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Příloha č. 9 – Překlady částí francouzských učebnic využitých v případové studii 

Viz další strany. 

 

 



 

Přístav La Rochelle v 18. století 
Jedním z nejvýznamnějších přístavů v obchodu s otroky u Atlantském oceánu byl La Rochelle. 
Gravura z 18. století, detail. 

Otroci pracující na plantážích 
Na této plantáži na jednom z ostrovů v Karibiku, kde se pěstovala cukrová třtina, pracují ženy i 
muži ve velmi náročných podmínkách. 
Otroci pěstující cukrovou třtinu, Deset pohledů na ostrov Antigua, William Clark, 1823, Britská knihovna, 
Londýn. 

Měšťané, obchod a 
otroctví (18. století) 

Jak obchod a otroctví přinesly Evropě 
v 18. století bohatství? 

S čím se seznámím 
Atlantský oceán se stal v 18. 
století srdcem intenzivního 
mezinárodního obchodu také 
díky obchodu s otroky. 

Evropa 

Karibik 

Nejvýznamnějšími přístavy zapojenými do obchodu 
s otroky byly ty anglické (především Liverpool) 
následované těmi francouzskými (například 
Nantes) a nizozemskými (Amsterdam). 



Měšťané, obchod 
a otroctví 
v 18. století 

18. století, rozvoj obchodu, 
bohatého měšťanstva a otroctví 

19. století, „průmyslová revoluce“ 
a rozmach kolonialismu 

Slovníček 

Kolonie 
Území obsazené a ovládané 
zahraničním státem. 
 

Trojúhelníkový obchod 
Mezinárodní obchod s otroky, který 
probíhal mezi třemi kontinenty: 
Evropou, Afrikou a Amerikou. 
 

Černý zákoník 
Soubor francouzských zákonů 
sepsaných v roce 1685, podle kterých 
se řídil život otroků na plantážích. 
 

Faktorie 
Zahraniční obchodní pobočka. Sloužila 
také jako zastávka při delších 
obchodních plavbách. 
 

Otrokářský obchod 
Obchod s muži a ženami zajatými 
v Africe a poté prodanými do 
vlastnictví otrokářů. 

  Otázky 
 

Orientuji se v čase a v prostoru. 
 
    Ve kterém období byl otrokářský 
obchod nejvýznamnější? 
 

    Které regiony na světě byly pro-
pojeny námořními cestami? 
 

    Které evropské země měly svá 
území na americkém kontinentě? 
 

    Jmenuj, s čím se v 18. století ve 
světě obchodovalo. 

Koloniální říše 
 

          Španělské kolonie   

          Portugalské kolonie a faktorie 
 

          Francouzského kolonie a faktorie 
 

          Anglické kolonie a faktorie 
 

          Nizozemské kolonie 
 

 

 

          Území neprobádaná Evropany 
   

          Nezávislá území 
 

 

Námořní obchodní cesty 
 

          Trojúhelníkový obchod 
   

          Významné námořní obchodní cesty 
 
 

          Obchodní komodity 
 

 

Mezinárodní obchod, otrokářský obchod 
a koloniální říše v 18. století 
 

Kožešiny 
tresky 

Otroci 
Koření, čaj, 

porcelán, hedvábí 

Látky, 
zbraně 

Cukr, káva, bavlna, 
rum, tabák 

Přijetí Černého 
zákoníku 

Královské svolení pro otrokářský 
obchod v přístavech La Rochelle, 
Nantes, Rouen a Bordeaux. 

Vrchol transatlantského 
obchodu (s otroky) 

Počátek hnutí za zrušení 
otroctví v Evropě 

                Vzpora otroků na ostrově 
                             Sv. Dominik 
První zrušení otroctví ve Francii 
 

                        Znovuzavedení otroctví 



Klíčová otázka  Jak obchodní výměna obohatila evropské státy v 18. století? 

Slovníček 
 

Skladiště francouzské Východoindické společnosti v Pondichéry 
Ve skladištích se nacházely především látky vyrobené v koloniích, které odsud byly 
odváženy do přístavů ve Francii 
Rytina z 18. století, Muzeum Východoindické společnosti, Lorient, Francie 

Růst britského obchodu 

Užitečnost obchodu pro Francii 

     Úkolem Východoindické společnosti je 
dovézt do našich zemí koření, drogy (káva, čaj) 
a další, které se u nás nepěstují a bez nichž se 
nemůžeme obejít (...). Tato obchodní 
společnost vytvořila pevné základy v mnoha 
částech světa, přispěla k tamnímu respektu ve 
jménu krále a jeho královské moci, má 
vzkvétající námořní loďstvo stejně tak ku 
prospěchu Francie jako ku škodě jejích sousedů 
(...). 

Nicolas Dutot, Politická zamyšlení nad obchodem a 
financemi, 1738 

 

Obchodní výměna v 18. století 

Velkoobchod přinesl i nové pochutiny. 
Na tomto obraze domácí sluha (1) nalévá do 
šálků čokoládu, která byla vyrobena z kakaových 
bobů dovážených z Ameriky. 
 

Šálek čokolády, Nicolas Lancret, kolem roku 1742, 88,9 x 
97,8 cm, detail, Národní gelarie v Londýně. 

Britský obchod mimo Velkou Británii 
(v tisících librách)  
 
 
 
 
                                          Celkem 
 
 
                          Export 
 
                                   Import 
 
 
 
Podle  

Východoindická obchodní 
společnost 

Nelze pochybovat o prospěchu obchodu, 
především pokud jde o jednotlivce 
obchodující se zbožím, jelikož největší část 
království (Francie) se, zdá se, touto profesí 
živí, a denně tak spatřujeme kupce a 
obchodníky vydělávat nemalé jmění (...). 
Čím více se obchoduje, tím hojnější je 
v zemi přebytek. Jednotlivé státy tímto 
způsobem nashromáždily za krátkou dobu 
nekonečné bohatství, a jakmile válka 
obchodování ukončí, provincie tím budou 
trpět (...). 
Panovníkům toto přináší rovněž značný 
užitek: krom daní, které jim plyne ze zboží 
nakoupeného či prodávaného za 
hranicemi království, (...) je to 
právě obchodování, ze kterého bankéři a 
výběrčí daní vybírají obrovské sumy peněz, 
které jejich král někdy potřebuje pro 
financování svých nákladných záležitostí.  
 

Jacques Savary, Dobrý obchodník, 1675 
 

Obchodní společnost 
Společenství několika obchodníků. Některá 
z nich se stala velmi bohatá a vlivná, 
například Východoindická společnost, 
která se zaměřila na obchod s koloniemi. 
 

Aktivity 
 

Klíčová otázka     Jak obchodní výměna obohatila evropské státy v 18. století? 

Postup 1 Postup 2 

Vybírám informace z dokumentu 

Argumentuji v písemné nebo ústní formě 

Píši přehledný argumentační text 

Dok. 2 Jak se vyvíjel britský obchod v 18. století? 
 

Dok. 1 a 3 Jaký byl účel působení Východoindické 
společnosti? 
Dok. 3 a 4 Proč byl obchod pro Francii 
výhodný? 
Dok. 3, 4 a 5 Jak evropské obchodní aktivity 
ovlivnily způsob života společenských elit? 
 
 
Vytvořte si seznam základních informací, díky 
nimž bude moct odpovědět na klíčovou 
otázku. 
 

Napište text asi na 10 řádek, kterým 
odpovíte na klíčovou otázku. 
Použijte tato slova: 
zboží, obchodní společnost, zboží 
z kolonií, obohacení, dovoz, vývoz. 
 
 
  POSTUP  
 

  Ukažte nejdříve rozmach námořního obchodu  
  (Dok. 1, 3, 4). Potom popište obchodníky a  
  obchodní společnosti (Dok 1, 3 a 4). Nakonec 
  vysvětlete důsledky tohoto obchodu na evropské 
  státy a na evropský způsob života. (Dok. 3 až 5). 

nebo 



 

Významný přístav na březích 
Atlantiku: Bordeaux 

Buržoazie (měšťanstvo)  
V 18. století skupina obyvatel města, 
která výrazně bohatla v podnikání 
v obchodní a finanční sféře. 
Velkoobchodník 
Obchodník, který podniká v obchodě 
s velkým objemem produktů nebo 
surovin. Většinou na mezinárodní úrov-
ni. Velkoobchodníci tvořili ve městech 
mocnou skupinu obyvatel. 
 

Příklad městského paláce, symbolu 
bohatých vrstev v Bordeaux  
Palác Nairac patřil v 18. století velkoobchodníkovi, 
který zbohatl na obchodu s cukrem. Dnes se jedná 
o reprezentativní budovu města. 

Obchodní aktivity přístavu Bordeaux 
 

Velmi významný obchod 

Přístav Bordeuax v 18. století 
První pohled přístav v Bordeaux, Josef Vernet, 1759, 263 x 165 cm, Národní muzeum Marine, Paříž. 

Fasáda celního paláce 
postaveného v 18. století 
 

Obchodování na nábřeží 
 

Vykládka sudů s vínem 
 

Obchodní lodě 
 

Garonna, řeka, která ústí 
v Atlantském oceánu 

                               obyvatel ve 
městě Bordeaux 
                                 obyvatel 

     Obchodování města Bordeaux má 
stěžejní význam. Hlavní část obchodu 
probíhá s ostrovy. Bordeaux tam dováží 
víno a obilí, železářské výrobky, bižuterii, 
látky apod. 
   Ve Francii nakupuje Bordeaux to, co 
dováží do Ameriky a pro království je 
tento obchod velmi výhodný. Víno je 
pro samotné Bordeaux nejvýhodnějším 
artiklem, protože je to bohatství, které 
se znovu rodí každý rok. Mnoho lidí mi 
svěřilo, že dvě třetiny obyvatel Bordeaux 
se zabývají pracemi souvisejícími s vínem. 
  

Podle François de la Rochefoucault, Zápisky 
z cest, 1783 

 

François Bonnaffé, 
velkoobchodník a rejdař, syn 
Françoise Calmel a Étienna 
Bonnaffé (1723-1809), 
měšťanského kupce. 
      V roce 1746 se stává 
obchodníkem s Antilami v 
Karibiku a získává jmění z ob-
chodu s kávou, cukrem, obi-
lovinami a vínem. Zakládá 
obchodní společnost ve fran-
couzské provincii Saint 
Domingue.  
       Podniká přes 80 plaveb-
ních cest mezi Bordeaux a 
Antilami. 
      Bonnaffé se stává velmi 
zámožným, vlastní několik 
lodí, dvě panství v oblasti 
Bordeaux a 23 domů přímo 
ve městě Bordeaux. 
 

François Bonnaffé: 
měšťan z Bordeaux 

Rozumím obecnému významu dokumentu 

Píšu text s vhodnými historickými pojmy 

Srovnávám více dokumentů 
 

Tabulku si překreslete a vyplňte. Poté odpovězte 
na klíčovou otázku. 
 

                                                           Dokument  Myšlenka 
 
   

    Aktivita námořního obchodu                   1, 3, 4 a 5 
 
    Bohatnutí velkoobchodníků                         2 a 5 
 

    Měnící se město vlivem obchodu               2 a 4 

Dok. 1 Jak se vyvíjel obchod v Bordeaux mezi léty 
1715 a 1787? 

Dok. 3 Na výrobě jakého produktu a obchodu s 
ním spočívala prosperita Bordeaux. 
Dok. 4 Které prvky na obraze vypovídají o tom, že 
Bordeaux byl významný obchodní přístav? 
Dok. 2, 4 a 5 Jaké se bohatství projevilo ve městě 
a u rodin velkoobchodníků? 
 
 
 

Navštívili jste Bordeaux v 18. století a procházíte se 
po nábřeží. Vytvořte poznámky z vaší cesty, 
kterými odpovíte na klíčovou otázku za pomoci 
odpovědí na předchozí 4 otázky. 
 

Aktivity 
 

Postup 1 

Postup 2 
nebo 

Slovníček 
 

Klíčová otázka  Jak obchodní aktivity v přístavu obohatily  
                     Bordeaux a její obyvatele v 18. století? 

Celkový objem obchodu (v tisících sudů) 
Sud byla jednotka užívaná v námořním obchodě. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        V 
 
 
 
 
 
 
 
    s Evropou            s koloniemi                s blízkým okolím 
 

Podle Paul Butel, Obchodníci z Bordeaux, Evropa a ostrovy v 18. století, 1974 

  

Klíčová otázka     Jak obchodní aktivity v přístavu 
obohatily Bordeaux a její obyvatele v 18. století? 
 

Klíčová čísla 



Představte si, že se vaše třída účastní soutěže „Plamen rovnosti“. Jedná se o 
francouzskou celonárodní soutěž, která se soustředí na dějiny otroctví, 
otrokářského obchodu a hnutí za jejich zrušení. 
Inspirujte se životem Olaudaha Equiana a připravte projev, ve kterém 
popíšete transatlantický trojúhelníkový obchod. 

Zadání 

Olaudah Equiano, z Afriky do 
Ameriky 

Trojúhelníkový obchod 

Loď pro přepravu otroků: Brookes z Liverpoolu. 
Tato rytina z roku 1788 byla vytvořena abolicionistickým 
hnutím s cílem upozornit na hrůzy obchodu s otroky. 
 

     ženy        děti        muži 
     

      Lidé a jejich svoboda nemají být v žádném 
ohledu předmětem obchodu. Nesmějí být ani 
prodáváni ani kupováni, ani za ně nemá být 
jakkoliv placeno. (…) Každý z těchto 
nešťastníků, kteří jsou považováni za pouhé 
otroky, má právo být prohlášen za 
svobodného, protože nikdy svobody nepozbyl.  
      Možná se bude tvrdit, že tyhle kolonie se 
brzy zhroutí, jestliže otroctví černochů bude 
zrušeno. Pokud se tak stane, budeme z toho 
nutně vyvozovat, že někteří lidé musí žít 
v nesvobodě a neštěstí, abychom my mohli 
hromadit bohatství a žili přepychu? (…) 
      Může být vůbec oprávněné zbavit lidský 
druh svých nejposvátnějších práv, jen aby 
uspokojil lakotu, marnost, nejkrajnější vášně? 
Nikoliv... Ať se kolonie raději rozpadnou, než 
abychom učinili tolik lidí nešťastnými!   
 

    Louis de Jaucourt, Otrokářský obchod, článek 
 v Encyklopedii, 1763 

 

V přepravních lodích měl každý 
otrok k dispozici prostor pouze 40 
cm na šířku. Většina z nich tak 
musela ležet na boku než na zá-
dech. Všichni otroci měli spoutané 
ruce a byli přivázání k sobě nav-
zájem. Muži měli navíc ve dvojicích 
spojené železné kovy na nohou. 
 

Transatlantický obchod: z Afriky do 
Ameriky 

Slovníček 
 

Obhajoba otroctví 

Odsouzení otroctví 

       Tito ubozí otroci nachází obvykle své 
blaho ztrátou svobody. Křesťanská výchova, 
které se jim dostává, spolu s jejich přirozenou 
potřebou jich samotných pro produkci 
cukru, tabáku, indiga apod., zmírňuje to, co 
se jeví při obchodování jako nelidské. Lidé se 
stávají obchodníky s jinými lidmi, které si 
kupují jako dobytek k obdělávání polí. 

 
Savary des Bruslons, Obecný slovník obchodu, 

1723 

                           Olaudach Equiano se 
                           narodil v roce 1745 
                           v Nigérii. V 11 letech byl 
                           zajat rivalským kmenem. 
                           Byl prodán britským ob- 
                           chodníkům s otroky, 
vstoupil do služeb britského námořního 
důstojníka a posléze obchodníka, jenž 
mu umožnil v roce 1766 vykoupit se na 
svobodu. 
 

„Kromě toho, že můj otec vlastnil 
několik otroků, měl i početnou rodinu se 
sedmi dětmi. Jednoho dne dva muži 
vnikli do našeho příbytku, zmocnili se 
nás dvou a odvedli nás do nedalekého 
lesa. Vhodili mě do mezipalubí. Zápach 
zde byl natolik odporný a byl zde 
takový křik, že pocity hnusu a fyzické 
ochablosti mi nedovolily cokoliv sníst 
(...).    
       Nakonec bílí lidé, unaveni naším 
křikem, přivedli bývalé otroky, aby nás 
uklidnili. Řekli nám, že tu jsme kvůli 
práci, že se brzy dostaneme na zem a 
že se shledáme s ostatními lidmi z naší 
země.  Po příjezdu do Ameriky přiběhli 
na znamení kupci do dvora, kde byli 
shromážděni otroci, a vybírali si podle 
toho, kdo se jim líbil.“   
 
Podle Poutavý příběh o životě Olaudaha Equiana 

aneb Gustava Vassy Afrického, Londýn, 1789 

Ve vašem projevu můžete ukázat, jak 
evropské země realizovaly otrokářský 
obchod (Dok. 1, 3 a 4) a jak byla tato 
krutá aktivita obhajována (Dok. 2) 
navzdory kritice, která se začala 
objevovat na konci 18. století. (Dok. 4 
a 5)   

Abolicionista 
Stoupenec abolicionistického hnutí, které 
požadovalo zrušení otroctví. 
 

zbraně, 
látky, 
alkohol  

cukr, 
rum, 
káva  

Antily 
(Karibik) 

Atlantský 
oceán 

Afrika 

Amerika 

Amerika 

Evropa 

Pomocník 
 



 

Život otroků v Karibiku 

Slovníček 
 

    Stovka mužů a žen různého věku okopávají pole 
s cukrovou třtinou. Většina z nich je nahá nebo zakrytá 
cáry látky. Žhavé slunce jim pálí nad hlavou. Údy, 
unavené vahou nářadí a neúprosnou odolností 
obdělávané země, jim těžknou v nepřejícím horku (...). 
Pot jim stéká po těle.  
     Všudypřítomné hřbitovní ticho. Dozorčí je stále 
přítomen svým nelítostným pohledem. Hlídka 
ozbrojených mužů bičuje všechny ty, kteří se odváží na 
chvilku si odpočinout, muže, ženy, bez rozdílu, mladé či 
staré. 
 

Podle Bernarda Moitta, Ženy a otroctví na francouzských 
Antilách 1635-1848, 2001 

 

     Čl. 38 – Uprchlému otroku, který bude na útěku 
po dobu jednoho měsíce ode dne, kdy tuto skute-
čnost jeho pán oznámí soudu, budou uříznuty uši a 
na rameni mu bude vypálena královská lilie.1        
     Jestliže znovu uprchne na dobu jednoho 
měsíce (...), bude mu odříznuta noha, na druhém 
rameni vypálena královská lilie, napotřetí bude 
odsouzen k trestu smrti. 

Černý zákoník, 1685 
1 Symbol francouzské královské moci 

 

Násilí páchané na otrocích 
Obrázek publikovaný abolicionistickým hnutím. 
Kruté zacházení s otroky na Antilách, 1773 

Maronáž a vzpory otroků 
Otrok na útěku z nizozemské kolonie 
Surinam v 70. letech 18. století. 
Rytina, Bartolozzi, 1794 

Pěstování cukrové třtiny na Antilách v Karibiku 
Pán dohlíží na práci otroků na plantážích, kde se pěstuje cukrová třtina. Z ní se pak vyrábí 
cukr a jako obchodní produkt se pak prodává. 
Pole cukrové třtiny na Antilách, rytina, Paolo Fumagali, 19. století 

Každodenní život otroků 

Klíčová otázka  Jaké byly životní podmínky otroků na plantážích? 

Klíčová otázka  Jaké byly životní podmínky otroků na plantážích? 

Rozpoznám různé úhly pohledu 

Píšu historický výklad 

Dok. 1 Jak byla organizována práce na plantáži? 

Dok. 1, 2 a 4 Jaké byly pracovní a životní 
podmínky otroků?. 
Dok. 3 Jak někteří otroci reagovali na tyto 
podmínky? 
Dok. 5 Co hrozilo otroku na útěku? 
 
 

Na základě informací získaných z dokumentů 
napiš text, kterým odpovíš na klíčovou otázku.   

Představte si vyprávění, ve kterém 
otrok vypráví o svém útěku 
z plantáže. Napište ho za pomoci 
vhodných slov z dokumentů. 
 

     POSTUP  
 

         Za pomoci dokumentů zvažte důvody  
           jeho útěku.  
 

           Nezapomeňte popsat, co při útěku 
           riskoval. 
 

           Zvažte užití těchto klíčových slov: 
           plantáž, práce, únava, strach, pán,  
           maronáž, Černý zákoník 

Aktivity 
 

Postup 1 Postup 2 nebo 

Černý zákoník 
Soubor francouzských zákonů sepsa-
ných v roce 1685, podle kterých se 
řídil život otroků na plantážích. 
 

Maronáž 
Útěk otroků, kteří chtěli uniknout 
těžkým životním podmínkám na 
plantážích. 
 

Plantáže 
Oblasti, na kterých se pěstovaly 
zemědělské produkty a kde žili a 
pracovali otroci. 

 

Dům pána 
(majitele) 

 

Pole s cukrovou 
třtinou 

 Přístřešky 
otroků 

Pastviny 

 

Výrobna 
cukru Vodní 

mlýn 

 

Karibik 
 

Černý zákoník 

Píšu životopisné vyprávění 



  

Od minulosti k dnešku 

Plantáže cukrové třtiny 
Murat založené na konci 
17. století dnes patří k těm 
nejrozsáhlejším a nejzacho-
valejším na Guadeloupu. 
Pracovalo zde více jak 300 
otroků. Nesou jméno po 
svém majiteli Dominikovi 
Muratovi, který díky nim 
získal výrazné bohatství. 

Otrokářské plantážnictví 

Dům pána 
Obydlí Murat v Marie-Galante na Guadeloupu v roce 2015 

Výrobna cukru 
Vlevo je možné vidět ruiny větrného mlýna postaveného v roce 1814. Energie se využívala 
k drcení cukrové třtiny. 

Památník ACTe 
Památník ACTe (Karibské pamětní centrum 
otrokářství a otroctví) na Guadeloupu byl 
otevřen 10. května 2015 tehdejším 
francouzským prezidentem F. Hollandem. 

           Projev k otevření Památníku ACTe. 
      V životě každého společenství jsou 
vzácné chvíle (…), kdy máme podivný, ale i 
silný dojem, že jsme svědky a zároveň strůjci 
významné události (...). 
      Je to tento pocit, kterým jsem od 
dnešního rána naplněn, 10. května 2015, na 
tomto místě spjatým s historií, jež spatřilo tolik 
otrokářských lodí připlouvat a odplouvat 
(...). Zde se hrdě tyčila továrna, která dlou-
ho zůstávala vrcholem pokročilého cukro-
varnického kapitalismu.  
      Kráčejíc těmito místy, vnímali jsme ještě 
nedávno zpocená těla dělníků, vnímali 
jejich přízrak a duši (...). 
      Dne 10. května, francouzského státního 
dne, při kterém vzpomínáme na obchodo-
vání s černochy, otroky a jejich zrušení, zaží-
váme (...) přeměnu tohoto místa na krásnou 
památku, chrám zasvěcený duším našich 
předků.  
Victorin Lurel (prezident regionu Guadeloupe), 10. května 2015 

 

Jaké stopy zanechalo otroctví 
na ostrově Guadeloupe? 

Prohlížím si a vysvětluji stopy minulosti 

Vytvářím vazby mezi minulostí a přítomností 

Otázky 
 

Zbudování místa vzpomínání 

Památník, výstavní prostor 
Sochy vystavené v památníku představují 
busty otroků. 

Vzpomínání na otroctví 

Dok. 1 a 2 Jak trosky domů dosvědčují 
významnost této plantáže? 
 
 

Dok. 1 až 5 Proč byl podle vás vybrán 
Gaudeloupe pro stavbu památníků? 
Dok. 3 a 4 Jaké jsou funkce a role 
památníkuACTe? 
 

Dok. 5 Jaký způsobem mluví o historii 
otroctví V. Lurel ve svém projevu? Popište 
jeho emoce. 



 

Životní podmínky žen 
v 19. století 
Jak se proměnily životní podmínky žen 
v 19. století? 

S čím se seznámím 
Ženy vnímaly, jak se jejich životní 
a pracovní podmínky během 
19. století měnily. Přesto však 
zůstávaly vyloučeny z volebního 
práva. 

Od roku 1848 ženy požadují různá politická práva, 
možnost zastávat veřejné funkce ve státě, 
v církvích nebo v armádě. Stejně jako právo nosit 
kalhoty. Nařízení, které jim toto zakazovalo, bylo 
oficiálně zrušeno až v roce 2013! 

Ženy na trhu práce ve Francii v 19. století. 
Práce v prádelně je jedním z příkladů téměř výlučně ženské práce.  Zde ženy žehlí 
vyprané prádlo.  
Louis-Joseph Anthonissen: Prádelna v Trouville, 1888, 61 x 83 cm, Muzeum umění v Pau. 

Ženy požadují politická a občanská práva 
Manifestace žen u volebních uren, při které požadují volební právo. Paříž, 1914. 
Nápis na plakátu: „Žena musí volit! Od roku 1789 Francouzsky požadují, aby Parlament přijal 
Deklaraci práv ženy.“ 



Životní podmínky 
žen v měnící se 
společnosti 

Dívčí třída v 19. století. 
Třída mladých děvčat na hodině šití. 
Město Hellemmes (region Nord), kolem roku 1900. 

18. století: století osvícenství 

19. století: století 
„průmyslové revoluce“ 

„Sardinářky“ v práci 
Dělnice naplňují konzervy sardinek olejem. 
Bretaň, kolem roku 1910. 

V roce 1882 školní osnovy 
předepisovaly dívkám na 
prvním stupni základní školy 
2-3 hodiny ručních prací 
týdně. Tyto hodiny měly vést 
k lásce k pořádku a k získání 
dovedností, díky kterým by 
se staly dobrými ženami 
v domácnosti.  

Otázky  

Orientuji se v čase 

Vybírám vhodné 
informace z dokumentů 

Kdy byl zakázán rozvod 
a kdy byl znovu 
povolen?  

Jmenujte dvě ženy, které 
bojovaly za získání 
volebního práva pro ženy. 
Jak se do boje zapojily?  

Jmenujte dva zákony, 
které zlepšily vzdělávání 
dívek.  

Občanský zákoník 

Zrušení rozvodu 

Všeobecné volební 
právo pro muže 

Povinná školní 
docházka pro 

dívky 

Znovuobnovení práva na rozvod 

Vznik středních škol pro dívky 

Školní zákony J. 
Ferryho 

Zákaz nočních směn 
v práci pro ženy 

První mateřská 
dovolená 

Zákonodárství ve Francii 

Ženské hnutí 

První feministické noviny 
Svobodná žena 

Založení novin 
Právo žen 

První žena lékařkou 

Založení asociace 
Právo žen Založení týdeníků 

 Hlas žen a Názor žen 

George Sandová 
 

 

Spisovatelka a novinářka. Ve 
svých prvních románech 
odsuzuje podřadné postavení 
žen a staví se za jejich práva. 
Milostnými románky, pánským 
stylem oblékání a uměleckým 
pseudonymem pobuřuje 
tehdejší společnost. Roku 1848 
spoluzakládá noviny Věc lidu. 
 

 
 

Spisovatelka a novinářka, 
bojovnice za práva žen. Založila 
noviny Hlas žen, který se zabýval 
výhradně otázkou ženské 
emancipace. Byl to vůbec jeden 
z prvních francouzských 
feministických deníků. 

 

Eugénie Niboyetová 
 

Jeanne Deroinová 
 

 

Pradlena, později učitelka. 
Roku 1831 publikovala „spis 
odsuzující podřadné postavení 
žen“. Když se roku 1832 vdala, 
odmítla přijmout manželovo 
příjmení a trvala na rovném 
postavení ve vztahu. V roce 
1849 kandidovala 
v parlamentních volbách. 

       Maria Deraismesová 

 
 

Pocházela z měšťanské rodiny, a dostalo 
se jí tak velmi dobrého vzdělání. Na konci 
šedesátých let 19. století se zapojila do 
boje za práva žen. Za věc bojovala 
v rámci republikánské strany, ta však 
volební právo žen nepodpořila. Roku 
1870 proto založila asociaci za práva žen.  

 

    Hubertina Auclertová 
 

 

V roce 1880 vydala deník 
Občanka a založila asociaci za 
volební právo žen. Je 
považována za první 
francouzskou sufražetku. 

 



  

Ženy v práci, příklad 
z dělnického prostředí 

Práce v továrnách, realita pro mnoho žen 
Továrna na spřádání lnu, Francie, 1908. 

Klíčová otázka  Jaké bylo postavení žen ve světě průmyslu? 

Kritika společenských mravů 

Odvětví, ve kterých pracovaly 
především ženy (1896) 

Ženy v dolech v období „Druhého císařství“ 

Práce žen a dětí 
(1892) 

Celkový podíl žen na trhu 
práce pracujících v různých 
odvětvích v roce 1896 

Textilní průmysl Domácí práce 

Výroba oblečení 
(oděvní průmysl) 

V 
     ženy 
     muži 

    O jak mnoho více jsou vinni ti, kteří ženy 
zaměstnali a kteří k neštěstí městských dívek, 
zaslepených vidinou života Pařížanek, přidali 
zhoubnou práci a tíseň továrních výroben! Kdo 
říká žena, říká zároveň i dítě. Důsledkem toho je 
zničena rodina, stejně tak jako mnoho dětí a 
naděje budoucích generací. 

 Barbarstvím našeho západního světa je 
to, že žena tu již není pro lásku, pro štěstí muže, 
natož pak pro mateřství a pro sílu nového 
pokolení. Je tu jako dělnice! 

 Dělnice, tak rouhavé a bídné slovo, jež 
dříve žádný jazyk nepochopil a jež by býval ani 
nikdy nepochopil, nebýt tohoto železného 
století, v němž se právě pod tíhou onoho 
jediného slova hroutí představa o všech našich 
domnělých pokrocích. 

Jules Michelet (1798-1874), fran. historik, Žena, 1859 

      V díle Germinal popisuje Émile Zola život horníků v době „Druhého 
císařství“. V následující pasáži zachycuje šestnáctiletou Catherine, která 
pracuje v dole od narození. Autor napsal román po osobním dlouhém 
zkoumání života hornických rodin. 
 

To co Étienna ohromovalo, byla síla tohoto dítěte, hbitost a 
obratnost. Malými a pravidelnými pohyby lopatou dokázala 
svůj vozík1 naplnit rychleji než on, načež jej odtlačila jediným 
dlouhým tahem, bez jakéhokoliv zaváhání, hladce prochá-
zejíc pod nízkými kameny. On se zatím dřel, vybočoval z ce-
sty a zůstával často zaklíněn mezi kameny. 
     Bylo třeba, aby mu ukázala, jak rozkročit nohy a jak se za-
přít o dřeva po stranách tunelu tak, aby člověk získal pevné 
podpěrné body. Tělo musela mít skloněné a ruce napjaté, 
aby zapojila všechny svaly. Potila se, těžce oddychovala a 
v kloubech jí praskalo, přesto vše vykonávala bez stížností, 
s časem nabytou lhostejností, jako by snad strast představo-
vala všeobecnou podmínku bytí. 

1 důlní vagon. 

 

      U žen (a dívek) nesmí 
„skutečná“ denní pracovní 
doba překročit jedenáct 
hodin. 
 

      Práce v noci je rovněž 
regulovaná: dětem mladším 
osmnácti let, dívkám mladším 
jednadvaceti let a ženám 
nemůže být přidělena žádná 
noční práce. […] 
      Děti mladší osmnácti let a 
ženy nemohou být zaměstnány 
déle než šest dní týdně, stejně 
tak nemohou pracovat o 
svátcích. 
      Dívky a ženy nemohou 
vykonávat podzemní práce 
(doly, lomy) ani nemohou být 
zaměstnány (stejně tak jako 
děti) v zařízeních zdraví 
škodlivých a nebezpečných. 
 

Journal officiel (Úřední listy) (spis 
vydávaný státem, v němž jsou otištěny 

všechny zákony), č. 298, listopad 1892. 
 

Klíčová otázka     Jaké bylo postavení žen ve světě  
                     průmyslu? 

Aktivity 

Postup 1 

Postup 2 
nebo 

Rozumím obecnému významu dokumentu 

Popisuji a vysvětluji písemnou formou 

Učím se pracovat ve skupině 

Dok. 1 Jaká je role žen v průmyslu? 
Dok. 2 Jaký je názor autora na práci žen 
v továrnách? 
Dok. 3 Proč je úryvek tohoto románu zajímavý 
pro pochopení životních podmínek dělnic? 
Dok. 3 a 4 Jak lze charakterizovat práci žen 
v 19. století? 
Dok. 5 Co vše lze vyčíst z těchto zákonů? 
 

 
Na základě informací získaných z dokumentů 
napiš text na 15 řádek, kterým odpovíš na 
klíčovou otázku.   

 
V malých skupinách připravte krátký výstup, kterým 
odpovíte na klíčovou otázku. Vyjděte z předlože-
ných dokumentů.  
  POSTUP  

     Ve svém vystoupení dokažte, že… 
     … ženy se významně zapojily do výroby v průmysl 
         (Dok. 1, 3, 4). 
     ….že tato skutečnost vyvolávala kritiku ale i potřebu je  
         ochránit (Dok. 2, 5). 



Život měšťanských žen z vyšších 
společenských vrstev v 19. století 

Ve skupinách budete studovat život žen z bohatších 
měšťanských kruhů v 19. století, jejich roli a postavení 
v rodině a jejich zájmy. Někteří z vás více prozkoumají 
život George Sandové, významné bojovnice za práva 
žen té doby.  
Každý tým představí svoji práci třídě. Poté několika věta-
mi shrňte životní podmínky žen z měšťanského prostředí. 

Společenský večírek ve vyšších měšťanských vrstvách společnosti. 
Večírek, Jean Béraud, 1878, 117x65 cm, Muzeum Orsay, Paříž. 

Paní Bovaryová je znuděna každodenním 
životem měšťanské paní. 
 

Občanský zákoník definuje 
nerovné postavení 
v domácnosti. 
 

Měšťanská rodina 
Všechna štěstí, Alfred Stevens, kolem roku 1880, 
53,5 x 67,5 cm, Muzeum Orsay, Paříž. 

Ženy a rodina 
 Jaká byla role a postavení ženy v manželství a v rodině v 19. století? 

 

Slovníček 
 

Zadání 
 

     Buržoazie 
Měšťanstvo, společenská skupina 
obyvatel, který zbohatla přede-
vším na obchodu a průmyslové 
výrobě zboží. Koncentrovala bo-
hatství, vliv i prestiž.  

Čl. 213. Manžel je povinen chrá-
nit svoji ženu, žena je povinna 
být manželovi poslušna. 

Čl. 229 Manžel může požádat o 
rozvod, pokud je mu žena ne-
věrná. 

Čl. 230 Žena může požádat o 
rozvod, pokud je jí muž nevěrný 
v jejich domě. 

Čl. 1124 Žena přechází zpod 
autority svého otce pod auto-ritu 
manžela. Zůstává navždy osobou 
nesamostatnou, již je potřeba 
opatrovat. 

Čl. 1421 Pouze manžel samotný 
se stará o rodinný majetek. Může 
ho prodat či darovat bez manžel-
čina souhlasu. 
 

Občanský zákoník neboli „Code 
Napoléon“, 1804. 

 

     Před popisovanou pasáží strávila Emma Bovaryová večer 
na zámku Vaubyessard. Objevila tam luxus světa aristokracie. 
Návrat k jejímu běžnému životu se jí tak zdá ještě mrzutějším. 
 

Již od začátku července počítala na prstech ruky, kolik 
týdnů zbývá do měsíce října, jelikož se domnívala, že 
markýz d’Andervilliers by možná ještě ve Vaubyessard 
mohl uspořádat další bál. Avšak celý měsíc září uběhl, 
aniž by dorazil jediný dopis či pozvánka. 

Po zármutku z tohoto zklamání zůstalo její srdce 
znovu prázdné a sled dalších neměnných dnů započal. 
Nyní se začaly jaksi řetězit, vždy docela stejné, 
nespočetné a nic nepřinášející! (…) Budoucnost byla 
zcela temným koridorem, jehož dveře na konci byly 
pevně uzavřeny. 

Zanevřela na hudbu. K čemu taky hrát? Kdo by 
ji slyšel? Jelikož nikdy nemohla, během koncertu, 
v sametových šatech s krátkými rukávy, hrajíc na piano 
od Érarda1, lehkými prsty ťukajíc do slonovinových 
kláves, cítit jako vánek se rozpínající šepot vzrušení, 
nemělo žádnou cenu namáhat se s cvičením. Ve skříni 
zanechala své desky s obrazy i tapisérie. K čemu to? 
K čemu? Šití ji rozčilovalo. 

 

Gustave Flaubert, Paní Bovaryová, 1857 
 

1 Značka pian, která se v 19. století těšila velkému úspěchu. 
 

Jaký byl každodenní život žen z vyšších měšťanských kruhů. Popište jejich 
zájmy a jejich postavení ve společnosti. 
 



Jak se staví George Sandová k manželství? Popište především její názor, jaké 
postavení v něm mají ženy. 

Jak většina mužů tehdejší doby vnímala George Sandovou, která 
zpochybňovala tradiční postavení žen ve společnosti? 

     - „Kdo je tu pánem, vy nebo já? Kdopak tu nosí sukni a musí 
navlékat na přeslici1? Domýšlíte se, že mi sejmete vousy z brady? To by 
se vám líbilo, ženuško!“ 
- „Já vím, že jsem otrokyní a vy majitelem. Zákon této země vás učinil 
mým pánem. Můžete uvázat mé tělo, spoutat mi ruce, řídit mé skutky. 
Máte ta nejsilnější práva a společnost vám je stvrzuje, avšak s mojí vůlí, 
pane, s tou nezmůžete nic. Jedině  
Bůh s ní může pohnout a umenšit ji. 
Najděte mi jen zákon, celu, mučicí  
nástroj, který by vám nade mnou 
umožnil vládnout! Je to jako byste 
chytal vítr a vždy se dotýkal jen  
prázdnoty.“   
- „Mlčte, vy pitomé a opovážlivé 
stvoření, vaše povídačky z románů 
nám jen škodí.“ 
- „Můžete mi vnutit mlčení, ale mé 
myšlenky nezastavíte.“ 
 

George Sandová, Indiana, 1832. 
 

1 Aktivita podobná šití. 

     Již déle než třicet let jsme 
svědky toho, jak jsou 
zatracovány i ty nejsvětější 
věci, náboženství, morálka, 
veřejná práva… a dnes, 
dnes nemá být možno 
svobodně sdělit mínění o 
madam George Sandové! 
O ženě, kterou již paní 
Sandová není. Strávila totiž 
část svého života v mužském 
hávu. Pokud se vám to líbí, 
budu ji v této kapitole 
oslovovat pan George Sand, 
nikoliv madam. Já na tom 
titulu nijak nelpím a ona 
očividně také ne! 
 

Podle knihy Díla a lidé, 5. část, „Modré 
punčochy“ (= posměšné označení 

emancipovaných žen), Jules Barbey 
d’Aurevilly, 1878. 

 

     Abychom v mých úvahách, jež přináším, nene-
chaly žádných nejasností, zpříma sdělím své mínění 
o tom slavném osvobození ženy, o němž se v této 
době tolik hovoří. Shledávám ho snadným a okam-
žitě proveditelným do té míry, do jaké to stav na-
šich mravů umožňuje. 
    Ono osvobození spočívá jednoduše v tom, aby 
se ženě vrátila občanská práva1, o která ji připra-
vilo manželství a která jí nyní umožňuje jen celibát. 
Příšernou chybou naší legislativy je totiž fakt, že že-
nu uvrhá do finanční závislosti na muži a že dělá 
z manželství věčný stav podřízenosti, zatímco by se 
byla většina mladých dívek nikdy neodhodlala 
k sňatku, pokud by v době vdávání bývaly měly 
alespoň nejmenší ponětí o tom, jak daná právní 
úprava vypadá. 

George Sandová, Dopis členům ústředního výboru 
(republikánský politický klub), 1848. 

1 Především tedy práva zaručující rovnost mezi ženami a muži. 
 

 

George Sandová věnovala 
své první romány Indiana 
(1832) a Lélia (1833) 
myšlenkám, ve kterých 
odmítala manželství, které 
utiskuje ženu. Ona sama 
opustila svého muže 
v době, kdy byl rozvod 
oficiálně zakázán. 

George Sandová 
příležitostně nosila 
mužské oblečení. Touto 
osobní volbou chtěla 
dát najevo svoji 
nezávislost a svobodu.  

Román, který odmítá tradiční postavení ženy v manželství. 

Za reformu manželství 

Karikatura kritizující George Sandovou 
Karikaturu publikoval 15. října 1839 Gérard Fontallard 
v deníku Dnešek, satirický deník. 
     G. Sandová 

Útok proti George 
Sandové  



  

K příležitosti Mezinárodního dne žen, který připadá na 8. 
března, připravte ilustrovaný informační plakát, který 
připomene zapojení snahu žen zapojit se do politického 
života ve Francii v 19. století. Při tvorbě plakátu se opírejte 
o předložené dokumenty. 

Zadání 
 

Ženy na barikádách při revoluci 
v roce 1830 
Konec roku 1830, tři revoluční dny v Paříži 
donutily krále Karla X. k abdikaci. 
Barikáda v roce 1830, P. Manguin, 1834, 
Muzeum Carnavalet, Paříž.  

Nová revoluce v roce 1848 
V roce 1848 nová revoluce ukončila období tzv. 
červencové monarchie a byla vyhlášena 
republika.  
V sedm hodin ráno, 27. února, slečna Jozefína 
očekává městskou stráž, Francois Teichel, Městská 
historická knihovna v Paříži. 

Ženy požadují volební právo 
Manifestační průvod sufražetek v Paříži v roce 1914 

     Nestačí oznámit jednu velkou 
zásadu a zvysoka prohlásit, že tím 
přijímáme i všechny následky; je 
třeba oddat se této zásadě a je-
jímu naplňování a veškerými činy 
dokazovat, že máme odvahu stát 
si za svým názorem (…). 
    V roce 1849 se jedna žena 
odva-žuje zaklepat na městskou 
bránu a žádat, aby všechny ženy 
měly právo podílet se na chodu 
záko-nodárného sboru1. Neobrací 
se přitom ke světu zítřka; k mrtvým 
hovořit nelze, pouze k živým: obra-
cí se tedy na své bratry, na sociální 
demokraty2, na ty, kteří přijali veš-
keré důsledky svobody, rovnosti a 
bratrství. Přichází je žádat, aby se 
postavili proti nespravedlivému vy-
loučení a aby svým hlasem dali 
najevo, že volají po zrušení veš-
kerých výsad zakládajících se na 
rase, původu a bohatství.  
 

Jeanne Deroin, Názor žen, č. 3, 10. 
dubna 1849 

1 Jeanne Deroin v květnu 1849 kandidovala 
v parlamentních volbách. 
2 Jiné označení pro tehdejší republikány. 

      Marně předstíráme, že občanská rovnost přidě-
lená ženě je nutně příčinou její politické emancipace. 
To jest absolutní neznalost ženské role v lidském spole-
čenství. Je předurčena k mateřství a stvořena pro ro-
dinný život. Důstojnost jejího postavení by byla o to 
větší, pokud by se nijak nepošpinila výstupy na fóru1 a 
nehazardovala ve veřejném životě. Pokud by opustila 
domácnost, aby se vystavovala na tribunách, 
neodvratně by zapomněla na své úkoly matky a 
manželky. (…) Navíc by do rodiny vnesla prvek 
nesouladu, kvůli němuž by ztratila vliv, který na otce 
rodiny oprávněně uplatňuje ctnostná žena. (…) 
      Je tak zcela správné, že z politického dění vylu-
čujeme ženy a osoby, které se kvůli nezralosti ducha 
nemohou podílet na řízení věcí veřejných. 
 

Louis-Émile Morlot (republikánský poslanec), O volební 
způsobilosti, 1884. 

1 Místo, kde se diskutuje o veřejných záležitostech. 

 

Ženy a jejich účast v politice 

Slovníček 
 

     Sufražetka 
Na konci 19. století byly ženy 
bojující za volební právo pro ženy 
nazývány sufražetkami. Toto 
označení pochází z Anglie.  

Požadavek všeobecného 
hlasovacího práva v roce 1848  

Vyčlenění žen z hlasovacího práva 
 

Pomocník 

Vytvořte svůj plakát na základě dvou myšlenek. 
 
   Ženy se spontánně účastní politických akcí. 
  (Dok. 1, 2 a 3) 
   Ženy se domáhají všeobecného volebního práva.  
  (Dok. 3, 4 a 5) 



  

Prezentace žen z rolnického 
prostředí: Sběračky klasů od 
Milleta 

Klíčová otázka  Jak může obraz přiblížit životní podmínky žen  
                     z rolnického prostředí?  

                 Jakožto nejstarší syn majetného   
                 sedláka pracoval na rodinném 
statku až do svých 20 let. To je důvod, proč 
se dobře vyznal ve světě rolnictva. Dlouhá 
léta mohl pozorovat scény venkovského 
života, než byl vyslán do města Cherbourgu, 
kde se vyučil svému řemeslu, malířství. 
Stal se slavným díky svým realistickým 
malbám s venkovskými motivy, jednou z 
nejznámějších je Anděl Páně. 
 

Millet zde realisticky 
představuje konkrétní výjev 
z venkovského života: 
paběrkování. Před západem 
slunce směli chudí lidé, 
především ženy a děti, sbírat 
klasy obilí, jež byly zapomenuty 
na sklizených polích. 

Millet se rozhodl, že v popředí 
vyobrazí pouze ženské 
postavy. 

Téma paběrkování nalezneme 
i v literatuře 19. století, 
například v Balzacově románu 
Venkované. 

 

Ženská práce se v 19. století 
neomezovala pouze na tu dělnickou. 
Navzdory fenoménu industrializace byla 
Francie stále především zemí venkova a 
zemědělství. Ženy pracovaly na polích 
od nepaměti. Zde vyobrazené ženy jsou 
sběračky klasů, zástupkyně chudé vrstvy 
obyvatelstva. 

V tomto dokumentu zachycuje režisérka Agnès 
Varda skupiny obyvatel, jež jsou pro přežití 
nuceny paběrkovat a obírat popadané ovoce, 
či dokonce sbírat odpadky ze supermarketů. 
Inspirovala se známým názvem Milletova 
obrazu. 

 

A dnes? 
 

Sběračky klasů, Jean-François Millet, 1857 
Olej na plátně, 83,5 x 110 cm, 1857, Muzeum Orsay, Paříž 

umění 
 

Představuji a popisuji umělecké dílo. 
 

Popiš autora malby a dobu, ve které 
vznikla. 
 

Pečlivě popiš všechny části obrazu 
(postavy, děj, krajinu, barvy). 
 

Analyzuji umělecké dílo. 
 

Jaké emoce ve vás obraz vzbuzuje? 
 

Kdo jsou sběračky klasů? Jak chtěl autor 
obrazu představit práci těchto vesničanů? 
 

Více malířů zpracovalo ve svých dílech 
téma sběraček klasů, od 19. století do 
dnešních dnů. Najdi na internetu tři taková 
díla a porovnej je s Milletovým obrazem. 
 


