DĚJINY VÝZN. ST. 18481914.notebook

DĚJINY VÝZNAMNÝCH STÁTŮ
V EVROPĚ I VE SVĚTĚ
1. SJEDNOCENÍ NĚMECKA
do čela sjednocovacího procesu se postavilo Prusko
aby mohlo Německo sjednotit, zaútočilo na Rakousko, které bylo v
čele Německého spolku:
1866: prusko-rakouská válka (bitva u Hradce Králové), Rakousko
poraženo
1870: prusko-francouzská válka, Prusko rychle zvítězilo
leden 1871 - vyhlášeno Německé císařství v čele s pruským králem,
nyní císařem Vilémem I., hl. město Berlín
hlavní zásluhu na sjednocení Německa měl
kancléř Otto von Bismarck.

April 28, 2020

2. SJEDNOCENÍ ITÁLIE
Itálie sjednocena v letech 1859 - 1871 pod vedením Sardinského
království.
Sjednocená Itálie nebyla hospodářsky silným státem (průmyslový
sever X zaostalý jih) a nestala se velmocí.
Osobnosti sjednocení:
Giusseppe Garibaldi - vedl povstaleckou armádu, bývalý námořník,
italský národní hrdina
Viktor Emanuel I. - 1. italský král
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4. FRANCIE
3. VELKÁ BRITÁNIE

od r. 1852 císař Napoleon III.
v letech 1837 - 1901 vládla královna Viktorie ("viktoriánská Anglie")
zahraniční politika:
1. špatné vztahy s Francií, obavy z rostoucího vlivu Ruska a Německa,
které toužilo po koloniích
2. kolonie: Kanada, Austrálie a N. Zéland získaly samostatnější
postavení = DOMINIUM
Indie = nejvýznamnější kolonie, r. 1876 se královna Viktorie stala
INDICKOU CÍSAŘOVNOU

r. 1870 Francie poražena ve válce s Pruskem, Napoleon III. padl
do zajetí, ve Francii propukla občanská válka a r. 1871 byla
vyhlášena REPUBLIKA

Francie rozšiřovala kolonie hl. v Africe

Obavy z Německa vedly Francii k tomu, že se spojila na přelomu
19. a 20. stol. s V. Británií a Ruskem

domácí politika:
rychlý rozvoj průmyslu, zákony na ochranu dělníků
povinná školní docházka od r. 1891
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6. USA (Unie)

5. RUSKO

1853 - 1856 Rusko prohrálo Krymskou válku (šlo o vliv na Balkáně)

1861 - zrušeno nevolnictví

stále absolutismus (samoděržaví)

budování železnice - transsibiřská magistrála (Moskva - Vladivostok),
měla posloužit k ovládnutí Asie (přesuny armád)

1904 - 1905 rusko - japonská válka: o Mandžusko (=část Číny)

Rusko prohrálo, r. 1905 v Rusku vypukla revoluce, kterou car potlačil,
ale zavedl volební právo pro muže a zřídil parlament (dumu)
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Po r. 1789 se USA rozšiřovaly směrem na západ
1. válkou
2. koupí (Aljaška od Ruska, Florida od Španělska)
3. obsazením na úkor Indiánů (ti do rezervací)
Otroci - v jižních státech - práce na plantážích
- na severu průmysl a obchod, požadavky na zrušení
otroctví
Válka Severu X Jihu: 1861 - 1865
• 1860 prezidentem zvolen Abraham Lincoln, zastánce zrušení
otroctví jižní státy se odtrhly a vytvořily stát Konfederaci
amerických států
• 1861 - začátek války
• převaha Severu, už r. 1863 zrušeno otroctví v celých USA
• 1865 - Jih se vzdal, demokratický systém v celé Unii
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