
 

 

 

Sjednocovací procesy v Evropě 

Ve druhé polovině 19. století došlo v Evropě ke vzniku dvou nových států Německa a Itálie. 

Němci žili v řadě malých či větších států tvořících Svatou říši římskou a od roku 1806 Německý spolek. 

Při sjednocení nemuseli bojovat s jiným národem. 

Území Itálie byl pod nadvládou jiných států. Existoval jen jeden malý stát Italů na ostrově Sardinie. 

Museli se tedy zbavit nadvlády jiných národů a to nebylo jednoduché. 

 

Sjednocení Itálie 

Jediným samostatným státem na Apeninském území bylo Sardinské království. 

Sever byl pod nadvládou Habsburků, jih pod nadvládou španělských Bourbonů a ve střední Itálii se 

rozprostíral papežský stát. Sardinie proti Habsburkům a Bourbonům potřebovala spojence. 

R. 1859 došlo k rakousko-sardinské válce (Francie Sardinii pomáhala jen zpočátku, pak uzavřela 

s Rakouskem mír), Sardinie tak získala severní Itálii, chybělo však Benátsko. 

R. 1860 se vydal bývalý námořník Giuseppe Garibaldi a tisícem dobrovolníků z Janova na Sicílii, aby 

ji dobyl pro sardinského krále. Pak táhl do jižní Itálie a k Neapoli,  přidávali se k nim stovky povstalců  

porazili bourbonskou armádu. R. 1861 bylo vyhlášeno italské království a králem se stal sardinský král 

Viktor Emanuel I. 

K získání Benátska využil Viktor Emanuel  r. 1866 prusko-rakouské války, přidal se na stranu Pruska 

a to mu jako odměnu Benátsko vyjednalo. 

Když r. 1870 prohrála Francie válku s Pruskem a byla oslabená, využil toho král Viktor Emanuel a 

obsadil papežský stát. 

R. 1871 se stal Řím hlavním městem sjednocené Itálie, papeži zůstal ministáteček Vatikán. 

Sjednocená Itálie nebyla hospodářsky silným státem, na severu byl průmysl, zbytek státu byl velmi 

chudý, převažovalo tu zemědělství. Itálie se nestala velmocí. 

 

Slovníček 

Reparace – válečné náhrady 

Abdikovat – vzdát se významné státní funkce 

Rehabilitace – navrácení bezúhonnosti 

Federace – spojení dvou a více států na základě ústavy 

Petice – hlasování, žádost všech občanů 



 

 

 

Prostuduj text a písemně odpověz na otázky: 

1. Na kterém ostrově existoval původně stát Italů ? 

2. Proč r. 1859 Italové neobsadili benátsko, kdy se to podařilo ? 

3. Kdo to byl G. Garibaldi a co se mu povedlo ? 

4. Které město se stalo hlavním městem Itálie a jak se jmenoval italský král ? 

5. Co je to Vatikán ? 


