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Očekávaný výstup: Definuje rozvoj revolučního dění ve 20. a 30. letech  

19. století, jeho příčiny i následky pro další vývoj 

Evropy. 

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.). 

 

 

 



Evropa ve 20. a 30. letech 19. století - pracovní list    ….............................................. 

1. Vysvětli  pojmy: 

JUNTA_________________________________________________________________________ 

RESTAURACE __________________________________________________________________ 

KVIETIZMUS  ___________________________________________________________________ 

KARBONÁŘI____________________________________________________________________ 

KONGRESOVKA ________________________________________________________________ 

 
2. Kdy a proč se schází Vídeňský kongres? Jaké jsou jeho hlavní výsledky? 

 
 
 

3. Vysvětli ve stručnosti význam těchto historických postav: 

GIUSEPPE MAZZINI  _____________________________________________________________ 

PEDRO I._______________________________________________________________________ 

K. METTERNICH  ________________________________________________________________ 

 
4. V prosinci roku ……………… povstali v …………………………takzvaní děkabristi proti panovníku 

………………………………… Kdo byli děkabristi? Jakým výsledkem povstání skončilo? 

 
 
 

5. Jedním z ohnisek revolučního hnutí ve 30. letech 19. století bylo Řecko. Jak zde probíhal 
národně – osvobozenecký boj? Popiš přístup zemí Svaté aliance k řecké revoluci. 

 
 
 
 

6. Jedna z významných mocností v systému Svaté aliance chyběla. Která? 
 
 
 
7. K červencové revoluci došlo v roce ........................ v .............................  Díky ní vystřídal 

............................................   na trůně dosavadního krále ................................................. 

 
8. K faktickému zhroucení Svaté aliance dochází přibližně v roce ……………..…….… 

a) Které rozpory tento rozpad způsobily (konkrétní události) 
 
 
b) Které země se stávají součástí tzv. konzervativního bloku? 
 
 
c) Které země jsou naopak v tzv. liberálním bloku? 
 
 
9. Obsazení Španělska Napoleonovými vojsky a následná občanská válka způsobily výrazné 

změny i ve španělských jiho- a středoamerických koloniích. Vysvětli, jak se zde vyvíjela 
situace po roce 1808. Kdo stál v čele revoluce? 

 
 
 
 



Evropa ve 20. a 30. letech 19. století - pracovní list  (ŘEŠENÍ) 

1. Vysvětli  pojmy: 

JUNTA – vláda vojenských představitelů a bohatých vrstev v Latinské Americe 

RESTAURACE – návrat politického systému (Bourboni ve Francii atd.) 

KVIETIZMUS – snaha o zachování někdejšího uspořádání, konzervativní, proti změnám 

KARBONÁŘI – tajná společnost v Itálii usilující o sjednocení 

KONGRESOVKA – formálně samostatné Polské království pod nadvládou Ruska  
 
2. Kdy a proč se schází Vídeňský kongres? Jaké jsou jeho hlavní výsledky? 

1814-15, územní změny ve prospěch vítězů nad Napoleonem (Rakousko, Prusko, Rusko…), vznik  
Svaté aliance 

 
3. Vysvětli ve stručnosti význam těchto historických postav: 

GIUSEPPE MAZZINI – italský revolucionář, politik, jeden z hlavních aktérů sjednocování Itálie 

PEDRO I. – císař samostatné Brazílie 

K. METTERNICH – rakouský konzervativní politik, tvůrce systému Svaté aliance 
 
4. V prosinci roku 1825 povstali v Petrohradu takzvaní děkabristi proti panovníku Mikuláši I. Kdo byli 

děkabristi? Jakým výsledkem povstání skončilo? 

Děkabristi – důstojníci a kadeti ruské armády 
Výsledek – požadavky děkabristů neúspěšné, zásah armády, brutálně potlačeno 
 
5. Jedním z ohnisek revolučního hnutí ve 30. letech 19. století bylo Řecko. Jak zde probíhal 

národně – osvobozenecký boj? Popiš přístup zemí Svaté aliance k řecké revoluci. 

Hetairie, 1813 povstání potlačeno, nejednotný přístup Svaté aliance (dodávky zbraní, 
dobrovolníci) + pomoc Ruska (mocenské zájmy) 
Londýnská konvence – otevřená pomoc Ruska, Francie a V. Británie Řecku – porážka Turků u 
Navarina, 1829 drinopolský mír, 1830 Londýnská konference – samostatnost Řecka 
 
6. Jedna z tehdejších významných mocností v systému Svaté aliance chyběla. Která? 

Osmanská říše  
 
7. K červencové revoluci došlo v roce 1830 ve Francii. Díky ní vystřídal Ludvík Filip Orleánský na 

trůně dosavadního krále Karla X.   
 
8. K faktickému zhroucení Svaté aliance dochází přibližně v roce 1830 

a) Které rozpory tento rozpad způsobily (konkrétní události) 
Rozpory mocností na Balkánu – Rusko x Franice, V. Británie + zájmy Rakouska 
Belgická revoluce 

b) Které země se stávají součástí tzv. konzervativního bloku? 
Rusko – Prusko - Rakousko 

c) Které země jsou naopak v tzv. liberálním bloku? 
Velká Británie – Francie - Belgie 

9. Obsazení Španělska Napoleonovými vojsky a následná občanská válka způsobily výrazné 
změny i ve španělských jiho- a středoamerických koloniích. Vysvětli, jak se zde vyvíjela 
situace po roce 1808. Kdo stál v čele revoluce? 

Růst rozporů Španělsko x kolonie, gradace v době obsazení Španělska N.B., války za nezávislost 
(1808-14 a 1816-25), v 1. porážka (kromě Argentiny), ve 2. vznik svobodných států (Venezuela, 
Kolumbie, Peru, Mexiko…). V čele stál Simon Bolívar. 
 
 
 
Zdroj: archiv autora 
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