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Francie za císaře Napoleona III. 



Napoleon III. 

 • 1852 Francie císařstvím 
• Napoleon III. se považoval za 

reformátora – slib zlepšení 
života lidí a mír 

• opozice: republikáni, 
monarchisté 

• podpora hospodářského růstu 
(dovršení průmyslové 
revoluce, přesto zaostávání za 
evropskými zeměmi 

• hrozba sociálních nepokojů => 
zákon proti stávkám, ale 
povoleny dělnické spolky 

• přestavba Paříže  
 

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



Přestavba Paříže 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NapoleonIIIHaussmann.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paris-haussmann-centre.png 



Zahraniční politika 

krymská válka 
mexické 
císařství 

vliv na 
sjednocení 

Itálie 

rozšiřování 
koloniálního 

panství 

válka prusko-
francouzská 



Krymská válka  1853 -1856 

• původně  rusko-turecký konflikt 

• ruské loďstvo v převaze, hrozí porážka 
Osmanské říše, zásah Francie a Velké Británie; 
Rusko bez pomoci 

• přesun války na Krymský poloostrov, dobytí 
Sevastopolu spojenci 

• mír v Paříži, úžiny neutrální, Osmanská říše 
nezávislý a celistvý stát; Rusko ztrácí vliv na 
Balkáně a kontrolu nad Černým mořem 



Francouzské koloniální panství 

 

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



Suezský průplav 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Suez_Canal_drawing_1881.jpg 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SuezCanal-EO.JPG 



Mexické císařství – Maxmilián 
Habsburský 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edouard_Manet_022.jpg 

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



Prusko-francouzská válka 1870 - 1871 

• vyhlásil ji Napoleon III. 
na základě tzv. emžské 
depeše 

• Francie poražena v září 
u Met a Sedanu, 
kapitulace Francie, 
konec 2. císařství, 
opozice vyhlašuje 
republiku 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1970-053-
09,_Deutsch-franz%C3%B6sischer_Krieg_1870-71.jpg?uselang=cs 



Komuna 

• prozatímní vláda vyhlásila pokračování ve válce 
• vytvoření národní gardy, obrana Paříže 
• obava vlády z revoluce, uzavření příměří s 

Pruskem => ztráta Alsaska, Lotrinska + válečné 
reparace 

• růst nespokojenosti => občanská válka, vládní 
vojsko vyhnáno, povstalci obsadili vládní budovy 

• Pařížská komuna – 28. 3. 1871 vládní orgán 
povstalců, pokus o nápravu sociálních křivd = 
socialismus => vládní vojsko poráží povstalce 
(Pére Lachaise) – 21. 5. 1871 



Pařížská komuna 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Angle-de-
stmartin-et-rivoli-bbraquehais.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Place-vendame-bbraquehais.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Angle-de-stmartin-et-rivoli-bbraquehais.jpg 



Francie podruhé republikou 

• hospodářská deprese 

• nová ústava, silný prezidentský systém 

• zavedení všeobecného volebního práva pro muže 

• obnoveny občanské svobody 

• soupeření Německa a Francie 

• roztříštěnost dělnického hnutí 

• Francie centrem evropské kultury, uměleckého 
života a módy 



 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Construction_of_the_Eiffel_Tower.JPG 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tour_Eiffel_01.JPG 

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

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Train_wreck_at_Montparnasse_1895.jpg 
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