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DĚJEPIS – 8. ROČNÍK  

POZOR!!! U UČEBNICE SE JEDNÁ O DRUHÝ DÍL!!! 

PROČTI SI DANOU LÁTKU V UČEBNICI A PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU 

DOBA NAPOLEONSKÁ  –  učebnice, II. díl str. 14 – 19 

NAPOLEON BONAPARTE 

(1769 – 1821) 

 

Napoleon Bonaparte, zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte 

• narodil se na ostrově Korsika 

• studoval vojenské školy, vynikal v matematice a historii 

• jeho velkým vzorem byl Alexndr Veliký (osobnost ze starověkého Řecka) a Gaius Julius 

Caesar (osobnost starověkého Říma) 

• Napoleon = silná osobnost, která měla Francii vyvést z porevoluční krize 

• roku 1799 se stal ve Francii 1. konzulem  

• roku 1804 byl papežem korunován na císaře =˃ stal se francouzským císařem  

• vedl dobyvačné války v Itálii a Egyptě  

• roku 1805 – bitva u Slavkova (na našem území, jižní Morava, Slavkov u Brna) 

- označovaná jako bitva tří císařů – francouzský císař Napoleon, rakouský císař       

František II. a ruský car Alexandr I.  

- Napoleon v této bitvě zvítězil =˃ ovládl značnou část střední Evropy  

                  

                    Tři císaři                                         Bitva u Slavkova               Mohyla (památník) bitvy u Slavkova                               

Zdroj: http://www.zamek-slavkov.cz/historie/bitva-u-slavkova/30-historie/bitva/84-historie-bitvy 

            http://mohylamiru.muzeumbrnenska.cz/ 

• jeho největším konkurentem byla Anglie a Rusko =˃ roku 1805 bitva u Trafalgaru – 

zde se Napoleon utkal a anglickým admirálem Nelsonem, Napoleon byl poražen 

• Napoleon vyhlásil Anglii kontinentální blokádu =˃ zákaz dovážet anglické zboží do 

evropských zemí, cílem byla hospodářská likvidace Anglie 

• ruský car kontinentální blokádu porazil  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://www.zamek-slavkov.cz/historie/bitva-u-slavkova/30-historie/bitva/84-historie-bitvy
http://mohylamiru.muzeumbrnenska.cz/
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• roku 1812 zahájil Napoleon tažení do Ruska 

- ruskou armádu vedl generál Kutuzov 

- po bitvě u Borodina vstoupil Napoleon do Moskvy (město bylo bez zásob a zničeno 

požárem) 

- Napoleonova armáda neměla dostatek obživy, blížila se zima (kruté mrazy) 

• Napoleon přišel o značnou část armády (z původních 500 tisíc vojáků mu zbylo asi 20 

tisíc vojáků) =˃ návrat do Francie 

• roku 1813 – bitva u Lipska, tzv. „bitva národů“ (Napoleon x Rakousko, Rusko, 

Prusko, Švédsko) 

• Napoleon byl poražen a následně odvezen do vyhnanství na ostrov Elbu 

• později se rozhodl pro návrat do Paříže, roku 1814 se stává znovu císařem =˃ bylo 

vyhlášeno tzv. „stodenní císařství“  

• roku 1815 došlo k bitvě u Waterloo (u Bruselu) =˃ definitivní porážka Napoleona 

• později se rozhodl pro návrat do Paříže, roku 1814 se stává znovu císařem =˃ bylo 

vyhlášeno tzv. „stodenní císařství“  

• roku 1815 došlo k bitvě u Waterloo (u Bruselu, Belgie) =˃ definitivní porážka 

Napoleona 

• následně byl poslán na ostrov sv. Helena, kde roku 1821 umírá (údajně byl otráven 

arzenem) 

 

   
                   Ostrov Elba                            Waterloo                                  Ostrov Svatá Helena       

                      

Zdroj obrázků: https://cs.wikipedia.org/wiki/Elba 
                          https://cs.wikipedia.org/wiki/Waterloo_(Belgie) 
                      https://www.aviation-fan-club.com/letiste_st-helena.htm 

 

VÍDEŇSKÝ KONGRES  

(1814 – 1815) 

• předsedal mu rakouský císař František I., který byl pravidelně zastupován ministrem 

zahraničím Klemensem Metternichem 

• kongres označován jako „tančící kongres“ (téměř každodenní konání plesů) 

• kongres měl rozhodnout o novém uspořádání Evropy po napoleonských válkách 

• roku 1815 vznikl spolek Svatá aliance = dohoda Ruska, Rakouska a Pruska o vzájemné 

pomoci, cílem bylo zabránit revolucím v Evropě 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Waterloo_(Belgie)
https://www.aviation-fan-club.com/letiste_st-helena.htm
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                 Vídeňský kongres                                                                     Evropa po Vídeňském kongresu 

Zdroj obrázků: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD_kongres 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD_kongres

