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upřesnění rok událost

*** 1774 Ludvík XVI na Francouzském trůně

14. července 1789

17. června 1789

26. srpna 1789

4. srpna 1789

6 října 1789 dav nutí krále, aby přesídlil z Versailles do Paříže

květen 1789 svolány generální stavy (finanční tíseň) do Versailles

srpen 1789 přejmenování Národní Shromáždění na Ústavodárné shromáždění, práce na ústavě

až 1792 1790 konstituční monarchie ve Francii

17. července 1791 masakr na Martově poli. La Fayette a 50 mrtvých demonstrantů

červen 1791 král LXVI se pokouší o útěk

srpen 1791

září 1791 definitivní schválení ústavy

10. srpen 1792 král zajat a uvězněn. Svržena městská správa v Paříži

21. září 1792

duben 1792 válka mezi Francií a Rak, Prus, Něm (Spojenci Františka I.)

21. ledna 1793

Až 1794 1793 vláda jakobínské diktatury

červen 1793

září 1793

27. července 1794

*** 1795 nová ústava omezující právo méně majetných

březen 1796

květen 1798 počátek tažení do Egypta s cílem oslabit VB

léto 1798 Fr. vojsko v Káhiře

9. listopadu 1799

*** 1800

*** 1802 Napoleon doživotním konsulem

*** 1802 Napoleon Nutí Británii k míru a navrácení kolonií

*** 1804

*** 1804

2. prosince 1805 Bitva tří císařů u Slavkova

říjen 1805 Britský generál Nelson poráží Napoleonovu flotilu u mysu Trafalgar

*** 1806

*** 1806 Napoleon vyhlašuje kontinentální blokádu Británie

konec 1806

*** 1806

*** 1807 Napoleon donutil cara, aby podpořil kontinentální blokádu Británie

*** 1809

*** 1810 car porušuje kontinentální blokádu

červen 1812 Napoleon vpadl do Ruska

září 1812 bitva u Borodina, Napoleon docílil Rus ústupu

*** 1813 protinapoleonská koalice – VB, Prusko, Rusko, Rakousko

říjen 1813 Napoleon poražen u Lipska, koalice obsazuje Paříž

*** 1814

*** 1815

18. červen 1815

pád Bastily, zřízení národní grady v čele s La Fayettem – začátek revoluce
třetí stav (měšťanstvo atp.) se prohlašuje za Národní shromáždění s ústavodárným právem a právem na 
vypisování daní (je jich 96%)
Deklarace práv člověka a občana – svoboda a rovnost před soudem, právo na soukromé vlastnictví, 
osobní svoboda
srpnové dekrety – Národní Shromáždění ruší poddanství a šlechtická privilegia a soudnictví, místo 
vrchnostenských dávek bylo zavedeno placení daní dle příjmů. Duchovenstvo bez desátků, města a cechy 
bez privilegií – idea občanské rovnosti 

Rakousko, Prusko a německé státy společně postupují vůči Francii, ÚS se přejmenovává na Zákonodárné 
Národní Shromáždění

Národní konvent ruší konstituční Monarchii a nastoluje republiku

král sťat gilotinou, pak i Marie Antoinetta

Poprava 29 girondistů, začíná jakobínská diktatura

zavražděn Jean Paul Marat (jeden z hlavních představitelů jakobínské diktatury

Popravou M. Robespierra končí jakobínská diktatura

Bonaparte vrchním velitelem Fr. Armády v Itálii

Bonaparte provedl za pomoci armády v Paříži převrat, rozpustil direktorium a Zákonodárné Národní 
Shromáždění, nastolil vládu 3. konsulů

Napoleonova vítězná bitva nad Rak u Merenga. Napoleon Odvážně přešel alpy

Napoleon prohlášen císařem Francouzů – za přítomnosti papeže si v Notre Dame nasadil sám císařskou 
korunu

schválen občanský Napoleonův zákoník – de facto to, co minulá ústava

Napoleon poráží pruské vojsko u Auerstedtu

Napoleon poráží pruské vojsko u Jeny

Napoleon Zavádí na území Německa rýnský spolek – konec SVŘŘ

Rakousko vystupuje proti Napoleon, vítězí v bitvě u Aspern, porážka u Wagramu

kongres ve Vídni – Francie vrácena do hranic před rokem 1792, nové uspořádání Evropy. Nejvíc hrabe 
koalice a Metternich
Vytvoření svaté aliance – proti revolucím, republikám. Iniciuje Alexandr I., přidává se Fridrich Vilém III.
(Prusko), František I.
po útěku z vyhnanství na Elbě Napoleon Vydupal nové vojsko. Definitivně končí v bitvě u Waterloo 
poražen Prusy a Brity, 1821 Napoleon umírá na ostrově sv. Helena
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