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Sjednocení Itálie a Německa 



Sjednocení Itálie 

 Kdy došlo k prvnímu pokusu o sjednocení        
Apeninského poloostrova? 
 
• sever – Rakousko, střed – papežský stát, malé 

formálně samostatné státy, jih a Sicílie – Bourboni 
• nerovnoměrný vývoj – sever průmyslový; jih – 

agrární 
• republikánské hnutí – G. Mazzini, G. Garibaldi x 

monarchisticko-liberální koncepce – C. B. Cavour, 
v čele sjednocovacího procesu jediný italský stát – 
Sardinské království 



 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giuseppe_Garibaldi_(1866).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giuseppe_Mazzini.jpg 



 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Italy1816cs.png 



• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Duroni,_
Alessandro_(1807-1870)_-
_Vittorio_Emanuele_II_re_d%27Italia.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Francesco_Hayez_041.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Duroni,_Alessandro_(1807-1870)_-
_Vittorio_Emanuele_II_re_d%27Italia.jpg 



Válka s Rakouskem 

• 1859 spojené sardinsko-francouzské vojsko 
porazilo rakouské vojsko u Solferina a 
Magenty => Lombardie + Sardinské království 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bossoli,_Carlo_-_Battle_of_Solferino.jpg 



Vznik Italského království 

• ve středoitalských státech – Toskána, 
Modena, Parma a Romagna plebiscity, 
připojení k Sardinskému království  

• 1860 G. Garibaldi + vojsko sardinských 
dobrovolníků pomoci povstalcům v Království 
obojí Sicílie = dobytí jihu Itálie => předání 
území pod vládu Viktora Emanuela 

• 1861 společný italský parlament prohlásil 
Viktora Emanuela prvním italským králem 



Připojení Benátska a Říma 

• 1866 po porážce Rakouska v prusko-rakouské 
válce díky vlivu Pruska a Francie zisk Benátska 

• 1870 papežský stát podporovaný Francií 
zanikl, papeži vyhrazen jen Vatikán 

• 1871 Řím hlavním městem Itálie 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Portapia.jpg 



Koláž římských památek 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Collage_Rome.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%A1_hymna 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%A1_hymna


Sjednocení Německa 

• Pokus se o vyložení spojení sjednocení „krví a 
železem“ . 

• sjednocovací politiky Otto von Bismarck, 
pruský ministerský předseda 

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



Německý spolek 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Deutscher_Bund.svg 



Válečné konflikty vedoucí ke 
sjednocení Německa 

• 1864 válka Pruska, Rakouska proti Dánsku, zisk 
Šlesvicka a Holštýnska 

• 1866 spor o správu nad získaným územím => válka 
prusko-rakouská – bojiště na území Čech; bitva u 
Hradce Králové (Sadová); prohra rakouského císařství 
=> Prusko získává řadu území => vznik 
Severoněmeckého spolku 

• 1870 – válka prusko-francouzská, vítězství Pruska, zisk 
Alsaska a Lotrinska, připojení jihoněmeckých států 

• 1871 vyhlášení německého císařství, hlava státu Vilém 
I. 



Vyhlášení samostatného Německa 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reichsgr%C3%BCndung1871-AW.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_I._Prusk%C3%BD 



Německé císařství 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:N%C4%9Bmecko_1871.png 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_hymna 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_hymna
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_hymna


Charakteristika sjednoceného 
Německa 

• hlavním městem Berlín 

• nejvyšší výkonná moc – říšský kancléř Otto von 
Bismarck, po jeho odvolání Vilém II. 

• velký hospodářský rozmach 

• koloniální expanze do jižní Afriky, Turecka, Číny 
a Tichomoří 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Deutsche_Kolonien.PNG 
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