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Očekávaný výstup: Definuje postavu Napoleona Bonaparte jako výsledek 

revolučního dění ve Francii, příčiny napoleonských 

válek i jejich dopad na vývoj v Evropě.  

Metodické poznámky: Materiál lze použít při individuální i skupinové práci, po 

jednotlivých úkolech i vcelku. Zadání po probrání učiva, 

časová náročnost 30 - 45 minut (v závislosti na 

individuální či skupinové práci, dispozici třídy atd.). 

 

 

 

 



 
 

Napoleonské války - pracovní list    ………….………......................... 

1. Vysvětli ve stručnosti pojmy a jména: 

CODE CIVIL _____________________________________________________________________________ 

TYLŽSKÝ MÍR  ___________________________________________________________________________ 

KONTINENTÁLNÍ BLOKÁDA  _______________________________________________________________ 

MARIE LUISA  ___________________________________________________________________________ 

MICHAIL KUTUZOV  ______________________________________________________________________ 

JEAN-BAPTISTE BERNADOTTE ____________________________________________________________ 

HORATIO NELSON  ______________________________________________________________________ 
 
2. Napoleon Bonaparte pocházel z ……………….. (odkud), později vystudoval vojenskou školu a stal se 

důstojníkem ………………..……… (obor). Své první válečné úspěchy získal při obléhání přístavu 

…………………… obsazeném anglickým a španělským loďstvem. 

 
3. V roce 1806 vzniká Rýnský spolek. Vysvětli, za jakých okolností k tomu došlo.  

 

 
4. Po uzavření tzv. Pařížského míru v květnu …………. císař Napoleon kapituloval a byl odeslán na ostrov 

……….………..……, odkud se v březnu ………….... vrátil a znovu se vrátil na francouzský trůn. Jeho vláda 

v tomto období je označována jako ………….……………..…………….. Po definitivní porážce v bitvě u 

………………..…… byl pak internován na ostrově …………………………… u břehů ………..……..., kde roku 

………. umírá. 

 
5. Které země, kdy a s jakým výsledkem se střetl v těchto klíčových bitvách napoleonských válek? 

BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ (uveď i jednotlivé panovníky) ______________________________________________  

BITVA NÁRODŮ ___________________________________________________________________ 

BITVA U TRAFALGARU _____________________________________________________________ 

BITVA U WATERLOO _____________________________________________________________ 

 
6. Jakou taktiku při svém odporu zvolili proti Napoleonovi:  

a) Španělé po obsazení Španělska? 

 

b) Rusové během tažení do Ruska? Uveď alespoň další 2 okolnosti, které přispěly k debaklu Napoleonovy 

armády v Rusku 

 

 
7. Spoj data a tažení vojsk Napoleona Bonaparte (např. A1, B2…)  

  A     B       C     D        
 
A) 1798    1) Rusko 
B) 1812    2) Itálie 
C) 1808    3) Egypt 
D) 1796    4) Španělsko 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bernadotte


 

 
Napoleonské války - pracovní list  (ŘEŠENÍ)  

1. Vysvětli ve stručnosti pojmy a jména: 

CODE CIVIL – 1804, občanský zákoník vydaný Napoleonem Bonaparte 

TYLŽSKÝ MÍR – 1808, mír mezi Francií x Ruskem a Pruskem 

KONTINENTÁLNÍ BLOKÁDA – zákaz obchodu s V. Británií ve snaze ji hospodářsky zničit  

MARIE LUISA – dcera rakouského císaře Františka I. provdaná za Napoleona B.  

MICHAIL KUTUZOV – vrchní velitel ruských vojsk v době tažení NB do Ruska, taktika spálené země, porážka 
Napoleona  

JEAN-BAPTISTE BERNADOTTE – francouzský maršál a ministr, později švédský král 

HORATIO NELSON – britský admirál, vítěz nad franc. (a španěl.) loďstvem u Abukiru a Trafalgaru 
 
2. Napoleon Bonaparte pocházel z Korsiky. (odkud), později vystudoval vojenskou školu a stal se důstojníkem 

dělostřelectva (obor). Své první válečné úspěchy získal při obléhání přístavu Toulon obsazeném anglickým a 

španělským loďstvem. 

 
3. V roce 1806 vzniká Rýnský spolek. Vysvětli, za jakých okolností k tomu došlo.  

Vznik po rozpadu Svaté říše římské – následek porážky říšských vojsk Napoleonem v bitvě u Slavkova  

 
4. Po uzavření tzv. Pařížského míru v květnu 1814 císař Napoleon kapituloval a byl odeslán na ostrov Elba, 

odkud se v březnu 1815 vrátil a znovu se vrátil na francouzský trůn. Jeho vláda v tomto období je označována 

stodenní císařství. Po definitivní porážce v bitvě u Waterloo byl pak internován na ostrově sv. Heleny u břehů 

Afriky, kde roku 1821 umírá. 

 
5. Které země, kdy a s jakým výsledkem se střetly v těchto klíčových bitvách napoleonských válek? 

BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ (uveď i jednotlivé panovníky) 1805, Slavkov, Francie (Napoleon) x Rusko (Alexandr I.) a 

Rakousko (František I.)  

BITVA NÁRODŮ - 1813, Lipsko, Francie x Velká Británie, Prusko, Rusko, Rakousko 

BITVA U TRAFALGARU – 1805, Středozemní moře, Francie + Španělsko x Británie  

BITVA U WATERLOO - 1815, Francie x Británie a Prusko 
 
6. Jakou taktiku při svém odporu zvolili proti Napoleonovi:  

a) Španělé po obsazení Španělska? Guerillová válka 

b) Rusové během tažení do Ruska? Uveď alespoň další 2 okolnosti, které přispěly k debaklu Napoleonovy 

armády v Rusku – taktika spálené země, dále nedostatečná logistika, počasí, nezájem Kutuzova jednat o 

míru… 

 
7. Spoj data a tažení vojsk Napoleona Bonaparte (např. A1, B2…)  

  A3     B1       C4     D2        
 
A) 1798    1) Rusko 
B) 1812    2) Itálie 
C) 1808    3) Egypt 
D) 1796    4) Španělsko 
 
 
 
 

Zdroj: archiv autora 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bernadotte
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
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