády. S její pomocí pak ovládl další území, a Prusko se tak stalo jedním z nejmocnějších německých
států. Ruská carevna Kateřina II. Veliká si s osvícenci dopisovala,
jejím hostem byl i proslulý filozof Voltaire [voltér]. Nechala vybudovat nemocnice, pečovala o chudé, ale absolutismu a nevolnictví
se nemínila vzdát a tento stav Rusku vydržel až do závěru 19. století. Osvícenské myšlení přineslo pokrok i v absolutistických zemích,
podpořilo rozvoj průmyslu a vznik nové průmyslové společnosti.
Reformy z vůle
vládců

Obr. 3 – A. von Menzel [mencl] – Stolní společnost Fridricha II.
Diskutující muž v popředí je známý osvícenský filozof, historik, spisovatel Voltaire, vlastním jménem François Marie Arouet [fransoá
marí arue]. Byl autorem filozofických i literárních děl, udržoval obsáhlou korespondenci
s vědci a panovníky tehdejší Evropy. Část
života mezi lety 1760–1778 prožil v ústraní
svého panství na francouzsko-švýcarských
hranicích. Při návratu do Paříže v roce 1778
byl vítán jako „král filozofů“.

Voltaire
V 18. století se Evropou šířil nový myšlenkový směr — osvícenství. Osvícenské vidění světa je založeno na smyslovém poznání a vysvětlení věcí
rozumem. Osvícenství podporovalo rozvoj věd a nových poznatků, ale
vedlo i ke změnám v politickém uspořádání světa. Někteří vládci zemí
zvláště ve střední a východní Evropě se během 18. století snažili zavádět reformy podle vybraných osvícenských principů. Přesto se nemínili
vzdát absolutistického způsobu vlády. Jejich způsobu vlády proto říkáme osvícenský absolutismus.
1. Jmenuj zásady, jimiž se řídili osvícenci. Který z jejich názorů či objevů
považuješ za nejdůležitější?
2. Vysvětli, jak si představoval rozdělení moci ve státě Ch. Motesquieu.
Platí toto rozdělení moci i dnes?
3. Vysvětli, co vedlo osvícence k vytvoření Encyklopedie.
4. Proč vznikaly učené společnosti a jaký byl asi jejich vliv na rozvoj věd?
5. Jmenuj nejvýznamnější představitele osvícenství v oblasti společenských
i přírodních věd.
6. Kdybys byl osvícenským panovníkem, kterými zásadami osvícenství
by ses řídili? Které by ti naopak vadily? Svou odpověď zdůvodni.
7. Proč osvícenským vladařům záleželo na vzdělávání poddaných?

Ab

Voltairovi je připisována tato věta:
„Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti
budu hájit Vaše právo to říkat.“
Ve skutečnosti ji nikdy nepronesl, ale
vytvořili ji Voltairovi obdivovatelé,
když chtěli vystihnout jeho postoj
k nesnášenlivosti.
• Které základní lidské právo tato věta
vystihuje?
Voltairovi bývá připisován i tento citát:
„Politika je bezmocná proti fanatismu. Jedinou zbraní proti tomuto netvoru je rozum.
Jediný způsob, jak zabránit lidem upadnout
do absurdnosti a zloby, je poučit je.“
• Pokus se určit, co v tomto citátu odpovídá osvícenským zásadám.
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KULTURA V 17. A 18. STOLETÍ
Rokoko
Rokoko byl umělecký směr, který navazoval na baroko a byl typický
pro dvůr Ludvíka XV. a Ludvíka XVI. V českých zemích se rokoko jako
samostatný sloh výrazněji neprosadilo a je spíše bráno jako součást
baroka, často je označováno jako pozdní baroko ( Obr. 19).
Obr. 19 – Název rokoko vzešlo z francouzského slova rocaille [rokaj], což bylo původně označení mušle. Toto označení přešlo
na typický rokokový ornament.

Rokoko postrádá monumentalitu baroka, je hravé a jsou pro něj
typické spíše menší místnosti a zaměření na detaily, jako jsou
nábytek a porcelánové sošky. Častým motivem výzdoby byly ptáci,
ovoce či motivy pastýřek a oveček. Typickými barvami se staly bílá
a zlatá ( Obr. 20).
Tento styl se podepsal na celkovém
vzhledu zámku ve Versailles a Schönbrunnu [šénbrunu], v Čechách na zámcích v Nových Hradech a Dobříši.

Klasicismus

Obr. 20 – Dámy v rokoku se stále oblékaly
do nákladných rób, u kterých nechyběly korzet, široká sukně a četné mašle. Typické bylo
nápadné líčení, paruky a užívání parfémů.

Klasicismus byl umělecký styl, který se
v Evropě rozšířil v polovině 18. století.
V klasicistní architektuře byly užívány
zejména motivy inspirované uměním antického Řecka a Říma. Nápodoba antických vzorů vycházela také
z objevů učiněných v té době Pompejích a Herculaneu ( Obr. 23). V důrazu
na dodržování pravidel a řádu se odráží také soudobé osvícenství.
Ačkoli vnějškově někdy klasicistní stavby připomínají předchozí barokní architekturu ( Obr. 22), oproti dynamickému baroku převažoval u klasicismu
klid, zastavení pohybu, harmonické
vyvážení barev.
Klasicistní architektura
se podřídila funkčnosti, účelnosti a potřebám člověka. Podle
plánů se tak stavěla celá města (např.
Terezín, Josefov, Hradec Králové), ale
i jednotlivé typy budov – muzea, galerie či školy. Novinkou byly činžovní
domy. Jejich stavění se stalo nutností,
protože do měst se kvůli práci začalo
stěhovat venkovské obyvatelstvo. Stavby se, stejně jako v renesanci, nestavěly
do výšky, ale do šířky.

Obr. 21 – Oproti rokoku
i baroku bylo klasicistní odívání o poznání jednodušší.
Sukni chybí konstrukce a celým šatům korzet.

Architektura

Obr. 22 – Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Banské Štiavnici (Slovensko)
Po požáru byl v roce 1806 přestavěn v klasicistním slohu.
• Porovnej tento obrázek s barokním chrámem na Obr. 1 na s. 32. V čem se liší?
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Obr. 23 – Pompeje
Městečko pod sopkou Vesuv, které bylo v roce 79 n. l.
po výbuchu sopky pohřbeno pod lávou a zakonzervováno pro budoucí dobu.

2. POLOVINA 17. STOLETÍ A 18. STOLETÍ

KULTURA V 17. A 18. STOLETÍ
Pro stavbu budov se používaly prvky typické pro antiku, jako byly
sloupy, tympanony či římsy. Důležitý byl rovný, symetrický,
geometricky přesný tvar, prosazovala se jednoduchost a strohost.
Tyto prvky se projevily i v zahradní architektuře. U paláců se začaly budovat tzv. francouzské parky ( Obr. 24). Byla pro ně typická
geometrická přesnost a pravidelnost. Trávníky i keře či stromy byly
pečlivě zastřihovány, vše muselo být dokonale symetrické.
Témata klasicistního malířství vycházela také z antiky,
a to především z antického sochařství (jelikož antické
obrazy se prakticky nedochovaly). Námětem bylo často zdůraznění občanských a lidských ctností skutečných či smyšlených hrdinů. Umění klasicismu bychom v porovnání s barokem mohli
charakterizovat jako chladné, klidné a racionální. Mezi nejvýznamnější klasicistní malíře řadíme Jacquese-Louise Davida [žaka luje], který
ve svých dílech často zobrazoval mytologické výjevy, později Napoleona Bonaparta, kterého velmi obdivoval ( Obr. 26).
Malířství
a sochařství

Obr. 24 – Francouzský park
Byl typickou součástí klasicistních zámků.
Na obrázku je zámecký park ve Versailles.

Sochařství se také inspirovalo především antikou. Sochy vznikaly z bílého mramoru a zobrazovaly mytologické hrdiny a bytosti, ale
oblíbené byly i pomníky či monumentální náhrobky. Mezi významné
klasicistní sochaře řadíme Antonia Canovu [kanovu] ( Obr. 25) nebo
Bertela Thorvaldsena.
Obr. 25 – Socha Amor a Psyché
Sochu vytvořil Antonio Canova a dnes ji
můžeme vidět v muzeu v Louvru.
• O čem vypráví mýtus o Amorovi a Psyché?
Obr. 27 – Tři
typy řeckých
sloupů
• Pojmenuj tyto
styly a popiš
jednotlivé části
sloupů.
Obr. 26 – J. L. David – Přísaha Horatiů
Je považováno za stěžejní klasicistní dílo, které má svou paralelu v začátku francouzské revoluce. Obraz zachycuje přísahu Římanů, že obětují svůj
život vlasti.

Sloh či styl označovaný jako empír (z francouzského empire – císařství) vycházel výlučně z antických vzorů, zejména z řádu dórského a iónského ( Obr. 27), a prosadil se především
ve Francii za vlády Napoleona Bonaparta. Empír se promítl do architektury, do stylu oblékání a nábytku. Nábytek se hojně inspiroval
starověkým Egyptem, kde byl Napoleon na vojenské výpravě a současně tam nechal provádět archeologický výzkum. Nohy nábytku pak
získaly podobu staroegyptských mýtických stvoření a byly vyráběny
z tmavého, často luxusního dřeva. V empírovém slohu byl postaven
například zámek Kačina ( Obr. 28).
Empír

Obr. 28 – Zámek Kačina
Zámek má půdorys otevřené podkovy a je
dnes také sídlem Muzea českého venkova.
• Jmenuj typické znaky empíru, které tento
zámek nese.
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VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEONSKÉ VÁLKY

NAPOLEON BONAPARTE
Napoleonské války navazují na
vojenské konflikty Francie z doby
francouzské revoluce. S kým a proč
Francie válčila?
Kdo vedl Francii na konci francouzské
revoluce?

Napoleon Bonaparte ( Obr. 1) se narodil v roce 1769 v rodině nižšího
šlechtice na ostrově Korsika. Byl velmi cílevědomý a po studiích na vojenské škole se mu podařilo propracovat se až do čela francouzské
armády.
Revoluční války se skládaly z koaličních válek. První
probíhala v letech 1792–1797. První výraznější úspěchy
zaznamenal v rámci těchto válek i Napoleon a dosáhl
hodnosti brigádního generála. V roce 1796 se dostal do velení italské
armády. Pod jeho vedením dosáhla armáda řady překvapivých vítězství a Napoleon se zmocnil většiny Itálie. Byly zde zakládány takzvané
satelitní republiky, do jejichž vedení dosazoval členy své rodiny či
své oblíbence. Během první koaliční války se Francii podařilo ovládnout i oblasti Belgie, Švýcarska, Nizozemí a Porýní.
Ovládnutí
Itálie

V roce 1798 podnikl Napoleon tažení do Egypta, který
v té době čile obchodoval s Velkou Británií. Napoleon
chtěl toto spojení přerušit. Zprvu se Francouzům dařilo a obsadili Káhiru, Alexandrii, deltu Nilu a Horní Egypt, ale nakonec byla velká část francouzské flotily zničena admirálem Nelsonem
( Obr. 2) v bitvě u Abúkiru. Tažení do Egypta tak bylo pro Francouze
neúspěšné.
Tažení
do Egypta

Napoleon se roku 1799 z Egypta vrátil do Francie. Zde
se podílel v listopadu 1799 na svržení direktoria, v čele
státu stanuli tři konzulové. Napoleon se stal prvním
konzulem, který na základě nově přijaté ústavy držel
v rukou skutečnou moc: jmenoval ministry, stál v čele státní rady, která tvořila zákony, a také jmenoval členy této rady. Ve svých rukou tak
soustředil moc výkonnou i zákonodárnou. Tím definitivně skončila revoluce. Od roku 1799 do roku 1802 probíhala druhá koaliční válka. V té
proti Francii stanula koalice Rakouska, Velké Británie, Turecka, Ruska
a Neapolska. Zprvu se koalici dařilo a Francie prohrávala, ale Rusové
po několika neúspěších koalici opustili, Rakušané byli poraženi v roce
1800 v bitvě u Marenga, stáhli své jednotky z Itálie a uzavřeli s Francií
mír, stejně jako později Britové. V roce 1802 se Napoleon stal doživotním konzulem a v roce 1804 se prohlásil císařem ( Obr. 4).

Napoleon
konzulem
a císařem
Obr. 1 – Napoleon Bonaparte
Byl geniálním vojevůdcem s výbornou pamětí. Jeho povaha prý byla výbušná.

Obr. 2 – Generál Horatio Nelson [horácio nelsn]
Byl jedním z největších vojenských konkurentů Napoleona Bonaparta. Definitivně se
hrdinou stal po bitvě u Trafalgaru.
• Dokážeš podle obrázku odhalit, jakým
handicapem admirál Nelson trpěl?
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Obr. 3 – Bitva u Trafalgaru
Námořní bitva u Trafalgaru zachránila Velkou Británii před vpádem Napoleona. Pro Brity je dodnes velmi významná.

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEONSKÉ VÁLKY

NAPOLEON BONAPARTE
V reakci na tuto situaci přijal v roce 1804 František II.
titul dědičného rakouského císaře jako František I.
a v roce 1806 rezignoval na titul císaře Svaté říše římské
národa německého, která přestala existovat. Na místo Svaté říše římské národa německého vznikl tzv. Rýnský spolek. Do tohoto spolku
nepatřilo Rakousko.
Napoleon
a František I.

Třetí koaliční válka proběhla v roce 1805, kdy proti Francii bojovala koalice Velké Británie, Rakouska,
Švédska a Neapolska. V tomto roce proběhla námořní
bitva u Trafalgaru ( Obr. 3). Zde proti sobě stanuli Napoleon
a admirál Nelson. Bitvu se s velkou převahou podařilo vyhrát Nelsonovi, který ale sám v této bitvě zemřel. Další významnou bitvou
tohoto roku byla bitva u Slavkova na Moravě. Té se také přezdívá bitva tří císařů. Proti Napoleonovi se zde postavil císař František I. ( Obr. 5) a ruský car Alexandr I. Tuto bitvu Napoleon
drtivě vyhrál. S Františkem I. podepsali mírovou smlouvu, v níž Rakousko přišlo o svá italská a německá území, která připadla Francii.
Alexandr I. mírovou smlouvu podepsat odmítl a stáhl se do Ruska.
V letech 1806–1807 probíhala čtvrtá koaliční válka. Proti Francii se
spojilo Prusko, Sasko a Rusko.

Třetí a čtvrtá
koaliční válka

V roce 1806 po porážce Pruska obsadila francouzská
vojska Berlín a Napoleon zde vyhlásil takzvanou kontinentální blokádu, která znamenala zákaz dovážení
britského zboží do Evropy. Aby byla kontinentální blokáda úspěšná,
bylo zapotřebí, aby ji dodržovaly všechny evropské státy. Zboží se však
do Evropy dostávalo přes Pyrenejský poloostrov, a tak Napoleonova
vojska obsadila nejprve Portugalsko a později i Španělsko. Ve Španělsku ovšem vypuklo protifrancouzské povstání. Toho se pokusilo využít
Rakousko a nejprve porazilo Francii v bitvě u Aspern. V následující bitvě u Wagramu ale byli Rakušané poraženi. Napoleon s Františkem I.
opět uzavřeli mír, Rakousko ztratilo další svá území. Jako mírový krok
byl dohodnut sňatek Napoleona s nejstarší dcerou Františka I. Marií
Luisou ( Obr. 6). Po páté koaliční válce porušilo kontinentální blokádu
Rusko. Toto porušení vedlo k Napoleonovu tažení do Ruska.

Kontinentální
blokáda

Obr. 4 – Císařská korunovace Napoleona
Bonaparta. Korunovace se odehrála v katedrále Notre Dame [notrdam] v Paříži 2. prosince 1804 za přítomnosti papeže. Napoleon
si císařskou korunu nasadil na hlavu sám.
• Urči, v čem se lišila Napoleonova korunovace od tradiční korunovace císařů Svaté říše
římské.
Obr. 5
– František I.
Byl posledním
císařem Svaté říše
římské a prvním
císařem rakouským. Značná část
jeho vlády se nesla
v duchu válek
s Napoleonem.

Tažení do Ruska se stalo začátkem Napoleonova konce.
Napoleon podcenil hned několik faktorů, a to hlavně
faktor počasí. Jelikož předpokládal, že tažení nebude
dlouhé, francouzská armáda nebyla dostatečně připravena na zimu.

Tažení
do Ruska

1799 konzulem

1815 útěk z Elby

1793 působení
ve francouzské armádě
1804
císařem

1815 internován
na Sv. Heleně
1814 internován
na Elbě

Obr. 7 – Časová osa Napoleonova mocenského vzestupu

Obr. 6 – Josefina de Beauharnais [bohorné]
a Marie Luisa, dvě Napoleonovy manželky
Vztah s první manželkou byl vášnivý a Napoleon před smrtí prohlásil, že nikoho nemiloval
tak, jako ji. I přesto jejich bezdětné manželství
skončilo rozvodem. Druhou manželkou Napoleona byla Marie Luisa, s níž měl jednoho
syna.
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EVROPA A SVĚT PO NAPOLEONSKÝCH VÁLKÁCH

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
Charakterizuj, co bylo základem
feudální společnosti.
Kterými prostředky lidé obhospodařovali
svá pole?
Popiš, jak fungoval trojpolní systém.

Obr. 1 – Schéma parního stroje J. Watta
Obr. 2 – J. Watt
Tento skotský mechanik není jen vynálezcem zdokonaleného parního stroje.
Věnoval se také řadě
fyzikálních studií, definoval pojem koňská
síla, kterým se ještě donedávna charakterizoval např. výkon automobilů. Označoval se
jednotkou HP a každý motorista kdysi toužil
po autě, které má alespoň 100 koní. Dnešní
auta ale mají výkon mnohem vyšší, sportovní
verze běžných aut například až 470 koní.
Obr. 3 – Stephensonova
l o ko m o t i va
Rocket [roket]
z roku 1829
G. Stephenson zkonstruoval zdokonalenou parní lokomotivu, v roce 1825 pak
uvedl do provozu první veřejnou železniční
trať pro dopravu osob, která spojovala města Stockton [stoktn] a Darlington [darlinktn].
O čtyři roky později zkonstruoval společně se
svým synem první vysokorychlostní lokomotivu Rocket, která dosáhla rychlosti až 46 km/h
a stala se vzorem pro další vývoj lokomotiv.

Obr. 5 – Morseův telegraf
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Proměna společnosti, Od poloviny 18. století začaly v Evropě probíhat
rozsáhlé změny ve výrobním procesu. Práci lidí
liberalismus
poprvé ve velkém nahrazovaly stroje. V důsledku této převratné události došlo posléze k úplné proměně vztahů v lidské
společnosti, která byla v 19. století završena přeměnou společnosti feudální na společnost kapitalistickou. Po staletí uznávané dělení na trojí lid (pány, církev a poddané) přestalo platit. Objevily se ideály rovnosti
a svobody a spolu s nimi se v Evropě začal prosazovat nový filozofický
proud liberalismus. Podle liberalistů nemá být jedinec nijak omezován
státem, pokud neporušuje zákony. Stát má zaručit jedinci svobodu slova
i svobodu podnikání. Právě podnikání nemá být státem nijak omezováno
ani řízeno. Má se vyvíjet podle toho, jaká je na trhu nabídka a poptávka.
Průmyslová revoluce – tedy proces zavádění
strojů do výroby, užívání nových zdrojů energie a proměna společnosti ze zemědělské
na průmyslovou – začala v Anglii, kde se v 18. století výrazně rozvíjel textilní průmysl. V roce 1733 byl vynalezen létající člunek, který zrychlil tkaní
látek. Schopnost rychleji zpracovat přízi vedla k potřebě vynálezu rychlejšího spřádacího stroje. Více látky pak umožňovalo ušít více zboží a k tomu
sloužil nově vynalezený šlapací šicí stroj. Opravdový průlom přišel s průmyslovým využitím nového zdroje energie. Stroje poháněné vodními koly
totiž nahradily stroje poháněné párou. A tady se spouští kruh vzájemně
se podporujících vynálezů a objevů: parní stroje potřebují k výrobě páry
velké množství uhlí. Uhlí se těžilo v dolech, jejichž odvodňování zařizovaly právě parní stroje. Jejich používání vedlo Jamese Watta [džejmse
vota] k zdokonalení parního stroje roku 1769, za což si získal velké uznání
a nesmrtelnost v podobě jednotky výkonu pojmenované watt ( Obr. 1,
2). Velké množství uhlí bylo potřeba převážet na stále větší vzdálenosti,
docházelo tedy k rozvoji železniční dopravy, v níž základní tažnou silou
byly parní lokomotivy. V roce 1814 sestrojil George Stephenson [džordž
stývnzn] první zdokonalenou parní lokomotivu ( Obr. 3). Také lodní doprava zaznamenala značný rozvoj. V roce 1807 sestrojil Robert Fulton
[faltn] parník, který napomohl rozvoji říční přepravy.
Textilní průmysl, parní
stroj, rozvoj dopravy

Obrovskou změnu zaznamenal přenos informací. Zatímco až do 18. století byly zprávy a informace předávány pomocí poslů nebo poštovními službami, v průběhu 19. století se vše významně zrychlilo. Nebylo nutné přepřahat
několik koňských spřežení, čekat na tání sněhu, aby se poštovní doručovatel dostal do vzdáleného místa. Stačilo naložit dopisy a zprávy
do železničního vlaku a ten je nezávisle na počasí převezl do stovky
kilometrů vzdáleného místa v rekordním čase. Navíc od 30. let bylo
možné posílat zprávy také pomocí
telegrafu. Od poloviny 19. století se mezi jednotlivými podniky
začal využívat Morseův telegraf, Obr. 4 – Mapa středoevropské
který umožňoval na elektromag- železniční sítě v roce 1849
netickém principu přenášet zprá- • Které oblasti v Čechách, na
vy pomocí tzv. Morseovy abecedy Moravě a v rakouských zemích
trať v roce 1849 spojovala?
( Obr. 4, 5, Přenos informací).
Přenos informací
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PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
Průmyslová revoluce v českých zemích
V průběhu 19. století se české země výrazně industrializovaly a staly se
průmyslově nejrozvinutější částí habsburské monarchie. Výrazně se rozvíjel například cukrovarnický průmysl, který zpracovával cukrovou řepu.
Cukrovary byly zakládány ve velkém počtu po celých Čechách (Hořovice, Čáslav, Židlochovice a další). V průběhu 19. století vznikaly především
v pohraničí porcelánky a sklárny, jejichž výroba přetrvala až do 2. světové války, např. v Klášterci nad Ohří. Od roku 1842 se v Plzni začalo vařit
pivo českého typu a pivovarnictví se stalo tradičním českým odvětvím.
Také v českých zemích se rozvíjel textilní průmysl, který postupně zaváděl do výroby nové vynálezy. Vznikaly první strojní přádelny vlny, největší
závody na zpracování vlny se nacházely na Liberecku, rozvíjelo se zpracování lnu i bavlny. Pro rozvoj českého průmyslu byl důležitý také těžký
průmysl. V roce 1828 byly založeny železárny ve Vítkovicích, ve kterých se
už roku 1836 začala používat koksová vysoká pec ( Obr. 6). V roce 1821
vznikl v Brně první moderní strojírenský závod. Strojírenský průmysl
urychlil industrializaci českých zemí, protože nové stroje vznikaly přímo
na našem území a nemusely se dovážet z ciziny. V roce 1833 u nás vznikl první papírenský závod v Bubenči. Rozvíjel se také důlní průmysl,
kromě uhlí se na našem území těžilo stříbro nebo olovo, např. v Příbrami
se v 19. století vytěžilo téměř 1 500 tun stříbra. V roce 1837 začala fungovat mezi Brnem a Vídní první parostrojní železnice. Kromě parních
lokomotiv se v českých zemích stavěly koněspřežné železnice, známá
je nejstarší koněspřežka Budějovice – Linec.

Přenos informací

Ab

Dnes si zprávu od svého kamaráda přečtete
na mobilním zařízení jen zlomek vteřiny
poté, co byla odeslána, ale v 17. století musel
J. A. Komenský čekat na odpověď na svůj
dopis i více než 6 měsíců. Vše záviselo
na tom, jak rychle posel ušel pěšky nebo
ujel na koni příslušnou vzdálenost.
• Vylušti ze zápisu Morseovou abecedou,
jak se jmenoval první spřádací stroj:

Obr. 6 – Vítkovické železárny na počátku
20. století

V českých zemích žila řada vynálezců. Josef Božek například sestrojil
již roku 1815 první český parovůz ( Obr. 7). Do rozvoje zemědělství
zasáhli bratranci Veverkovi, kteří v roce 1827 předvedli ruchadlový
pluh, kterým zlepšili způsob orby ( Obr. 8). Ruchadlo půdu nejen kypří, ale také obrací tak, že vrchní vrstva půdy se přesouvá dolů a spodní nahoru ( s. 66). Český původ má také vynálezce lodního šroubu
Josef Ressel, svůj lodní šroub poprvé vyzkoušel v roce 1821.
S rozvojem mechanizace výroby úzce souvisel také požadavek
na vzdělanější obyvatelstvo. Od roku 1805 se po zavedení nového školského zákona zvýšila gramotnost obyvatel v českých zemích
na 90 %. Přístup ke vzdělání se postupně rozšiřoval s tím, jak do škol
pronikal český jazyk. Vznik nových technologií a překotný rozvoj průmyslových odvětví se odrazil v poptávce po technicky vzdělaných odbornících. Už v roce 1806 vznikla v Praze první technická univerzita,
dnešní České vysoké učení technické (ČVUT). Vyučovalo se v ní stavitelství, strojírenství a chemie. V roce 1849 vznikla technická vysoká
škola také v Brně, dnešní Vysoké učení technické (VUT).
Na počátku 19. století pracovalo v zemědělství 80 % obyvatelstva. Jejich
práce byla velmi namáhavá, nářadí vyráběly kovárny a k práci byl používán tažný dobytek. Průmyslová revoluce přinesla mechanizaci i do zemědělství. Postupně se objevovaly první žací a secí stroje a s rozvojem
parní technologie také parní mlátičky. Tyto stroje byly velmi drahé, proto k jejich rozšíření došlo až ve 2. polovině 19. století. První traktory se
objevily teprve na přelomu 19. a 20. století. Značný význam pro běžného
rolníka měl již zmíněný ruchadlový pluh, který se na venkově rozšířil již
ve 20. letech 19. století.

Obr. 7 – Parní vůz Josefa Božka

Obr. 8 – Pomník bratrancům Veverkovým
v jejich rodném městě Rybitví u Pardubic.
Obr. 9 – Znak obce Rybitví
• Zkus vysvětlit, proč má obec právě takovýto znak. Svůj odhad si ověř s pomocí internetu nebo například tištěného průvodce.
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3

4

Obr. 3, 4 – Šternberský palác; Národní muzeum
V roce 1818 založené Vlastenecké muzeum sídlilo až do roku 1847 ve
Šternberském paláci na Hradčanech. Později se přestěhovalo do Nostického paláce a teprve koncem 19. století byla postavena budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí.
Obr. 5 – Josef Jungmann
Tento učitel (později ředitel) gymnázia
a jazykovědec byl žákem J. Dobrovského.
K jeho stěžejním dílům patří Slovník českoněmecký. Ten nebyl jen běžným slovníkem v dnešním slova smyslu, ale kromě
spisovné podoby slov uváděl i jejich význam
a správné užití, některé výrazy dále rozváděl
a modernizoval. Jeho zásluhou vznikla nová
česká terminologie, z níž čerpaly následující
generace.

Co nového přineslo národní obrození
do života měšťanů:
– vlastenci například nahrazovali původní
onikání vykáním;
– oblíbenou kratochvílí se staly výlety na
místa spjatá s českou historií a pověstmi
(Karlštejn, Křivoklát, Říp, Blaník);
– při slavnostních příležitostech byly
pronášeny české projevy, při vítání
významných osobností bylo „Vivat!“
nahrazováno českým „Sláva!“
• Zkus vysvětlit, odkud má svůj původ
slovo sláva.

Obr. 6 – Sousoší
Slavoj a Záboj
od J. V. Myslbeka na
pražském Vyšehradě
Toto sousoší je
inspirováno postavami z Rukopisu
královédvorského.
Velkou inspirací se
Rukopisy staly i pro
řadu dalších umělců
(malíři – J. Mánes,
M. Aleš, spisovatelé
– V. B. Třebízský, K. J.
Erben, A. Jirásek).
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Národní obrození Začátkem 19. století se formovala národní hnutí
v mnoha evropských zemích a také v českém prov měšťanském
středí. Po skončení napoleonských válek národní
prostředí
hnutí s nástupem takzvané druhé generace obrozenců zesílilo. Zájem o český jazyk, historii a národní kulturu se rozšířil i do měšťanského prostředí, které bylo ovlivněno romantismem.
Na místech zvaných české besedy se konaly vlastenecké plesy, zde
se také recitovaly básně, tančily slovanské tance či předváděly krátké
divadelní scénky ( Co nového přineslo...).
V celém císařství byly zakládány ústavy, které měly
podporovat poznání a zpřístupňovat sbírky přírodních,
historických a uměleckých cenností. Po francouzském
vzoru byly nazývány muzeum. Nejstarší muzeum na našem území
bylo otevřeno v roce 1814 v Opavě (dnešní Slezské zemské muzeum),
později vzniklo muzeum v Brně a v roce 1818 bylo v Praze založeno
Vlastenecké muzeum (dnešní Národní muzeum; Obr. 3, 4).
Vlastenecké
muzeum

Obrozenci druhé generace byli přesvědčeni, že
čeština se vyrovná ostatním evropským jazykům včetně němčiny, a svá díla, i vědecká, psali
již česky. Vůdčí osobností se stal Josef Jungmann ( Obr. 5), který
prosazoval po vzoru některých evropských myslitelů názor, že národ
má svůj jazyk a svoji zemi – tedy, že Čechem je ten, kdo nejen v Čechách žije, ale také mluví česky. Tento postoj natrvalo ovlivnil národní
hnutí. Jungmann překládal do češtiny díla světové literatury a také se
zabýval myšlenkou na sepsání slovníku, který by zachycoval českou
slovní zásobu a přispěl k modernizaci jazyka vytvořením české podoby některých slov. Jeho pětidílný Slovník česko-německý vyšel
v letech 1834–1839. Vlastenci z Jungmannova okruhu se také věnovali
sbírání lidové slovesnosti. Přestože mělo národní hnutí i politické
cíle (zpočátku mimo jiné obnovu stavovských práv), nebylo nijak výrazně potlačováno ze strany státních orgánů období metternichovského absolutismu.
Národní obrození
po roce 1815

Rukopisy královédvorský a zelenohorský
Krátce po sobě byly objeveny dva údajně starobylé rukopisy z 9. až 13. století obsahující středověké
hrdinské básně. Jejich nález vyvolal velké nadšení mezi vlastenci, protože česká literatura takovéto
doklady hrdinské minulosti národa zatím postrádala. Rukopisy tak sehrály důležitou roli v posilování
národního sebevědomí a byly pokládány za velmi cenné literární památky. Již v době nálezu však
panovaly pochybnosti o jejich pravosti. Teprve po asi 80 letech bylo prokázáno, že Rukopisy nejsou
pravé a jedná se o falzifikáty.
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Obr. 7 – František Palacký
Po studiích na vysoké škole si F. Palacký přivydělával jako domácí učitel ve šlechtických rodinách a získal si zde několik vlivných přátel. Pracoval také jako archivář hraběte Šternberka. Brzy se
stal organizátorem a vůdčí osobností vlasteneckého společenského i vědeckého života.
Byl jmenován dějepiscem Království českého a je
autorem díla Dějiny národu českého v Čechách
a v Moravě, které se stalo stěžejním dílem o české
historii. Za svůj celoživotní přínos si vysloužil přídomek „Otec národa“.
Obr. 8 – Palackého rodný dům v Hodslavicích
na Moravě
• Na které bankovce je zpodobněn F. Palacký?
• Podle Obr. 8 urči, z jakého společenského
prostředí F. Palacký pocházel.

Později byla založena Matice česká, sdružení pro
vydávání a šíření českých knih. Při jejím založení,
stejně jako při založení Vlasteneckého muzea, sehrál významnou roli
historik a politik František Palacký ( Obr. 7, 8), přední organizátor českého vlasteneckého života. Ten se snažil z Národního muzea
vytvořit středisko soustavné vědecké a kulturní české práce.

Matice česká

V době národního obrození se objevuje také myšlenka
Slovanská
takzvané slovanské vzájemnosti – někteří vlastenci
vzájemnost
chápali český národ jako součást velké rodiny slovanských národů. K jejím hlavním propagátorům patřili historik
a básník Pavel Josef Šafařík a básník Ján Kollár.
Od 30. let 19. století tvořili mnozí autoři v češtině
původní literární tvorbu nebo tvorbu inspirovanou lidovou slovesností. Byli to například František Ladislav Čelakovský, Karel Hynek Mácha či Karel Havlíček
Borovský. K předním dramatikům této doby patřili Václav Kliment
Klicpera a Josef Kajetán Tyl.
Původní česká
literární tvorba

V 18. století byla čeština převážně jazykem venkovského obyvatelstva,
pro společenský vzestup byla zapotřebí znalost němčiny. Období snahy
o emancipaci národa v českých zemích, o modernizaci českého jazyka
a o povznesení národního písemnictví je označováno jako národní obrození. K nejvýznamnějším postavám národního obrození patřili J. Dobrovský,
V. M. Kramerius, J. Jungmann a F. Palacký. Kromě českých knih, novin a česky hraných divadelních představení se čeština prosazuje i v oblasti vědy.
1. Popiš, jaké bylo postavení češtiny a němčiny v 18. století.
2. Vysvětli, o co usilovali obrozenci. Porovnej, jak se lišil přístup první
generace obrozenců od následujících generací.
3. Proč byly pro šíření českého jazyka a kultury důležité divadlo a noviny?
4. Jmenuj nejvýznamnější osobnosti národního obrození a oblast,
jíž se věnovali (historie, jazykověda, poezie...).
5. Vysvětli, co bylo podstatou myšlenky slovanské vzájemnosti.
6. Zhodnoť, v čem má národní obrození význam pro nás dnes.

Nová slova
Pro mnohé věci chyběly v češtině odpovídající výrazy. Obrozenci si tak vypomáhali
přebíráním výrazů z ostatních slovanských jazyků nebo tvořili slova nová.
Z této doby tak pochází například výrazy
předmět, časopis, názor, savec či vesmír.
Již zdomácnělá slova původem z cizích jazyků byla předmětem zájmu takzvaných
puristů či brusičů jazyka. Ti se snažili tato
slova nahradit novými českými tvary, zpravidla ovšem s žádným úspěchem. Například: student – myslivín, nos – citoň, granát
– pukoun.
• Najdi s pomocí internetu nebo encyklopedie další puristické návrhy nových
českých slov.
• Vyber si tři zdomácnělá slova původem
z cizího jazyka (například piknik, víkend...)
a vymysli jako puristé česká slova, která by
je mohla nahradit.

Obr. 9 – Jan Evangelista Purkyně
V období národního
obrození došlo také
k rozvoji přírodních
věd v českém prostředí. Jan Svatopluk
Presl vytvořil mnoho
českých názvů rostlin, zvířat a chemických prvků, které se používají dodnes – například bledule, kopretina, kukuřice, klokan,
velbloud, dusík, kyslík. Jan Evangelista Purkyně se zabýval popisem živočišné buňky
a jako jeden z prvních vědců vůbec přisoudil
buňkám hlavní význam pro život.
Najdi ve svém okolí místa, která jsou
pojmenována po osobnostech českého
národního obrození.
Koho označujeme jako vlastence?
V jakém významu se dnes nejčastěji používá slovo expedice?
V době národního obrození vznikla také
píseň Kde domov můj. Kdo je autorem
hudby a slov? Zjisti, jak zní druhá sloka
této písně.
P. Hora-Hořejš – Toulky českou minulostí 6
J. Lněničková – České země v době obrození
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Úryvek první pražské petice
císaři z 11. března 1848
„[…] 1. Aby utužen a pojištěn byl svazek
mezi zeměmi k České koruně náležejícími,
Čechy, Moravou a Slezskem, a ty aby
zastávány byly od sněmu, každého roku buď
v českém, nebo moravském hlavním městě
shromážděného.“
2. Aby tyto země administrativně spojeny
byly a zodpovědné politické, právní
a finanční centrální úřady aby se v Praze pro
ně zavedly.
3. Aby stavovské zřízení království doplněno
bylo svobodně volenými poslanci všech měst
a okresů venkovských.
4. Aby byla úplná rovnoprávnost české
národnosti s německou ve všech českých
zemích, školách, i úřadech.
5. Uspořádání soudnictví: zrušení
soukromých soudů a zavedení nezávislých
okresních úřadů s veřejným ústavním
jednáním.
6. Všeobecné vykoupení z roboty a jiných
urbárních povinností, zrušení poddanství,
stejné postavení gruntovního majetku
z ohledu práv i břemen, bezvýjimečná
závaznost k stavu vojenskému losováním
a co možná nic delší než čtyřletá služba.
7. Aby byly zavedeny městské a vesnické
obce a ty aby spravovány byly od svobodně
zvolených obecních úřadů.
Aby byly zřízeny obecní gardy.
8. Aby se úřady obsazovaly domácím lidem,
majícím stejně dokonalou znalost obou
v zemi panujících jazyků.
9. Svoboda tisku s represivními zákony proti
nadužívání.
10. Aby taxovní a kolkovní zákony byly
opraveny a potravní daň zrušena.
11. Svobodné právo shromažďovat se
a zadávat přípisy, svatost tajemství dopisů,
pojištění osoby proti zatknutí bez předešlého
soudního uznání neb dokázání zločinu.
12. Úplnou svobodu všech náboženských
vyznání.
• Urči, kterých oblastí (sociální,
národnostní, občanské …) se jednotlivé
body petice týkaly.
• Který z bodů petice požadoval
demokratická práva?
• Který z bodů petice se podařilo prosadit?
• Se kterými dokumenty prosazujícími
lidská práva jste se v dějepise již setkali?
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Obr. 3 – Oznámení o smrti Lúdovíta Štúra
L. Štúr byl nejvýznamnějším představitelem slovenského národního
života, politik, učitel, novinář. Vytvořil základ dnešní spisovné slovenštiny.

Revoluce v Uhrách
Maďaři toužili po samostatnosti a větší svobodě.
Chtěli samostatný sněm, maďarštinu jako úřední jazyk (místo dosavadní latiny), ale také zrušení feudálních přežitků.
Do čela maďarské revoluce se postavil Lajos Kossuth [lajoš košut].
Uherský sněm zrušil feudální výsady, zavedl občanské svobody a omezené hlasovací právo, zároveň posílil centralizaci v Uhrách. Maďarští politici odmítali účast ostatních národů – na politice země. To způsobilo,
že zástupci ostatních národů – Slováků, Ukrajinců, Rumunů, Chorvatů
a Srbů – s maďarskou politikou nesouhlasili a často proti ní aktivně vystupovali. Příkladem může být chorvatský bán (vládce) Josip Jelačić,
který za podpory rakouské vlády vedl proti maďarské revoluci válku.
Uherský sněm

V květnu 1848 se v Liptovském Svätém Mikuláši [svetém] sešli představitelé slovenského národního hnutí
(Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža, Janko Kráľ a další) a přijali program nazvaný „Žiadosti slovenského národa“. V něm
prosazovali rovnoprávnost Slováků, zavedení slovenštiny na úřadech
a ve školách, rozdělení půdy rolníkům a občanské svobody. Maďaři však
Žiadosti odmítli, v Horních Uhrách (tj. na Slovensku) vyhlásili stanné právo
a vydali zatykač na vůdce slovenského národního hnutí ( Obr. 3).
Revoluce
na Slovensku

Revoluce v Čechách
Petice ze Svato- Za počátek revoluce v českých zemích je pokládáváclavských lázní no shromáždění ve Svatováclavských lázních
v Praze v březnu 1848, které svolal tajný spolek
českých a německých studentů Český repeal [ripíl] ( Obr. 4). Byl zde
dohodnut text petice císaři, který obsahoval například požadavek
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Obr. 4 – Svatováclavské lázně – místo vzniku Svatováclavského výboru.
Dnes je na jejich místě Svatováclavská pasáž u Karlova náměstí.

na zrušení cenzury, zrovnoprávnění češtiny s němčinou na úřadech a ve školách, zrušení roboty a sjednocení zemí Koruny české v jeden celek ( Úryvek první pražské petice...). Odpověď císaře
však české vlastence neuspokojila, a tak následovala druhá petice. V ní
byli Češi prohlášeni za nejpočetnější národnost v českých zemích.

Obr. 5 – Karel Havlíček Borovský
Český politik, spisovatel, novinář a neúnavný
kritik politiky habsburského státu. Je považován za zakladatele české satiry a publicistiky. V roce 1848 založil vlastní Národní
noviny, které můžeme považovat za první
český deník. Ve svých novinách velmi ostře
vystupoval proti vládě, a proto byly později zakázány. Po potlačení revoluce v Praze
vydával od roku 1850 z Kutné Hory časopis
Slovan, ve kterém nadále kritizoval stávající
porevoluční systém. V prosinci 1851 ale byl
izolován od českého prostředí, deportován
do alpského městečka Brixen, kde ve vyhnanství strávil na náklady rakouské vlády
tři a půl roku. Po návratu do Čech nesměl
opustit Německý (dnes Havlíčkův) Brod,
kde bydlel. Zde v roce 1856 v 35 letech zemřel. Jeho pohřeb se stal národní protivládní
demonstrací. V posledním roce života se mu
lidé spíše vyhýbali, paradoxně brzy po Havlíčkově smrti ho začali uctívat coby národního mučedníka.

Císař na petici odpověděl kabinetním listem
z 8. dubna, v němž stanovil pravidla voleb do českého zemského sněmu a potvrdil jazykovou rovnoprávnost češtiny
s němčinou. Toto rozhodnutí však vadilo Němcům žijícím v českých
zemích. Ve stejné době probíhal i německý sněm ve Frankfurtu nad
Mohanem, kterého se účastnili i zástupci Rakušanů ( s. 76). Na tento sněm byl pozván i František Palacký, považovaný za význačného
Němce. Ten však účast odmítl.

Kabinetní list

Na shromáždění ve Svatováclavských lázních
vznikl také Svatováclavský výbor (později byl
přejmenován na Národní výbor). Do jeho čela
se postavily významné osobnosti českého národního života, např.:
František Palacký, Karel Havlíček, František Ladislav Rieger
[rígr] a další.

Svatováclavský
výbor

Ani Národní výbor, který měl
zastupovat názory obyvatel českých zemí, však
nebyl jednotný. Jiné zájmy prosazovali zástupci šlechty, jiné měšťané, řemeslníci či studenti. Liberálové zatupovali zájmy bohatších
měšťanů. Patřili mezi ně František
Palacký, Karel Havlíček ( Obr. 5),
František Ladislav Rieger.

Nejednotnost
Čechů

Obr. 6 – Karel Sabina je autorem textů oper
(libret) Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta
a Braniboři v Čechách. Byl básníkem, prozaikem
a jedním z vůdců červnového povstání v Praze.
Po porážce revoluce byl odsouzen a ve vězení
se stal agentem rakouské tajné policie. Po tom,
co se to dozvěděli čeští vlastenci, byl vyloučen
ze společnosti a zemřel v bídě.
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IMPERIALISMUS A KOLONIALISMUS
Který národ jako první v evropské
historii zakládal kolonie?
Které země měly v 17. a 18. století nejvíce
zámořských držav? Kde se tyto državy
nacházely?

Obr. 1 – David Livingstone
Tento skotský cestovatel a misionář přešel
poušť Kalahari, prozkoumal povodí řeky
Zambezi, kde objevil vodopády, které pojmenoval po britské královně ( Obr. 2),
prošel Afriku od západu na východ a nalezl
prameny Nilu. Byl 5 let pohřešován a objeven záchrannou expedicí H. Stanleye u jezera Tanganika. I potom pokračoval ve výzkumu střední Afriky, kde nakonec i zemřel.

Obr. 2 – Viktoriiny vodopády
Obr. 3 – Cecil Rhodes
[sesil rouds]
Tento obchodník a politik byl spolumajitelem
diamantových
dolů
v jižní Africe (jeho společnost De Beers ovládala 90 % celosvětové
produkce diamantů
Obr. 5) a organizoval
britské koloniální výboje. Stál rovněž za plánem vytvořit v Africe souvislé území kolonií
od severu k jihu pod britskou správou a měl
podíl i na zahájení búrské války ( Obr. 7).
Jím založená obchodní společnost získala
území, které bylo na jeho počest nazváno
Rhodésie. Před smrtí (zemřel v roce 1902) prý
pronesl: „So little done, so much to do!“
• Přelož Rhodesův výrok do češtiny.
• Zjisti, jak se Rhodésie jmenuje dnes.

96

Léta 1880–1914 byla obdobím, kdy se evropské
i světové mocnosti snažily ovládnout rozsáhlá území v Africe, Asii a Oceánii. Evropa prožívala období hospodářského
rozmachu a stability a soupeření mezi velmocemi se přeneslo do zámoří, kde státy budovaly rozsáhlé koloniální říše. Mezi koloniálními
mocnostmi probíhaly konflikty a zápasy o pronikání do různých částí
světa. Na nově získaných územích prosazovaly svou politiku, zároveň
získávaly zdroje levných surovin, levnou pracovní sílu a také odbytiště pro své výrobky. Přistěhovalci z Evropy mohli v koloniích
levně získat půdu a také najít uplatnění například v koloniální správě
nebo v armádě. Tento způsob rozšiřování politické, hospodářské a kulturní moci vyspělých evropských států nad méně rozvinutým obyvatelstvem na jiných územích se označuje jako imperialismus. Souvisí
s kolonialismem, jak označujeme systém ovládání a hospodářského
využívání málo rozvinutých zemí.
Imperialismus

Již začátkem 19. století se Evropané začali zajímat o dosud neprobádané vnitrozemí Afriky.
O průzkum těchto oblastí se zasloužili například cestovatelé David Livingstone [dejvid livingstn], který jako první Evropan prošel jižní část Afriky od západu na východ ( Obr. 1, 2),
a Henry Stanley [stenly], který mimo jiné prozkoumal oblast řeky
Kongo. Do Afriky mířili obchodníci ( Obr. 3) a misionáři. Velmoci se
snažily zabrat si africká území bohatá na suroviny, jako byly kaučuk
a slonovina (střední Afrika) či diamanty a zlato (jižní Afrika). Africké
domorodé obyvatelstvo nebylo schopno vzdorovat vojenské převaze
Evropanů. Během tří desetiletí se tak pod koloniální nadvládou ocitl
téměř celý kontinent. Evropané stavěli v koloniích silnice a železnice,
budovali školy a nemocnice. Pod vlivem Evropy postupně také docházelo k rušení otroctví, ovšem původní obyvatelstvo dále zůstávalo
v neplnoprávném postavení. Docházelo ke vzpourám domorodého
obyvatelstva, které byly většinou krvavě potlačeny.
Objevování
a kolonizace Afriky

Nejvýznamnější koloniální velmocí byla Velká
Británie, jak již víte z kapitoly o viktoriánské
době ( s. 85–86). Za nejvýznamnější britskou kolonii byla považována Indie, k níž obchodní cesty zajišťovaly nejprve opěrné body
na africkém pobřeží, později nově otevřený Suezský průplav ( Obr.
4). Britové postupně ovládli velkou část Afriky od severu až k jihu.
Součástí britského impéria byla také dominia, jako například Kanada
či Austrálie.
Britské impérium

Obr. 4 – Otevření Suezského průplavu
Průplav spojující Středozemní
a Rudé moře byl otevřen v roce
1869. Za několik let se největším akcionářem společnosti vlastnící Suezský
průplav stali Britové. Podařilo se jim
tak výrazně zkrátit a zlevnit plavbu
do Indie a také získat kontrolu nad
Egyptem.
• Zjisti, jak byl dlouhý Suezský průplav a zda se k námořní dopravě využívá ještě dnes.
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IMPERIALISMUS A KOLONIALISMUS
Francouzi ovládali Indočínu, jihovýchodní Asii
a obrovské území saharské a subsaharské Afriky, Kongo a ostrov Madagaskar. Na kolonizaci
Afriky se podílely i nově vzniklé státy Německo a Itálie ( Obr. 6).
Také v Asii došlo v průběhu 19. století k rozšíření britských, francouzských a ruských území ( Obr. 5). Dalšími koloniálními mocnostmi byly
Belgie, Holandsko, Spojené státy americké, Portugalsko a Španělsko. Postavení Španělska však postupně sláblo, ztratilo nadvládu
nad Latinskou Amerikou ( s. 64), na konci 19. století odstoupilo po válce
Spojeným státům Kubu, Portoriko a Filipíny. Na přelomu 19. a 20. století tak byla značná část světa rozdělena na území zcela závislá na evropských mocnostech, Spojených státech nebo na území patřící do jejich
sféry zájmů.
Další koloniální
mocnosti

1
7
2
B

A
Belgie
Francie
Německo
Velká Británie
Portugalsko
Nezávislé státy

8

Velká Británie
Francie
Japonsko
Spojené státy
Nizozemí
Rusko
Portugalsko
Britský protektorát

3
1
4
5

Obr. 5 – Francouzi ovládli Indočínu (1), Britové se kromě Indie (2) usadili v Barmě (3) a Malajsku (4). Holanďané ovládali ostrovy označované
jako Nizozemská východní Indie (5). Rusko získalo díky úspěšné válce
proti Persii Arménii (6), přístup ke Kaspickému moři a ve střední Asii obsadilo celé Zakaspicko (7). Na úkor Číny získali Rusové území sahající od řeky
Amur až k moři, kde založili Vladivostok (8).

5
6

7

2

4

Itálie
Španělsko
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3
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Obr. 6 – Zatímco ještě v roce 1880 byla
pod evropskou nadvládou asi desetina afrického území, v roce 1914 byla téměř celá
Afrika rozdělena mezi evropské mocnosti. O převahu v Africe soupeřila Velká
Británie s Francií. Britové chtěli vytvořit souvislý pás kolonií od severu k jihu
(1. Egypt – 2. Anglo-egyptský Súdán – 3.
Uganda a Britská východní Afrika – 4. Rhodésie – 5. Bečuánsko – 6. Jihoafrická unie),
zatímco Francouzi chtěli propojit kolonie od západu k východu (7.). Významným
vlastníkem afrických kolonií v oblasti Konga
(8.) byl belgický král Leopold II. Území téměř
osmdesátinásobně větší než samotná Belgie přinášelo zisky z kaučuku a slonoviny
(tyto zisky však zaplatilo životem až několik
milionů domorodců). Jedinými nezávislými
státy v Africe zůstaly Libérie (A) a Habeš (B).

Obr. 7 – Diamantový důl v Kimberley
V jižní Africe byla objevena ložiska diamantů a později také ložiska zlata na území, které
kromě domorodého obyvatelstva obývali také Búrové. Búrové byli osadníci původem z Holandska, Vlámska, Německa a Francie, kteří v jižní Africe založili dvě republiky, které sousedily
s britskými državami. Snaha Britů výnosné území získat vyústila v letech 1899–1902 v krvavou búrskou válku, během níž bylo civilní búrské obyvatelstvo včetně žen a dětí přesouváno do koncentračních táborů, v nichž našlo smrt na 30 000 lidí. Válka skončila zánikem
búrských republik a vytvořením Jihoafrické unie, která se stala britským dominiem.
V průběhu 19. století ovládly koloniální mocnosti díky hospodářské
a vojenské převaze rozsáhlá území v Africe, Asii a Oceánii. Tyto snahy
nazýváme imperialismus. Kolonie byly zdrojem levných surovin, levné
pracovní síly a odbytištěm evropských výrobků. Na konci 19. století již
byla téměř celá Afrika pod evropskou nadvládou a také v Asii rozšiřovaly
Velká Británie, Francie a Rusko svá území.
1. Vysvětli, co znamenají termíny imperialismus a kolonialismus.
2. Zhodnoť, jaký význam měly pro evropské státy kolonie.
3. Co umožnilo evropským velmocím ovládat rozsáhlá koloniální území?
4. Které pozitivní a které negativní dopady měl kolonialismus
na africké a asijské země?
5. Jmenuj jednotlivé koloniální velmoci a jejich kolonie.

V kterých jednotkách se udává váha
diamantů?
S pomocí zeměpisného atlasu urči,
které státy se nacházejí na územích,
která jsou na Obr. 6 a 7 označena čísly.

D. Galský – Miliónové objevy
Kol. autorů – Cesty velkých objevitelů

97

2. POLOVINA 19. STOLETÍ A POČÁTEK 20. STOLETÍ

TECHNICKÝ A VĚDECKÝ POKROK
Na přelomu 19. a 20. století byla také zahájena výroba umělého hedvábí, prvních umělých hmot
(celuloid, bakelit, celofán), využíval se kaučuk k výrobě hadic, kabelů či obuvi, vyráběla se umělá
hnojiva. Již v roce 1867 si dal Alfred Nobel patentovat novou výbušninu – dynamit. Vynález měl velký úspěch a dynamit
se stal žádaným zbožím. Díky tomu Nobel shromáždil obrovské jmění, které ve své závěti odkázal fondu, z něhož je každoročně od roku 1901 udělována Nobelova cena za výjimečné počiny v oblasti fyziky, chemie, lékařství nebo fyziologie,
literatury a míru ( Obr. 7).

Nové materiály

Obr. 7 – Nobelova cena
udělována od roku 1901
• Kteří Češi získali
Nobelovu cenu
a ve kterém oboru?
• Zjisti, kteří z vědců,
o nichž se píše v této
kapitole, získali Nobelovu cenu.

Fyzika
a chemie

Také v oblasti fyziky a chemie byly ve 2. polovině
19. století a na počátku 20. století zaznamenány mimořádně významné objevy:

Rus Dmitrij Ivanovič Mendělejev sestavil prvky podle vzrůstající atomové hmotnosti do přehledného systému, periodické soustavy prvků,
kde se prvky s podobnými chemickými vlastnostmi nachází pod sebou.
S pomocí periodického zákona dokázal předpovědět existenci dosud
neobjevených prvků.
Francouz Henri Becquerel [ánri] objevil existenci přirozené radioaktivity.
Marie Curie-Skłodowská [kirí], vědkyně polského původu žijící ve Francii,
a její manžel Pierre Curie [pjér kirí] ( Obr. 8) potvrdili, že některé látky
vydávají záření i bez vnějších vlivů. Toto záření pojmenovali radioaktivita.
Podařilo se jim také z jáchymovského smolince získat nové radioaktivní
prvky – polonium a radium.
Německý fyzik Max Planck [plank] formuloval základy kvantové fyziky.
Německý fyzik Albert Einstein [ajnštajn] formuloval
speciální teorii relativity. Proslulá je rovnice
vyjadřující závislost energie na hmotnosti.

Obr. 8 – Marie Curie-Sklodowská a Pierre Curie

A)

B)

Obr. 9 – Model atomu
Joseph Thompson [džouzef tompsn] objevil elektron a vytvořil první model atomu.
Podle tohoto modelu byl atom kuličkou,
v níž byl rovnoměrně rozložen kladný náboj a v níž „plavalo“ tolik elektronů, že navenek byl atom neutrální (A). Thompson je
považován za zakladatele částicové fyziky.
Novozélanďan Ernest Rutherford [ratrford]
představil později model atomu, který se
skládal z kladně nabitého hmotného jádra, kolem kterého obíhaly záporně nabité
lehké elektrony (B). Rutherford je považován za zakladatele jaderné fyziky. Model
atomu lépe odpovídající skutečnosti vytvořil
v roce 1913 dánský fyzik Niels Bohr [bór]. Neutron byl objeven až v roce 1932.
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Přelom 19. a 20. století se stal věkem elektřiny – nastala
nová éra, v níž sehrála elektřina prvořadou úlohu. Výroba
elektrické energie byla původně možná jen chemickou
cestou z baterií. Objev elektromagnetické indukce ve 30. letech
se stal základem pro vývoj elektromotorů a dynama, tedy zařízení,
která přeměňují mechanickou energii na stejnosměrný elektrický
proud. K výrobě elektrické energie se využívaly parní a vodní turbíny
( Obr. 10). Nikola Tesla ( Obr. 11) zkonstruoval později alternátor
na výrobu střídavého proudu.
Elektrická
energie

2

3

1
Obr. 10 – Vodní turbíny
Vodní turbína byla vynalezena již ve 30. letech
19. století (1) a postupně byly vyvíjeny další
typy turbín (2). V roce 1912 přišel rakouský
rodák Viktor Kaplan, který působil jako profesor na brněnské technice, s vylepšením, které
spočívalo v menším počtu lopatek, novém
tvaru oběžného kola a možnosti regulace náklonu lopatek, což se využívá především tam,
kde není možné zajistit stálý průtok vody (3).

Obr. 11 – Nikola Tesla
Chorvatskosrbský fyzik
žijící v Americe vynalezl elektrický indukční motor a jeho práce
daly základ moderní
elektrotechnice.
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Vynález transformátoru umožnil přenos elektrické energie na mnohonásobně delší vzdálenost díky zvýšenému napětí. Nově vyráběné
elektromotory měly dostatečný výkon na to, aby mohly sloužit jako
pohony dopravních prostředků (tramvaje, později i metro) a poháněly
stroje v továrnách. Werner Siemens uskutečnil první tavbu v elektrické peci a zkonstruoval první výtah. K nejslavnějším vynálezcům této
doby patřil Thomas Alva Edison ( Obr. 12), vynálezce mikrofonu,
akumulátoru, elektrické lokomotivy či elektromobilu. Proslulost
si však získal především vynálezem žárovky v roce 1879. Edisonovi se
podařilo dosáhnout toho, aby žárovka svítila delší dobu, a navíc byl
schopen ji vyrábět ve velkém. Jeho první žárovka, kde uvnitř vzduchoprázdné baňky hořelo bambusové vlákno, svítila necelých 14 hodin. Elektřina se tak začala používat k osvětlování domácností i veřejných prostor. V domácnostech se rovněž uplatňovaly nové přístroje
na elektřinu – pračky, ždímačky, vysavače, ledničky či sporáky.
Podstatné změny doznala také komunikace. V roce 1876
zkonstruoval Alexander Graham Bell telefon, který
zdokonalil T. A. Edison uhlíkovým mikrofonem. Volání se
uskutečňovalo tak, že v ústředně (ty bývaly často na poště) se propojovaly kabelem zásuvky k jednotlivým telefonním stanicím. Na konci
19. století Guglielmo Marconi [guljelmo markony] zkombinoval
vysílač, přijímač a anténu a odvysílal první bezdrátový telegrafický
přenos. V roce 1901 se uskutečnilo bezdrátové vysílání přes Atlantský
oceán ( Obr. 13).
Telefon,
telegraf

Jedním z vynálezů T. A. Edisona byl fonograf, přístroj na zaznamenávání a přehrávání zvuku. K záznamu se používaly válečky a přístroj umožňoval
poslechnout si zvukovou nahrávku ze záznamu, což byla převratná
novinka. O několik let později patentoval Emile Berliner [emil bérlinr] gramofon, který k přehrávání používal kotoučové desky. Také
v zachycení obrazu se objevily převratné novinky. Původní skleněné
či kovové desky, které se užívaly při fotografování, bylo možno díky
vynálezu celuloidu nahradit fotografickým filmem. Celuloidový film
a další patenty, jako např. filmovou kameru, využili bratři Lumiérové [limijérové], kteří jsou považováni za vynálezce kinematografu
( Obr. 14). První filmy byly němé. Začaly také vznikat první biografy.
V roce 1907 švýcarský fotograf Édouard Belin [eduar belán] uskutečnil telegrafický přenos obrázku na fotografii, čímž byl učiněn první
krok v dějinách televize.

Zachycení
zvuku a obrazu

V dopravě byl od dob průmyslové revoluce rozšířen parní
stroj. Jelikož ale potřeboval velké zásoby uhlí a vody, hodil se spíše pro velké dopravní prostředky. V 80. letech 19. století nezávisle na sobě Karl Benz [benc] a Gottlieb Daimler [gotlíb dajmlr]
zdokonalili zážehový spalovací motor, v němž se jako palivo používal benzín. Vznikl tak první automobil ( Obr.15) a první motocykl, který vznikl spojením spalovacího motoru a jízdního kola. Později
vynalezl Rudolf Diesel [dýzl] neobyčejně výkonný vznětový motor,
který jako palivo používal naftu ( Obr. 16). Tento silnější motor se
používal a dodnes používá jako pohon nejen automobilů, ale i větších
dopravních prostředků, jako jsou nákladní automobily, lodě, ponorky
či lokomotivy.

bakteriologie = věda o bakteriích
evoluce = obecně vývoj, rozvíjení;
přirozený výběr
genetika = věda zkoumající zákony dědičnosti
kvantová fyzika = nauka o podstatě
fyzikálních procesů
radioaktivita = schopnost některých
atomových jader samovolně se rozpadat
za vysílání záření
Obr. 12 – Thomas Alva Edison
Tento americký vynálezce je
autorem více než tisícovky
patentů. Své objevy dovedl rovněž komerčně využít
a byl zakladatelem elektrotechnické společnosti General Electrics, v New Yorku
například založil první větší
parní elektrárnu.

Obr. 13 – Studenti na Marconiho bezdrátové
škole v New Yorku (1912)

Obr. 14 – Kinematograf

Doprava

Obr. 15 – Benzův patentní motorový vůz číslo 1
Za počátek historie automobilů je považován Benzův patent z roku 1886 – tříkolka poháněná spalovacím motorem s elektrickým
zapalováním. Vůz dosahoval rychlosti necelých 20 km/h.
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Kdy a proč byla vytvořená tzv. Svatá
aliance?
Kdy a jakým způsobem byly sjednoceno
Německo a Itálie?
Jmenuj říše či státy, které ovládly Balkán
v průběhu středověku a novověku.

Počátek 20. století se nesl ve znamení růstu mezinárodního napětí,
které vyvrcholilo první světovou válkou, největším válečným
konfliktem, jaký lidstvo do té doby zažilo. Po první světové válce
vznikly nové státy a prosadily se nové politické systémy. Tento válečný
konflikt je také považován za předěl mezi novověkem a moderními
dějinami, o nichž se budete učit v 9. ročníku.

Trojdohoda a Trojspolek
Od 70. let 19. století začaly evropské velmoci mezi
sebou uzavírat systémy smluv, jejichž výsledkem
se stal Trojspolek a Trojdohoda. Počátek tohoto systému smluv
můžeme nalézt v roce 1878, kdy německý kancléř Otto von Bismarck
svolal berlínský kongres, kde chtěl navázat na spojenectví Svaté
aliance. Pozval sem vedle zástupců Německa také zástupce
Rakouska-Uherska a Ruska. Tyto státy mezi sebou již roku 1873
uzavřely tzv. Smlouvu tří císařů. Problémem se ale stala situace
na Balkáně, ve které Německo nepodpořilo Rusko, ale i zájmy Ruska
a Rakouska-Uherska se značně lišily. V roce 1879 Německo a Rakousko-Uhersko uzavřely smlouvu o vzájemné spolupráci, a vznikl tak
Dvojspolek. Tyto dva státy nazýváme také Centrálními mocnostmi
( Obr. 3). Důvodem této smlouvy byl vzrůstající vliv Ruska především
v oblasti Bulharska, kterému chtělo Německo i Rakousko-Uhersko
zabránit. V roce 1882 přistoupila do Dvojspolku Itálie poté, co
Francie obsadila Tunisko, ve kterém měla Itálie své vlastní zájmy. Vznikl
tak Trojspolek ( Obr. 2).
Trojspolek

Obr. 1 – Státy Dohody na dobovém plakátu
• Odhadni, která postava znázorňuje který
stát, a svoje tvrzení odůvodni.

Francie i Rusko se znepokojením sledovaly sílící
vojenskou moc Německa, navíc zde hrálo roli
i francouzsko-německé nepřátelství sahající do roku 1871, kdy došlo
k německému záboru Alsaska-Lotrinska ( s. 90). Proto mezi sebou
roku 1894 uzavřely Francie a Rusko vzájemnou smlouvu, kterou
vznikla Dvojdohoda. Budování německého válečného loďstva
představovalo konkurenci pro námořní moc Velké Británie. Francie
Trojdohoda

Obr. 2 – Dobová pohlednice znázorňující
nejvyšší představitele Trojspolku
• Pojmenuj státy, odkud pocházeli.
• Používá některý ze současných států některou z vyobrazených vlajek?

Obr. 3 – Německo a Rakousko-Uhersko byly nazývány Centrálními mocnostmi.
• S pomocí mapy urči, proč získaly toto označení.
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válka
Centrální mocnosti
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Neutrální země
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a Velká Británie mezi sebou v roce 1904 uzavřely tzv. srdečnou
dohodu a v roce 1907 vzájemnou smlouvu podepsala i Velká Británie
a Rusko. V tomto roce tak vznikla Trojdohoda, kterou označujeme
také jednoduše jako Dohodu ( Obr. 1).

Balkánské války
První závažnější konflikt na Balkáně se odehrál v roce 1908, kdy
Rakousko-Uhersko anektovalo Bosnu a Hercegovinu, což nesly
nelibě sousední Srbsko a zejména Rusko mající na Balkáně své
zájmy. Předehrou pro první světovou válku se staly války na Balkáně
( Obr. 4). První z nich proběhla v roce 1912, druhá o rok později.
Balkán se začal označovat jako „sud střelného prachu“.
V takzvané první balkánské válce se proti
První
balkánská válka Osmanské říši postavila aliance Bulharska, Srbska,
Černé Hory a Řecka. Osmanská říše byla částečně
zaměstnána konfliktem s Itálií v severní Africe, čehož tyto balkánské
státy využily. Státy aliance vznikly nedávno na území původně
ovládaném Osmanskou říší a chtěly na této říši další její evropská
území. Alianci se podařilo nad Osmanskou říší zvítězit a získat zbytek
jejích evropských území až na malý pruh země u Istanbulu.
Ve druhé balkánské válce se proti sobě postavilo
Bulharsko, které vpadlo do Makedonie, a aliance
Osmanské říše, Srbska, Rumunska, Řecka a Černé
Hory. Bulharsko bylo aliancí poraženo. Makedonii si rozdělilo Řecko
a Srbsko, Rumunsko získalo oblast Dobrudže a Osmanská říše dostala
zpět oblast Drinopole.
Druhá
balkánská válka

Obr. 4 – Oblast Balkánu
• S pomocí např. zeměpisného atlasu najdi
a jmenuj státy, které můžeme na území Balkánu najít v současnosti.

Atentát v Sarajevu
Od roku 1848 byl panovníkem Rakouského císařství František Josef
I. Se svou manželkou císařovnou Alžbětou, zvanou Sissi, měl čtyři
potomky, z nich však jen jednoho syna, který ale v roce 1889 spáchal
sebevraždu ( Obr. 5). Na trůn měl tedy po Františku Josefovi I.
nastoupit jeho synovec František Ferdinand d´Este. V červnu
roku 1914 se František Ferdinand vydal i se svou manželkou Žofií
( Obr. 8) na vojenskou inspekční cestu po Bosně a Hercegovině,
které Rakousko-Uhersko anektovalo na úkor Srbska v roce 1908.
28. června 1914 navštívil František Ferdinand Sarajevo, kudy
projížděl v koloně otevřených vozů. Po trase kolony byli rozmístěni
atentátníci, kteří měli za úkol provést na následníka trůnu atentát.
Nejprve se první tři atentátníci neodvážili zaútočit, až čtvrtý hodil
na projíždějící automobil bombu, která se ale odrazila a vybuchla pod
následujícím vozem. Kolona aut pokračovala v cestě na sarajevskou
radnici, poté nástupce trůnu projevil přání navštívit nemocnici,
kde byli ošetřováni zranění z předchozího bombového útoku.
Na cestě do nemocnice však automobilová kolona špatně odbočila
a poté začala couvat. Shodou okolností se v tomto místě nacházel
i Gavrilo Princip [prinčip], jeden z atentátníků, který dvakrát vystřelil
na couvající vůz. Dvěma výstřely zasáhl Františka Ferdinanda
i jeho manželku Žofii ( Obr. 8). Oba svým zraněním ještě týž den
podlehli. Členové atentátnické skupiny byli zadrženi a souzeni. Gavrilo

Obr. 5 – Korunní princ Rudolf Habsburský
Následníkem rakousko-uherského trůnu byl
původně korunní princ Rudolf. Ten ale roku
1889 ve věku třiceti let spáchal společně se
svou milenkou sebevraždu.
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Zopakuj si, jak došlo k vypuknutí
1. světové války.
Které strany proti sobě ve válce bojovaly?

Když v létě 1914 vyhlásil rakousko-uherský císař
František Josef I. válku Srbsku, postavil tím české
obyvatelstvo své říše před nelehkou volbu. Na jedné straně zvažovali loajalitu k císaři, který panoval v zemi již od roku 1848 a tvořil tak
samozřejmou součást života všech obyvatel země ( Obr. 1), na straně druhé stálo národnostní slovanské cítění, a tedy nechuť bojovat
proti „slovanským bratřím“. Na území Rakouska-Uherska žilo před první světovou válkou necelých 6,5 milionů Čechů společně se zhruba
12 miliony Němců, 10 miliony Maďarů a dalšími 7 velkými národnostními skupinami.
Vyhlášení války

Během 19. století Češi vylepšili své postavení v habsburské monarchii. České obyvatelstvo se sdružovalo
v mnoha spolcích, politických stranách, mělo své pevné zastoupení
v rakouském parlamentu i vládě, rozvíjelo se české školství, literatura
i kultura a sport ( s. 93–95). S příchodem války se vše změnilo. Byly
uzavřeny zemské sněmy, zavedena cenzura, posíleny pravomoci
vojenských soudů nad civilním obyvatelstvem. V důsledku odvodů
mužů do armády se snížil počet pracovníků ve všech hospodářských
sférách. Nedostatek pracovních sil byl částečně vyřešen příchodem
žen do pracovních pozic do té doby určených výhradně pro muže.
Válka tak znamenala další krok k ženské emancipaci.
České země

Obr. 1 – Manifest Mým národům!
Tento manifest vydal císař František Josef I.
28. července 1914. V tomto provolání zdůvodňuje vyhlášení války Srbsku:
„[…] Srbsko odmítlo umírněné a spravedlivé
požadavky Mé vlády a odepřelo dostáti povinnostem, jichž splnění v životě národů a států jest přirozeným a nutným základem míru.
[…] Spoléhám na Svoje národy, kteří ve všech
bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem Mého
trůnu se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti
k nejtěžším obětem vždy byli ochotni.[…]“

Každá země mocnářství musela odvést do rakousko-uherské armády potřebný počet branců. K odvodům,
při kterých se zkoumalo, zda je muž schopen vojenské
služby, byly povolávány postupně celé ročníky mužů.
Celkem bylo na frontu odvedeno 60 % mužské populace ve věku mezi
18–53 lety ( Obr. 2). Tito muži pak chyběli jako pracovní síla v hospodářství. Jejich práci začínají přebírat ženy (viz. informace v předchozím
odstavci). Na trhu začínalo chybět důležité zboží, především potraviny, textil, ale také například mýdlo a uhlí. Prudce stoupaly ceny, rostla inflace a životní úroveň většiny obyvatelstva se zhoršila. Základní
zásobování bylo zajištěno přídělovými lístky. To, co nebylo možné
za tyto lístky získat, se dalo pořídit na černém trhu. Ceny ale byly příliš
vysoké.
Odvody,
přídělový
systém

Rakousko-uherští vojáci byli nasazeni do bojů převážně na Balkáně a v Rusku. Oficiální válečná propaganda Rakouska-Uherska válku chápala jako boj Germánů proti Slovanům. Tento postoj ale Češi ani Slováci zastávat nechtěli. Jako Slované
nechtěli bojovat proti Slovanům. Jednotlivci, někdy i celé jednotky,
přecházeli na stranu nepřítele. Tam byli zajati a později vytvořili jednotky legií, které se vracely do bojů zpět, tentokrát ale proti Rakousku-Uhersku a Německu. Takové jednání bylo ze strany Rakouska-Uherska chápáno jako velezrada ( Obr. 3). Každý zajatý legionář
byl bez milosti popraven.
Češi v legiích

Obr. 2 – Vojáci 73. pěšího pluku v Chebu

Zajatci, kteří byli zajati na západní frontě, vytvořili
jako první československou jednotku ve Francii. Do
bojů se zapojila již v roce 1915. Na jihu vznikly legie
v Itálii, do bojů se zapojily v roce 1917, důležitou úlohu sehrály především v bojích na Piavě, kde ovšem legionáři bojovali proti českým a slovenským vojákům rakousko-uherské armády.
Legionáři
v bojích první
světové války

Obr. 3 – Československé legie v Jekatěrinburgu
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Nejdramatičtější byla situace vojáků zajatých v Rusku. Do bojů se zapojili bitvou u Zborova v létě roku 1917. Na podzim proběhla v Rusku revoluce a na jaře 1918 Rusko podepsalo separátní mír. Válka v Rusku skončila ( s. 117, 119).
Československé jednotky proto měly být přesunuty na západní frontu. Jedinou možností se nakonec stala cesta
do Vladivostoku, odkud se měli vojáci loděmi přepravit zpět do Evropy. V Rusku mezitím začala občanská válka
a legionáři si museli průjezd transsibiřskou magistrálou vybojovat. Do Vladivostoku se legionáři probili až po
skončení války, jejich evakuace probíhala do roku 1920. Jejich návrat nebyl možný bez finanční i diplomatické pomoci USA. K legionářům patřili např. spisovatelé Jaroslav Hašek či Rudolf Medek a celá řada budoucích hrdinů odboje z druhé světové války. Je třeba si uvědomit, že vznik a fungování legií by nebylo možné bez „krajánků“ (Čechů
a Slováků usazených v zemích, kde legie vznikaly, nebo např. v USA, kde podporovali myšlenky na vznik samostatného státu Čechů a Slováků finančně i intervencemi u prezidenta Wilsona a vlivných Američanů).
Se vstupem Rakouska-Uherska do války byla uzavřena Říšská rada i sněmy jednotlivých zemí,
a tak ustal i český politický život. Již v prosinci 1914 odešel do emigrace T. G. Masaryk
( s. 95) a začal se angažovat v protihabsburském odboji. Snažil se přesvědčit velmoci o nutnosti zániku habsburské monarchie a vytvoření jednotlivých národních států. Právě Masaryk byl tím, kdo prosazoval myšlenku
vzniku jednotného státu Čechů a Slováků. Zároveň navázal styky se zástupci krajanů v zahraničí. Později
odešel za Masarykem do emigrace i Edvard Beneš ( Obr. 4). V Paříži ustavili Českou a později Československou národní radu.
Obr. 4 – Edvard
Dalším členem Československé národní rady byl Slovák Milan
Beneš
Rastislav Štefánik, který organizoval československé legie ( Obr. 5).
Tento český politik
a pozdější českoVe spojení s Masarykem byli také představitelé domácího odboje
slovenský preziKarel Kramář a Alois Rašín, kteří byli členy tajné organizace zvané Madent před válkou
ffie. Ta se snažila mocnostem Dohody dodávat důležité informace,
přednášel na unikteré by přispěly k jejich vítězství. V červnu 1918 uznala francouzská
verzitě. Během
vláda Československou národní radu za reprezentanta národních
války se zapojil
do vnitřního odbozájmů Čechů a Slováků, a díky úsilí Masaryka, Beneše a Štefánika tak
je v rámci Maffie.
byla připravena cesta k mezinárodnímu uznání českoslovenV září 1915 odešel
ského státu.
do zahraničí.
Zahraniční odboj

Význam legií
Na počátku války požadovali Češi na Rakousku-Uhersku větší autonomii. V roce 1917 už čeští politikové prosazovali vznik samostatného státu.
Právě legie byly jedním z důvodů, proč s tímto postojem dohodové mocnosti souhlasily. Celkem totiž v legiích bojovalo více než 100 000 Čechů
a Slováků a tyto jednotky hrály důležitou úlohu v boji proti centrálním
mocnostem. Legionáři se také po válce stali prvními vojáky a policisty
nově vzniklého státu.

V průběhu první světové války bojovali Češi a Slováci v rakousko-uherské
armádě především na východní a balkánské frontě. Válka dolehla i na civilní obyvatelstvo – byl zaveden přídělový systém a kvetl černý trh. V průběhu války vznikaly legie, které zasáhly do bojů na straně mocností Dohody.
T. G. Masaryk prosazoval myšlenku jednotného státu Čechů a Slováků
a spolu s E. Benešem a M. R. Štefánikem připravoval v průběhu války
cestu k mezinárodnímu uznání československého státu.
1. Vysvětli, jak se změnila situace v Rakousku-Uhersku po vypuknutí války.
2. Jak bylo zajištěno zásobování obyvatelstva?
3. Kde bojovala rota Nazdar?
4. Jaký význam měli českoslovenští legionáři pro vznik samostatného
Československa?
5. Popiš situaci legionářů v Rusku, využij informaci z doporučené literatury,
internetu, encyklopedie.

Obr. 5 – Milan
Rastislav Štefánik
Tento slovenský
astronom, voják
a politik je považován za jednoho
ze zakladatelů
československého
státu. Organizoval
československé
legie v Srbsku,
Rusku, Itálii a Rumunsku. Zahynul při návratu
do Československa při leteckém
neštěstí v roce
1919.
Vyhledej na mapě, přes které země se
legionáři vraceli domů.
Kde se dočtete více:
Kocián, M. – Ležák, Z. – Stopa legionáře
Emmert, F. – Českoslovenští legionáři
za první světové války
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SLOVNÍČEK POJMŮ
L
liberalismus = směr prosazující úplnou svobodu člověka
lord protektor = hlava státu nebo králův regent
M
majetkový cenzus = kritérium pro získání volebního práva,
volič musí splňovat předepsanou výši svého majetku
manufaktura = řemeslnická dílna, v níž je ruční výroba založená na dělbě práce a každý dělník vykonává jen jeden úkon
militarismus = snaha o cílený vojenský růst
mnohonárodnostní = tvořený více národy
mobilizace = uvedení sil (vojska) do pohotovosti
morganatický = společensky nerovný
N
nacionalismus = ideologie a politika zdůrazňující význam
národa
národněosvobozenecký = boj za národní osvobození
neutralita = postavení státu, který se neúčastní války mezi
jinými státy
O
ofenzíva = útok
P
paralela = obdoba, přirovnání
parlament = sbor zástupců státu, který má zákonodárnou moc
patent = dokument, výsada
personální unie = sdružení nejméně dvou států osobou
panovníka
plantáž = rozsáhlá plocha, kde je intenzivně pěstována jedna
užitková plodina (např. bavlna, cukrová třtina)
pogrom = hromadná násilná akce proti skupině osob,
původně protižidovská
pragmatický = věcný, praktický
privilegium = výsada, výhody
privilegovaný = zvýhodněný
proklamace = veřejné, slavnostní prohlášení
puristé = učenci, snažící se o čistotu jazyka
R
radioaktivita = schopnost některých atomových jader
samovolně se rozpadat za vysílání záření
rafinerie = závod na čištění a zpracování ropy
reforma = změna, zlepšení
regent = dočasný zástupce panovníka
rejdař = majitel lodi, která výdělečně provozuje námořní
plavbu (obchodní loď, dopravní loď)
reorganizace = změna uspořádání
restaurace = uvedení do původního stavu
rezervace = území vyhrazené domorodcům
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rezignovat = vzdát se úřadu, funkce
rezistence = projev odporu, rozdělení pravomocí důležitých
pro fungování
rusifikace = porušťování
S
samuraj = příslušník japonské vojenské šlechty
sankce = postih, pokuta
secese = původní význam odštěpení
separatistický = usilující o odloučení od jiného státu
separátní mír = mír, který uzavírají jen některé bojující strany
seriózní = odpovědný, vážný, spolehlivý
slavistika = vědní obor zabývající se zkoumáním jazyka,
literatury, dějin a kultury slovanských národů
socialismus = hnutí za sociálně spravedlivější společnost
stabilizovat = ustálit, upevnit
sufražetka = bojovnice za politická práva žen v Anglii
šógun = vysoký vojenský hodnostář v Japonsku
T
terminologie = soubor termínů určitého oboru lidské
činnosti
tuberkulóza = plicní onemocnění
turban = mužská pokrývka hlavy vytvořená ovinutím pruhu
látky kolem hlavy
U
ultimátum = důrazný požadavek na splnění určitých
podmínek s výhružkou
ústava = základní zákon státu
V
válečné reparace = odškodné, které po válce vyplácí
poražený stát vítěznému státu
varieté = divadlo s různými druhy výstupů, jako jsou scénky,
artistické výstupy apod.
velkovezír = vysoký státní hodnostář
volán = skládaný proužek látky sloužící jako ozdoba
Z
znárodnění = vyvlastnění, soukromý majetek přechází
do rukou státu
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Hravý dějepis 8
pracuje.
Učebnice zachycuje dějiny novověku od konce třicetileté války do konce první světové války.
Nejprve je popsáno období 2. poloviny 17. a 18. století. Poté je pozornost věnována Velké francouzské revoluci a napoleonským válkám, dějinám Evropy a světa po napoleonských válkách,

NOVOVĚK

revolucím v roce 1848 a dějinám 2. poloviny 19. století. Poslední oddíl učebnice se týká první
světové války a jejích důsledků.

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období a v jednotlivých
oddílech najdete i kapitoly věnované vývoji kultury, vědy, vzdělanosti a pokroku.
Kromě dějin evropských a světových se učebnice podrobně zabývá také dějinami českých zemí.

V učebnici lze nalézt přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané látce. Texty jsou doplněny také obrázky s popisky obsahujícími rozšiřující učivo a podrobnými
mapami. Průběžně zařazované otázky na konci každé kapitoly kladou důraz na logické a samostatné myšlení žáků a podporují jejich schopnost se vyjadřovat. Dále nechybí ani rozšiřující otázky a otázky týkající se mezipředmětových vztahů, díky nimž si mohou žáci uvědomit
přesahy a vazby jednotlivých témat.
Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných

Učebnici doplňuje pracovní
sešit Hravý dějepis 8.

osobností.

ISBN: 978-80-7563-151-0
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Učebnice je připravena v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravý dějepis 8 – Novověk

Na konec jednotlivých větších celků je zařazeno souhrnné opakování daného období, které má
upevnit získané znalosti a poskytnout žákům zpětnou vazbu.
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Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 7. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce dějepisu

