Sjednocení Itálie a Německa
Itálie
Itálie zůstala po r.1848 rozdrobená. Benátsko a Lombardie byly součástí
……………………

Drobná knížectví – Parma, Modena, Toskána – byla pod nadvládou

……………………………, střední Itálii tvořil …………………………, jih Itálie a Sicílii
ovládali ………………………….. Jedinou domácí dynastií byla …………………, která
vládla ……………………………………………
Od r. 1849 je v čele tohoto království …………………, jeho rádcem byl .....………………
Spojence získali ve Francii (Napoleon III.), za slib odstoupení ……………………………
V r. 1859 pak porazili Rakousko v bitvách u ………………………………………..
K Sardinskému království pak byla připojena …………………………, Rakousku však
zůstalo ………………
Na jaře 1860 vzniklo povstání na ………………………., na pomoc mu přispěchal oddíl
1000 dobrovolníků v …………..košilích, vedených ………………….., , obsadili Palermo a
později i ………………..
Sjednocení Itálie:
Garibaldi se vzdal osobní moci a složil ji do rukou ……………………………………
V březnu r.……………..bylo ve městě ……………. vyhlášeno Italské království v čele
s ………………… ………… Jeho součástí však ještě nebylo ……………….. a
…………………….

Německo
V Německém spolku několik variant sjednocení Německa
a) Velké Německo, to je……………………………………
b) Malé Německo, to je……………………………………………………………
Představa silného Německa v čele s Pruskem se nelíbí sousedním státům, a
to…………………
V r. 1861 nastupuje na pruský trůn ……………………… z rodu ………………

R. 1862 byl ministerským předsedou jmenován ……………………………………, patřil ke
konzervativním junkerům. Jeho cílem bylo sjednotit Německo „krví a železem“.
a) V r. 1864 vede válku proti …………………. o území………………………………..
Spojencem Pruska v této válce je …………………………………………
b) Po vyhrané válce však došlo mezi oběma spojenci ke sporům o území, jejich důsledkem
byla r. 1866………………………………………….. Velkou porážku utrpělo Rakousko
3. července 1866 v bitvě u …………………………………. Příčinou porážky byla
………………………………………, 23. 8. 1866 byla v Praze uzavřena mírová smlouva.
Rakousko se muselo zavázat, že se nebude míchat do ……………………………………a
muselo platit válečnou ……………………….
Byl rozpuštěn Německý spolek, místo něj byl vytvořen ……………………………….,
tvořilo ho 21 německých států, na sever od řeky …………………..
Spojencem Pruska v této válce byla Itálie, ač byla vojensky vůči Rakousku neúspěšná na
souši i na moři, získala po vítězství Pruska nad Rakouskem území ………………………..
c) V r. 1870 vyvolal Bismarck konflikt s Francií a Francie vypověděla Prusku 19. 7. 1870
válku. Po rychlé pruské ofenzívě (gen. Moltke) byla francouzská armáda v bitvě u Sedanu
obklíčena a zajata (včetně ……………….). 27. 10. pak kapitulovala u Met 2. francouzská
armáda. (Po katastrofě u Sedanu vypukla v Paříži revoluce, která svrhla císařství.)
18. 1. 1871 pak byl ve (místo)…………………..v Zrcadlovém sále provolán Vilém I.
Hohenzollern (čím)……………………………..
Mírovými smlouvami pak Německo získalo od Francie území ……………………………….
+ 5 miliard zlatých franků jako válečnou reparaci.
Pádem Napoleona III. ztratil svého ochránce …………………….. …. v Itálii, hlavním
městem Itálie se stává ………………….

Francie
Francie byla v letech 1852 – 1870 …………………….(politické uspořádání).
V čele Francie stál …………………………………………..
Klid ve Francii udržuje politikou cukru a biče (vysvětli)……………..

……………………………………………………………………
Francie vede výbojnou zahraniční politiku, Napoleon se aktivně zapojil do tzv. krymské
války, ve které bojovalo ………………………………… proti ………………………o
oblast ………………….
Do konce 19. stol získává Francie kolonie v Asii (např. ……………………………………
v Africe (jaké ambice měli Francouzi v Africe ……………………………………………
Po pádu Napoleona se stala Francie (uspořádání) ……………………….. a tento politický
systém je tam dodnes.
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