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Původní historické okolnosti

Revoluce roku 1848, známé také jako Jaro národů nebo Rok revoluce, byla
série revolucí, jež zasáhly evropský kontinent. Popisováno řadou historiků
jako vlna revolucí, období nepokojů začalo 12. ledna 1848 na Sicílii a pokračovalo revolucí ve Francii a následně po celé Evropě.
V Rakouském císařství pramenil důvod k revoluci z nespokojenosti s feudalismem a Metternichovým absolutismem. V Čechách se potom přidaly i
požadavky na zrovnoprávnění v rámci Rakouského císařství.
11. března 1848 radikální demokraté svolali lidové shromáždění do Svatováclavských lázní, V červnu 1848 se konal Slovanský sjezd. 12. června 1848
se konala sbratřovací mše na Koňském trhu; účastníci šli Celetnou ulicí. Tam
došlo ke srážce s vojáky generála Windischgrätze a k vypuknutí Pražského
červnového povstání (12. – 18. 6. 1848).
To probíhalo formou boje na barikádách ve Starém Městě. Centrem
vzbouřenců bylo Klementinum => hlavními účastníky byli studenti a mladí
dělníci. Venkov se snažil pomoci, ale do Prahy se nedostal (brány města
byly vojensky obsazeny). Projevila se také nejednota . 16. června byla Praha
bombardována a Windischgrätz vyzval ke kapitulaci do 48 hodin. 18. června
se tak stalo.
Padlo asi 43 povstalců. Byl vyhlášen stav obležení, docházelo k zatýkání
a k věznění bez soudů, vojska dohlížela nad vším. V Čechách byla poražena
revoluce jako první. Přesto však rok 1848 předznamenal změny, které se
během následujících sto let v Evropě odehrály.
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Současné historické okolnosti

Díky opravným zásahům časopoutníků už se revoluce v Evropě dostala do
starých kolejí - ne tak v Čechách, kde se stále nepodařilo podnítit vzplanutí
revoluční jiskry (a její následné zadušení).
Proto je nyní úkolem vašich týmů nejen rozpoutat vřavu na barikádách,
ale zároveň proti ní i tvrdě zakročit. Český lid tak z první ruky zažije realitu
nerovnoprávnosti, která podnítí budoucí sociální změny, ale zároveň nedojde
ke ztrátám na životech mezi civilním obyvatelstvem.
Jediné, co situaci činí nesnadnou, jsou nebývale prudké lijáky předrevolučních dnů. Ty způsobily, že na barikádách asi těžko vzplanou ohně...
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