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V současné době je populární používat pojem „dlouhé“ devatenácté století 
v protikladu ke „krátkému“ století dvacátému. Opustíme-li striktně chrono-
logické hledisko, můžeme najít nejeden důvod pro věcné vymezení 19. století 
léty 1815 resp. 1914. Právě v 19. století vznikly mnohé faktory a proběhly 
četné procesy, které natrvalo ovlivnily vývoj moderních dějin, ať ve smyslu 
pozitivním nebo negativním. V  tomto století se například zrodil moderní 
nacionalismus, neblahé a  tragické důsledky působení tohoto fenoménu se 
projevily především ve 20. století, v jistém ohledu je bohužel pociťujeme do-
dnes. V 19. století se postupně prosadily principy politického i hospodářské-
ho liberalismu, byla završena průmyslová revoluce, v  Evropě i  v  zámoří 
vznikly nové státy, před polovinou století zasáhla Evropu mohutná revoluční 
exploze, která však nevedla k realizaci deklarovaných cílů. Velmi dynamic-
ky, zejména v posledních dekádách století, se rozvíjela koloniální expanze 
evropských mocností. 

V prvních letech „chronologicky“ vymezeného 19. století pochodo-
valy vítězně Evropou armády Napoleona I. a po jistou se mohlo zdát, že hege-
moniální cíle „císaře všech Francouzů“ se naplní. Katastrofa v Rusku a ná-
sledné úsilí spojenců nadobro tyto sny ukončily. Vývoj na počátku 19. století 
v mnoha ohledech determinovala – zejména pokud šlo o Evropu – místy poně-
kud chvatná rozhodnutí velmocí, které přispěly k porážce Napoleona. Ačkoli 
reálné zisky Velké Británie na Vídeňském kongresu byly relativně nevelké,  
19. století se v mnoha ohledech stalo britským stoletím. Během jeho prvních 
dekád došlo na Britských ostrovech k završení průmyslové revoluce, Británie 
se nadlouho stala onou pověstnou „dílnou světa“, která z velké části ovládala 
světový obchod. Během 19. století dostala finální podobu Britská říše, řečeno 
slovy lorda Roseberyho „nejvznešenější příklad přizpůsobivé vlády, jakou kdy 
lidstvo poznalo“. Britská říše dospěla na vrchol na přelomu 19. a 20. století, 

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | úVodem
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a vedla ke vzniku republiky (1912). Také na Indickém subkontinentu došlo 
k  výrazným změnám. V  průběhu první poloviny století Britové dokončili 
ovládnutí Indie, na sklonku 50. let však byli natolik zaskočeni rozsahem Vel-
kého indického povstání, že po jeho potlačení provedli dalekosáhlé změny 
s cílem upevnit své panství. Druhá polovina 19. století pak znamenala zrod 
moderního indického nacionalismu, což bylo především spojeno s činností 
strany Indický národní kongres.

K  rozhodnutí napsat učební text k  dějinám 19. století nás vedly 
v podstatě dva hlavní a úzce spojené důvody. Jednak to byl závazek v souvis-
losti s naší působností v programu Inovace výuky historických věd s důra-
zem na mezioborový přístup a interkulturní dialog, jednak takto reagujeme 
na skutečnost, že studenti historie v podstatě neměli k dispozici takovýto 
přehledný text, reflektující nové poznatky a hodnocení, doplněný o doporu-
čenou odbornou literaturu. 

Předložený text si nečiní nárok být chápán jako vyčerpávající. Au-
toři rozhodně neměli v úmyslu byť jen v relativní úplnosti prezentovat a hod-
notit většinu důležitých událostí, procesů, jevů a problémů 19. století. Jak 
avizuje podtitul, jde o vybrané kapitoly k dějinám 19. století, které se týkají 
nejdůležitějších zemí, oblastí a problémů. Vcelku snadno by mohlo dojít k vý-
hradě, že v textu není hodnocen například vývoj umění, literatury či vědy, 
čtenář nemá k dispozici zevrubnější prezentaci určitých důležitých faktorů, 
které podstatně ovlivnily vývoj v 19. století (například otázky vystěhovalec-
tví, zbrojení, zdravotní péče a sociálních systémů, dopravy atd.). Laskavý uži-
vatel nechť předložený text chápe jako náš první krok na cestě k celkové pre-
zentaci vývoje v 19. století formou učebních textů, jinými slovy v budoucnu 
hodláme v tomto úsilí pokračovat. Doufáme, že náš text přinese užitečné 
informace a poskytne pomoc studentům historie.

11. srpna 2012
Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml., Lukáš Novotný
 

kdy zahrnovala pětinu zemského povrchu a byla bezesporu největším orga-
nismem svého druhu v dějinách. 

Rusko zásadním způsobem přispělo k  porážce Napoleona, po 
celé 19. století spolu s Británií patřilo prvořadým velmocem. Do poloviny sto-
letí si udrželo postavení první kontinentální velmoci, o něž přišlo v důsled-
ku porážky v Krymské válce. Jeho úsilí vyrovnat se ostatním evropským vel-
mocem probíhalo těžkopádně a velmi pomalu. K dočasnému a částečnému 
uvolnění absolutistického sevření samoděržaví došlo až po porážce ve válce 
s Japonskem a revoluci na prahu 20. století. 

Z „nově příchozích“ byla nejpozoruhodnější dynamika vývoje Spoje-
ných států a  Německa. Po občanské válce se vlivem obecných příznivých 
podmínek doširoka otevřely dveře ekonomickému růstu i velmocenskému 
nástupu americké Unie. Sjednocení Německa po vítězné válce Pruska a ně-
meckých států s  Francií znamenalo nejen nové rozložení sil v  Evropě, ale 
také vznik vojensky i hospodářsky nejsilnějšího státu na kontinentě, jehož 
ambice i možnosti byly nejednou vnímány jako závažná hrozba. 

Z  ostatních významných států starého kontinentu se Itálie, „nej-
mladší velmoc“, od sjednocení až do vypuknutí první světové války trvale 
potýkala s politickou nestabilitou i hospodářskými obtížemi, což ovlivňova-
lo její vnitropolitickou situaci i možnosti v zahraniční popřípadě koloniální 
politice. Jestliže byla situace v habsburské monarchii od Vídeňského kongre-
su do revoluce 1848/1849 relativně stabilní, absolutismus obnovený po její 
porážce nepřinesl žádoucí posílení, což bylo dvojnásob nepříznivé s ohledem 
na ozbrojené konfrontace v 50. a 60. letech, které vedly k eliminaci rakouské-
ho vlivu z prostorů, v nichž se habsburská politika angažovala po staletí – 
z Itálie a Německa. Toto oslabení mj. bylo i příčinou rakousko-uherského vy-
rovnání v roce 1867. Napětí, opakovaně vyvolávané působením nacionalismu 
jednotlivých národů, se stalo faktorem trvale oslabujícím monarchii. 

V průběhu 19. století také došlo k významným změnám v dalších 
důležitých zemích v zámoří. Restaurace a reformy Meidži přinesly v historic-
ky relativně velmi krátké době tak rozsáhlou a mnohostrannou modernizaci 
Japonska, jaká nemá v novověku a nejnovější době obdoby. Ze zaostalé a izo-
lované země s feudální strukturou se Japonsko během necelých pěti dekád 
změnilo ve stát s  pevnými ekonomickými základy a  moderní politickou 
a správní strukturou, který se po vítězné válce s Ruskem zařadil v roce 1905 
mezi velmoci. V podstatě opačnou cestou prošla v průběhu 19. století čching-
ská Čína. Nedokázala odolat tlaku Británie resp. Francie v opiových válkách, 
neobstála ani v dalších konfrontacích. K nejvýznamnější z nich došlo za tzv. 
Boxerského povstání, kdy ozbrojené síly cizinců dokonce obsadily Peking 
a nadiktovaly Číně ponižující mírové podmínky. Právě v souvislostech poní-
žení Číny došlo ke zrodu a aktivizaci moderního čínského nacionalismu. Vý-
sledkem pak byla čínská revoluce v roce 1911, která přivodila pád monarchie 
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Téměř čtvrt století byla Evropa sužována válkami, které vedly koalice velmo-
cí a dalších států s revoluční a posléze napoleonskou Francií. Ztroskotání ta-
žení do Ruska způsobilo rozhodující obrat a znamenalo konec Napoleono-
vých snů o světovládě. Krvavá třídenní „bitva národů“ u Lipska (16.–18. října 
1813) skončila katastrofální porážkou císařovy armády. Počátkem ledna 
1814 pronikla vojska protifrancouzské koalice za Rýn, císaře postupně opus-
tili všichni spojenci, v lednu 1814 se na jejich stranu přidal dokonce i jeho 
švagr Murat ve snaze zachránit si vládu v Neapolsku.

joachim Murat (1767–1815), francouzský maršál, švagr Napoleona I., velkovévoda z Bergu 

a Cleve (1806), neapolský král joachim I. (1808–1814). Syn hostinského, původně studoval bo-

hosloví, 1792 důstojníkem. Účastník Napoleonova italského tažení (1796–1797) a egyptské 

expedice (1798–1799), důležitý aktér Napoleonova převratu 18. brumairu (9. listopadu) 1799. 

V roce 1800 se oženil s Napoleonovou sestrou Karolinou, po vyhlášení císařství v roce 1804 se 

stal maršálem a velkoadmirálem, 1805 princem císařství. 1805 se vyznamenal u Slavkova, 

účastnil se války s pruskem v roce 1806, od roku 1808 války ve Španělsku, 1812 tažení do Rus-

ka. po bitvě u Lipska (1813) Napoleona opustil a uzavřel smlouvu s Rakouskem. za Napoleono-

vých „sta dní “ se opět přiklonil k Napoleonovi. Byl zajat při pokusu znovu získat trůn v Neapoli, 

odsouzen k smrti a zastřelen.

Pro další vývoj měla zásadní význam smlouva podepsaná 9. března 
1814 v Chaumontu. Tímto dokumentem se na návrh britského ministra za-
hraničí Castlereagha spojenci zavázali neuzavřít separátní mír s Francií. 

Robert Stewart, vikomt Castlereagh, druhý markýz z Londondery (1769–1822). Britský politik 

a diplomat, v letech 1790–1795 whig, 1795–1822 tory. V necelých třiceti letech sekretářem pro 

Irsko, organizoval potlačení povstání na ostrově roku 1798. zasloužil se o prosazení Zákona Robert Stewart, vikomt Castlereagh

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | VídeňSKý KoNgReS, 1814 –1815
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o unii, na jehož základě došlo od 1. ledna 1800 ke spojení Anglie a Irska. Roku 1796 vikomtem, 

1821 druhým markýzem z Londonderry. V letech 1802–1806 prezidentem Board of Control, 

1805–1809 ministrem války. po souboji s ministrem zahraničí Canningem 21. září 1809 muse-

li oba politikové opustit vládu. Castlereagh se do ní vrátil roku 1812 jako ministr zahraničí, byl 

hlavním zástupcem Velké Británie na Vídeňském kongresu. doma byl veřejností značně neoblí-

ben, v roce 1822 spáchal sebevraždu.

Podpisy v  Chaumontu se spojenci fakticky rozhodli pro likvidaci 
napoleonského režimu. Jeho existence se rychle blížila ke konci – 30. března 
1814 kapitulovala Paříž a 6. dubna 1814 Napoleon odstoupil. Vítězové s ním 
naložili vcelku mírně. Byla mu vyměřena apanáž a formálně svěřena vláda 
nad ostrovem Elbou u  italského pobřeží. Na francouzský trůn se v  osobě 
Ludvíka XVIII. vrátila bourbonská dynastie. Mírem podepsaným v  Paříži 
30. května 1814 byla Francie vrácena do hranic z roku 1792.

Francii zůstaly některé územní zisky z prvních let revoluce (část Savojska, Sársko, Avignon 

a Mylhúzy). Na druhé straně se musela vzdát v zámoří ve prospěch Británie tobaga, Isle de 

France (Mauritiu), Sv. Lucie a Seychellských ostrovů a znovu se zavázala neopevňovat své osady 

v Indii. Vítězní spojenci nevyžadovali vrácení kontribucí, kdysi vybraných Napoleonem od pora-

žených států, ani vrácení uměleckých předmětů, jichž se Francouzi zmocnili v obsazených ze-

mích. Francii také nebyla předepsána válečná náhrada.

K řešení hlavních otázek evropské politiky a zčásti i zámořských zá-
ležitostí se sešel mezinárodní kongres ve Vídni, jehož jednání začala 1. října 
1814. Svým způsobem šlo o událost, pro niž není možno nalézt v 19. století 
obdoby. Do hlavního města habsburské monarchie se sjelo na pět desítek 
členů panujících rodů a 250 diplomatů, podle některých svědectví náklady 
spojené s konáním kongresu dosáhly výše 20 milionů zlatých a počet obyva-
tel Vídně tehdy vzrostl o  třetinu. Evropa měla ještě dlouho vzpomínat na 
oslnivou atmosféru „tančícího kongresu“, na desítky plesů, hostin, na nejrůz-
nější aféry, klepy a intriky. 

Třebaže se jednání účastnili zástupci téměř všech evropských států, 
hlavní rozhodování bylo v  rukou reprezentantů čtyř vítězných velmocí – 
Ruska, Rakouska, Pruska a Velké Británie. 

Kongresových jednání se účastnili rakouský císař František I., ruský car Alexandr I., pruský král 

Fridrich Vilém III. diplomatickou špičku představovali Metternich (Rakousko), Nesselrode a Ra-

zumovskij (Rusko), Castlereagh (Velká Británie), Humboldt a Hardenberg (prusko) a talleyrand 

(Francie).

Každá z velmocí přišla na kongres s vlastní představou o uspořádá-
ní evropských popřípadě světových problémů, v první řadě však samozřejmě 

sledovala své vlastní cíle, proto ve Vídni panovala značná nedůvěřivost. Této 
situace dovedl obratně využít zástupce poražené Francie Talleyrand, někdejší 
Napoleonův ministr zahraničí. Hlavní zbraní v jeho rukou bylo prosazování 
tzv. principu legitimity, zásady, že Evropa zastoupená na kongresových jed-
náních svými právoplatnými legitimními panovníky, by se v otázce uspořá-
dání měla vrátit ke stavu před začátkem válek s revoluční Francií v roce 1792.

Charles Maurice vévoda de talleyrand-périgord, kníže benventský (1754–1838), francouzský 

politik, muž, který „zradil Ludvíka XVI., revoluci, Napoleona i restaurační režim“. tělesná vada mu 

zabránila nastoupit vojenskou kariéru, 1779 se stal knězem, 1788 biskupem v Autun. V roce 

1789 zvolen do Generálních stavů za duchovní stav, od počátku Francouzské revoluce byl velmi 

aktivní v Národním shromáždění, spoluautor Deklarace práv člověka a občana i Civilní ústavy du-

chovenstva. Roku 1792 odjel do Británie, 1794 do USA, do Francie se vrátil roku 1796. Ministrem 

zahraničí od roku 1797, aktér Napoleonova převratu 18. brumairu (9. listopadu) 1799, 1804 vel-

ký komoří císařství. Roku 1807 Napoleonův ministr zahraničí. od roku 1808 byl placeným agen-

tem ruského cara Alexandra I., po Napoleonově porážce zaranžoval restauraci Bourbonů, za-

stupoval Francii na Vídeňském kongresu. po červencové revoluci byl v letech 1830–1835 

velvyslancem ve Velké Británii.

Během předchozího údobí válek Velká Británie vytrvale podporova-
la všechny protifrancouzské koalice, při jejichž seskupování a působení hrá-
la klíčovou roli. Britští zástupci 
přišli na kongres s rozhodnutím 
posílit postavení své země ve svě-
tovém měřítku, což především 
souviselo s upevňováním její pře-
vahy na mořích a se získáváním 
území v  zámoří. V  přístupu 
k  vlastním evropským problé-
mům se projevila tradiční snaha 
vytvořit na kontinentě takovou 
rovnováhu sil, která by byla co 
možná nejpříznivější britským 
zájmům. Britská diplomacie usi-
lovala o zabezpečení svých pozic 
ještě před zahájením kongreso-
vých jednání. V  červenci 1814 
uzavřela londýnská vláda smlou-
vu se Španělskem, aniž se ovšem 
zavázala podpořit madridskou 
vládu v  zásahu proti národně 
osvobozeneckému hnutí, které se 

Charles Maurice vévoda de Talleyrand-Périgord, kníže 
benventský

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | VídeňSKý KoNgReS, 1814 –1815
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rozvinulo ve španělských koloniích v Latinské Americe. Také podpis mírové 
smlouvy v Gentu 24. prosince 1814, jenž ukončil válečný konflikt se Spojený-
mi státy, byl pro Británii diplomatickou nutností vzhledem ke kongresovým 
jednáním.

Hlavní břemeno vítězného zápasu s Napoleonem neslo Rusko. Cílem 
cara Alexandra I. byla obnova Polska, spojeného osobou panovníka s Rus-
kem. Plán vycházel z předpokladu, že se Prusko i Rakousko zřeknou svých 
nároků na polská území, získaná po trojím dělení Polska v 18. století. Pro 
tento návrh získal car pruské zástupce již roku 1813, Prusko počítalo s tím, 
že bude „odškodněno“ značnými územními zisky v Německu, proto na kon-
gresu vytrvale podporovalo návrhy a stanoviska Ruska.

Mezi vítěznými velmocemi mělo nejmnohostrannější zájmy Rakous-
ko, proto jeho cíle byly v mnoha bodech v ostrém rozporu se zájmy jiných 
velmocí, především Pruska a  Ruska. Rakouský kancléř Metternich nebyl 
ochoten přijmout ruský projekt obnovy Polska. Obával se nejenom posílení 
vlivu Ruska, ale i Pruska, které by mohlo „odškodněním“ získat výhody na 
německé půdě. Kromě toho Rakousko muselo usilovat o potvrzení svých po-
zic v Itálii, kde dokonce po určitou dobu spolupracovalo s neapolským krá-
lem Muratem, dosazeným svého času Napoleonem.

Postavení poražené Francie na kongresu bylo bezesporu velmi obtíž-
né. Přesto se Talleyrandovi podařilo rozrazit jednotnou frontu vítězů, když 
využil jejich vzájemných rozporů i nespokojenosti malých států. Neselháva-
jícím prostředkem se mu stalo prosazování principu legitimity, proti němuž 
panovníci a diplomaté vítězných mocností sotva mohli vznášet námitky.

Nejsložitější problém na kongresu představovalo jednání o tzv. saské 
a polské otázce. Právě v  tomto případě se velmi zřetelně projevily rozpory 
mezi vítězi, jichž protřelý francouzský diplomat dokázal podstatnou měrou 
využít. Podle představ cara Alexandra I. mělo být Prusko odškodněno na 
účet Saska, jehož panovník byl až do bitvy u Lipska Napoleonovým spojen-
cem. Na druhé straně se Prusko mělo vzdát nároků na polská území, aby car 
mohl uskutečnit své plány. Tento návrh narazil především na odpor Metter-
nicha – Rakousko bylo ochotno přistoupit na zmíněné řešení jedině za uzná-
ní jeho bezvýhradného vlivu v celém středním Německu, což zase odmítalo 
Prusko. Rusko sice ve vzniklé situaci vytrvale podporovalo Prusko, ale neby-
lo ochotno riskovat případný válečný konflikt. 

Výhodou pro Rakousko se ukázala i skutečnost, že na jeho straně stá-
la většina středních i malých německých států znepokojených pruskými ná-
roky a rozpínavostí. Pro oba hlavní soupeře, kteří ještě celé následující půl-
století zápolili o  vliv na německé půdě, nebylo snadné nalézt cestu ke 
kompromisu. Dohody bylo dosaženo až počátkem února 1815, kdy se pruský 
král za příslib bohatých územích zisků v  západních oblastech Německa 
vzdal nároků na území celého Saska a spokojil se ziskem menší části jeho 

území na severu (kolem Zhořelce a Wittenbergu), poté se „provinilý“ saský 
král mohl vrátit do Drážďan. 

Jelikož bylo řešení saské a  polské otázky úzce propojeno, nedošlo 
k uskutečnění plánu cara Alexandra I. Prusko si ponechalo Poznaňsko, To-
ruň i Gdaňsk, Rakousku byla vrácena část Haliče, jíž se vzdalo roku 1809 
a  Rusku připadl jen zbytek někdejšího Velkovévodství varšavského, které 
bylo jako Království polské spojeno personální unií s  Ruskem (pro tento 
útvar se ujal název „Kongresovka“, jelikož vznikl v důsledku ujednání Vídeň-
ského kongresu).

Koncem roku 1814 dosáhlo napětí mezi jednajícími velmocemi vr-
cholu, car byl nesmírně pobouřen Metternichovým postupem, soudobí po-
zorovatelé nevylučovali možnost vojenského střetnutí. Zřetelným důkazem 
hloubky rozkolu v  táboře vítězů a podstatným úspěchem francouzské di-
plomacie byla tajná smlouva uzavřená Velkou Británií, Rakouskem a Fran-
cií 3. ledna 1815, jíž se signatáři zavazovali usilovat o „spravedlivé provedení 
evropského míru proti novým, nenáležitým nárokům“. Smlouva byla přede-
vším dílem Talleyrandovým, jemuž se podařilo podnítit k  tomuto kroku 
Metternicha a získáním Británie vzniklo seskupení, jehož cílem bylo čelit 
nárokům Ruska a Pruska.

V prvních týdnech roku 1815 nastalo vážné ochlazení vztahů mezi 
spojenci, ale události, k nimž došlo krátce poté, je znovu přiměly k užší spo-
lupráci. Ráno 7. března 1815 dostal Metternich důvěrnou zprávu, že Napole-
on prchl z Elby, aby se ještě jednou pokusil zvrátit chod událostí ve svůj pro-
spěch. Císaře k  tomuto kroku vedlo několik důvodů. Kromě podružných 
příčin, jako bylo neplacení apanáže a zvěsti o tom, že ho Bourboni hodlají 
nechat převézt na Azorské ostrovy, sehrály nejzávažnější roli jednak zprávy 
o rozporech mezi spojenci ve Vídni, jednak informace o vývoji ve Francii. 
Jestliže závažnost rozporů Napoleon zřejmě přecenil, situace ve Francii ne-
sporně nahrávala jeho záměru. Bourboni sice nemohli obnovit „starý režim“ 
se vším všudy, ale váhavý, opatrný a kompromisní král Ludvík XVIII. nebyl 
ochoten čelit tlaku krajně konzervativních sil, jejichž hlavním představite-
lem byl především jeho bratr, Karel Filip hrabě z Artois, kolem něhož se své-
ho času soustřeďovaly špičky emigrace, která se nyní vrátila do Francie. Hra-
bě z  Artois se povýšenecky chlubil, že během dlouhých let emigrace „nic 
nezapomněl a ničemu se nepřiučil“, jeho snem byl návrat k předrevoluční si-
tuaci 18. století. Snahy církve, napjatá situace v  armádě, kde emigrantská 
aristokracie zatlačovala do pozadí veterány z  napoleonských válek, tíživá 
hospodářská situace – tyto a další skutečnosti vytvářely příznivé podmínky 
pro Napoleonův návrat. Během necelého měsíce se nepevný restaurační re-
žim zhroutil, královský dvůr prchl do Gentu.

Císařův návrat k moci přispěl k dočasnému zpevnění svazku velmocí 
jednajících ve Vídni. Car Alexandr I. který ještě nedávno hrozil Bourbonům, 
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Na příklad Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein (1757–1831), vášnivý odpůrce Napoleona 

a v letech 1812–1813 rádce cara Alexandra I., ovlivněn romantickými představami a obdivem ke 

středověké Německé říši, doporučoval vybudovat na německé půdě silný stát, který by se stal 

zárukou proti obnovení francouzské expanze. doporučoval zřídit tento stát v prostoru mezi La-

bem, Alpami a francouzskou hranicí, zbývající části pruska a Rakouska měly k němu být smluv-

ně vázány. tento i další, v podstatě jen teoretické návrhy, které se objevily v průběhu kongresu, 

samozřejmě narážely na nepřekonatelné překážky.

Rozhodnutím z 8. června 1815 kongres přislíbil Německu federativ-
ní ústavu, zajišťující rovnoprávnost všem státům nově vzniklého Německého 
spolku.

Německý spolek měl původně 39 členů. Rakousko i prusko byly členy pouze částmi svého úze-

mí. pokud šlo o pruské království, mimo svazek spolku stály Východní i západní prusko, případě 

Rakouska stály mimo Uhry, Halič, Chorvatsko, Sedmihradsko a italská území. Členy spolku byli, 

vzhledem k držbě území, i tři neněmečtí panovníci – britský král (za Hannoversko), nizozemský 

král (za Lucembursko) a dánský král (za Holštýnsko). Členské státy Německého spolku si ucho-

valy plnou suverenitu.

Předsedou Spolkového sněmu se stal člen habsburského rodu, vý-
konným orgánem byla Spolková rada, jejíž pravomoci nebyly příliš rozsáhlé. 
Řešení otázky národní jednoty Německa bylo oddáleno a po složitém vývoji 
v následujících desetiletích byl tento problém rozhodnut ozbrojeným střet-
nutím dávných rivalů – Rakouska a Pruska.

Pokud šlo o vývoj v Itálii, Murat v Neapoli pochopil návrat císaře 
jako novou možnost a manifestem z Rimini z 30. března 1815 vyzval italský 
národ k boji za jednotu země. Jeho apel zůstal bez odezvy a po porážce Mu-
ratových oddílů v bitvě u Tolentina 3. května 1815 Rakušané obsadili celé 

že na na ně „pustí korsickou bestii“, vyslovil souhlas s novým zahájením vá-
lečných operací. Z  čistě vojenského hlediska bylo Napoleonovo postavení 
krajně nepříznivé. V nové válce neměl spojence, lidské i materiální zdroje 
Francie byly vyčerpány do krajnosti. Sice se mu narychlo podařilo shromáž-
dit armádu v síle 120 000 mužů, ale ta rozhodně neměla kvalitu jeho oddílů 
z doby největších úspěchů. K rozhodujícímu střetnutí došlo na půdě dnešní 
Belgie, kam Napoleon vtrhl 14. června 1815. Podařilo se mu sice zprvu pora-
zit pruský sbor Blücherův, ale 18. června 1815 definitivně pohasla jeho hvěz-
da – porážka u Waterloo byla posledním jednáním krvavého dramatu, které 
se po léta odehrávalo v různých částech Evropy. Po porážce císař znovu abdi-
koval a 10. srpna 1815 byl po společném rozhodnutí spojenců odvezen Brity 
na Ostrov sv. Heleny v jižním Atlantiku, kde roku 1821, pravděpodobně otrá-
ven, zemřel.

Ještě jednou stáli vítězní spojenci před otázkou, jak naložit s poraže-
nou Francií, jíž jejich rozpory znovu umožnily vyhnout se případným dras-
tickým řešením – v této době se dokonce ozývaly hlasy navrhující ji rozdělit 
na několik státních útvarů. Druhým pařížským mírem z 20. listopadu 1815 
byla Francie vrácena do hranic z roku 1790, ztratila Sársko, Savojsko postou-
pila Sardinskému království a zavázala se zaplatit válečnou náhradu ve výši 
700 milionů franků. Ve východofrancouzských pevnostech byly umístěny 
spojenecké posádky v síle 150 000 mužů, jejich velitelem byl vítěz od Water-
loo, britský polní maršál Wellington.

Arthur Wellesley, první vévoda z Wellingtonu (1769–1852), britský polní maršál a politik. V roce 

1787 vstoupil do armády, účastnil se bojů s revoluční Francií, v letech 1796–1805 sloužil v Indii. 

po návratu se stal poslancem dolní sněmovny a posléze sekretářem pro Irsko. od roku 1808 

velel britským jednotkám v portugalsku a Španělsku, nakrátko byl odvolán, roku 1809 se vrátil 

a velel ve Španělsku až do roku 1814. zastupoval Velkou Británii na Vídeňském kongresu, roku 

1819 se stal členem Liverpoolovy vlády, 1828–1830 byl premiérem.

Napoleonův návrat přispěl v nejednom ohledu k urychlení rozhodo-
vání Vídeňského kongresu, jehož jednání v  této fázi poznamenal značný 
chvat. Byly opomenuty některé otázky, jejichž projednávání se původně 
předpokládalo (postavení křesťanů v  Osmanské říši, zásah proti národně 
osvobozeneckému hnutí v Latinské Americe). 

Ještě před konečnou porážkou Napoleona dospěla jednání ve Vídni 
k nejdůležitějším rozhodnutím. Císařův návrat urychlil rozhodování velmo-
cí o německém a italském problému. Pokud šlo o Německo, bylo třeba dosáh-
nout úpravy vzájemných vztahů jednotlivých států a  prosadit provádění 
konzervativní politiky na jeho půdě. Třebaže se během jednání kongresu 
několikrát ozvaly hlasy doporučující takové uspořádání, které by znamenalo 
závažný krok na cestě k jednotě, Německo zůstalo rozdrobeno.

Car Alexandr I. | Arthur Wellesley, první vévoda z Wellingtonu | 
Klemens Wenzel Nepomuk Lothar kníže Metternich-Winneburg-Ochsenhausen
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Neapolsko. Murat prchl do Francie a  po nezdařeném pokusu o  návrat do 
Neapole byl zajat a popraven. Poté následovala rychlá úprava poměrů v Itálii 
– na severu vzniklo pod plnou rakouskou svrchovaností Království lombard-
sko-benátské, habsburský vliv se prosadil i  v  menších severoitalských stá-
tech, papež se vrátil do Říma.

V pátek 9. června 1815 byla podepsána tzv. finální akta Vídeňského 
kongresu, která s konečnou platností rozhodla o nové podobě mapy Evropy, 
z níž zmizely některé staré státní útvary jako byly například italské městské 
republiky (Benátky, Janov, Lucca), Republika dubrovnická, Spojené nizozem-
ské provincie a řada útvarů na půdě Německa. Na dokumentu chyběl podpis 
španělského zástupce. Madrid takto protestoval proti nerespektování zájmů 
španělských Bourbonů v italských záležitostech. Španělsko se připojilo doda-
tečně, 7. května 1817.

Podívejme se, k jakým nejzávažnějším přesunům došlo. Velká Britá-
nie získala Maltu, Helgoland a  Jónské ostrovy. Hannoversko (država rodu 
panujícího v Británii) bylo rozšířeno o Východní Frísko. V mimoevropských 
oblastech Britové převzali bývalé nizozemské kolonie Cejlon a Kapsko, dále 
pak Tobago, Sv. Lucii, Mauritius a Seychellské ostrovy.

Rusku, které vyšlo z napoleonských válek jako první kontinentální 
mocnost, byla potvrzena držba Bessarábie a Finska. Z podstatné části někdej-
šího Velkovévodství varšavského vzniklo Království polské, spojené s  Rus-
kem personální unií. 

Snad největší počet změn se týkal Rakouska. Ztratilo sice državy na 
Rýně a Jižní Nizozemí, ale získalo Benátsko a Milánsko (Království lombard-
sko-benátské), Salcbursko, Tyroly, tzv. Innskou čtvrť, území někdejší Republi-
ky dubrovnické a oblast Dalmácie (tzv. Illyrské provincie). Kromě přímých 
územních zisků vzrostl rakouský vliv na Apeninském poloostrově také díky 
tomu, že na trůn v  některých menších italských státech dosedli členové 
habsburského rodu – v Modeně to byl František IV. d’Este, v Parmě, Piacenze 
a Guastalle Marie Luisa (Napoleonova manželka, dcera císaře Františka I.), 
také v Toskánsku se znovu ujal vlády Ferdinand III. Rakousku byla rovněž 
vrácena část Haliče, kterou ztratilo roku 1809. 

Nemalé byly zisky Pruska. Počet obyvatel království vzrostl z 5 na 11 
milionů, jeho území se rozprostíralo od Poznaňska na východě až k Rýnu. 
Z původních nároků na celé území Saska sešlo, Prusové dostali jen část jeho 
území s 850 000 obyvateli. Významné byly i jejich zisky v západních oblas-
tech Německa – území arcibiskupství trevírského a kolínského, oblast kolem 
Cách, vévodství Jülich a Berg. Na východě byla Prusku přiřčena menší část 
bývalého Velkovévodství varšavského, Poznaňsko, Gdaňsk a Toruň, na seve-
ru pak někdejší švédské Pomořany. Z různých hledisek byla nevýhodou sku-
tečnost, že území Pruska, sahající od hranic Francie až k hranicím Ruska, 
nebylo souvislé, neboť bylo přerušeno územím jiných států. 

Pokud jde o další závažné změny, spojením někdejšího Rakouského 
Nizozemí (v podstatě dnešní Belgie), Spojených nizozemských provincií a Lu-
cemburska vzniklo Království nizozemské, na jehož trůn dosedla dynastie 
Nassau-Dietz. Tento nový stát měl kromě jiného představovat hráz francouz-
ským expanzionistickým tendencím a zabezpečovat britský zájem v prosto-
ru Lamanšského průlivu. Švédsku byla náhradou za ztracené Finsko přizná-
na držba Norska, ale jeho obyvatelstvo si vynutilo, že připojení ke Švédsku 
mělo pouze formu personální unie. Z německých států kromě Pruska mělo 
největší územní zisky Bavorsko.

Po podpisu druhé mírové smlouvy s Francií 20. listopadu 1815 se 
vítězné velmoci dohodly o praktických opatřeních k zabezpečení nového po-
řádku v Evropě. Bylo dosaženo ujednání o schůzkách panovníků, popřípadě 
jejich ministrů a diplomatických zástupců. Vzniká tak struktura, historiky 
často označovaná jako Metternichův systém, jejímž významným účastníkem 
se posléze stává i Francie.

Již současníci kritizovali jak praxi, tak výsledky kongresu, který ne-
respektoval práva a tužby národů, o jejichž osudech rozhodoval, rozděloval 
či znovu slepoval územní celky podle dobrozdání různých komisí, přesněji 
řečeno v souladu s kompromisními ujednáními zástupců velmocí. 

Třebaže většina aktérů byla patrně přesvědčena, že kongres položil 
pevné základy trvalého uspořádání poměrů v Evropě, tato myšlenka se brzy 
ukázala mylnou. Bylo skutečně iluzorní se domnívat, že je možný návrat po-
měrů do doby před rokem 1789, kdy vypukla Francouzská revoluce, která 
smetla královský absolutismus i feudalismus.

Ostatně je otázkou, jakou důvěru měly zúčastněné velmoci v uspořá-
dání, k němuž dospěly. Car Alexandr I. začal brzy po kongresu hledat pro-
středek, jímž by bylo možné zabezpečit výsledky jednání a udržet starý řád. 
Výsledkem úsilí v tomto směru pak byla společná rusko-rakouská proklama-
ce o  Svaté alianci ze 26. září 1815. Ačkoli se k  ní nakonec připojili téměř 
všichni evropští panovníci, šlo dokument svérázné povahy, neboť se nejed-
nalo o oficiální dohodu mezi státy, z níž by vyplývaly nějaké závazky.

Ke Svaté alianci se nepřipojili papež, sultán a britský panovník. papež pius VII. protestoval proti 

rozhodnutím kongresu, jimiž bylo potvrzeno zabrání řady duchovních knížectví světskými pa-

novníky. Kromě toho se obával oslabení vlivu katolické církve vzhledem k obecně křesťanskému 

pojetí aliance. Sultán vůbec nebyl k vídeňským jednáním přizván a považoval za možné, že by se 

aliance mohla stát nástrojem společného zásahu křesťanských panovníků proti jeho říši. pokud 

šlo o Velkou Británii, dokument podepsal princ-regent, ale pouze za svou osobu. Londýnská vláda 

účast v alianci odmítla s poukazem na to, že by parlament závazek tak mlhavé povahy neschválil.

Již mnozí současníci se o vzniku aliance vyjadřovali se značným 
pohrdáním. Sám Metternich, třebaže se do značné míry stal zosobněním 
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krajních konzervativních tendencí ponapoleonské éry, ji označil za „zvuč-
nou a prázdnou listinu“. Podobné výroky ovšem nemohly zastřít skutečnost, 
že se Svatá aliance stala nástrojem prosazování krajních konzervativních 
idejí a jejím cílem bylo potlačování svobodomyslných projevů. Ostatně tento 
základní cíl Svaté aliance se zřetelně projevil v zásazích proti národním a 
revolučním hnutím v Německu, Itálii a Španělsku v následujících letech.
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Panství Španělska a Portugalska v Novém světě bylo na prahu 19. století vy-
vráceno mohutnou vlnou národně osvobozeneckého boje. Španělská koloni-
ální říše, jež existovala téměř tři století, zahrnovala ohromné území o rozlo-
ze 27 milionů km2, rozprostírala se od oblastí na jihozápadě dnešních 
Spojených států až po nejjižnější výběžek kontinentu. 

z hlediska správy se celek španělských držav dělil na čtyři místokrálovství – Nové Španělsko 

(zahrnující dnešní Mexiko a převážnou část Střední Ameriky), Novou Granadu (dnešní panama, 

Kolumbie, Venezuela a ecuador), peru (peru, Chile a část Bolívie) a Río de la plata (Argentina, 

Uruguay, paraguay a zbytek Bolívie). V rámci těchto celků existovaly ještě tzv. generální kapita-

náty (Kuba, Guatemala, Venezuela a Chile), které byly samostatnými správními jednotkami.

Portugalci ovládali místokrálovství Brazílie, jehož území předsta-
vovalo zhruba polovinu rozlohy jihoamerického kontinentu.

Podle odhadů proslulého německého přírodovědce Alexandra von 
Humboldta, který v letech 1799–1804 podnikl průzkumné cesty v Latinské 
Americe, měly španělské državy na počátku 19. století asi 16 milionů obyva-
tel. Rozhodující pozice si udržovali Španělé přišlí z mateřské země, jejichž 
počet dosahoval asi 300 000 osob (byli označováni jako peninsulares, tj. při-
šlí či pocházející z poloostrova, rozumí se Pyrenejského poloostrova. Tento 
termín je odvozen od španělského slova la península, tj. poloostrov). Mnohem 
početnější byla skupina potomků španělských přistěhovalců, tzv. kreolů – šlo 
asi o 3 miliony osob. Zbytek obyvatelstva kolonií tvořili mestici (míšenci bělo-
chů a Indiánů), mulati (míšenci bělochů a Afričanů), Indiáni a černí otroci.

Důležitým předpokladem pro zachování pozic kolonizátorů se stalo 
udržení feudálního systému. Základním výrobním odvětvím bylo zeměděl-
ství, další existence plantážního systému byla závislá na zachování otroctví. 
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a průběh Velké francouzské revoluce i úspěšné završení boje černých otroků 
na Haiti – to byly nejsilnější podněty pro zahájení boje za nezávislost španěl-
ských kolonií.

V roce 1790 došlo k povstání černých otroků ve francouzské kolonii Saint-domingue, jak byla 

označována západní část ostrova Hispanioly (východní část, Santo domingo, vlastnili do roku 

1795 Španělé, poté ji postoupili Francii). první akce sice byly v listopadu 1790 zlikvidovány, ale 

v létě 1791 propuklo nové povstání, do jeho čela se postavil bývalý otrok toussaint L’ouverture. 

Boje probíhaly přes 10 let. Napoleon vyslal roku 1802 na Haiti dvacetitisícový sbor generála 

Leclerca, který měl zlomit odpor povstalců. třebaže zajal toussainta L’ouvertura, nedosáhl 

Leclerc cí le. Novým vůdcem se stal jean jacques dessalines, který dovedl boj k vítězství. Fran-

couzské jednotky, zdecimované zimnicí, se nakonec stáhly do sousedního bývalého španělské-

ho Santo dominga, kde se držely do roku 1809. 1. ledna 1804 proklamoval dessalines nezávis-

lost země, která od této doby nese název Haiti (tj. země hor). do roku 1806 vládl dessalines 

ostovu jako císař jakub I., po jeho smrti se rozhořel boj o moc. Roku 1809 se východní části os-

trova znovu zmocnili Španělé. Na jihu Haiti byl v letech 1807–1818 u moci prezident Alexandre 

Sabès pétion, na severu vládl v letech 1811–1820 Henri Christophe jako král jindřich I. pétiono-

vým nástupcem se stal mulat jean pierre Boyer (vládl 1818–1822), který sjednotil obě části 

a roku 1822 připojil i španělské Santo domingo. Východní část ostrova se však v roce 1844 od-

trhla a takto vznikla samostatná dominikánská republika.

Většina obdělávané půdy patřila španělské Koruně, španělským či kreol-
ským statkářům nebo církvi. V mnoha oblastech byla katolická církev největ-
ším vlastníkem, v jejím držení byla až polovina půdy. Kromě toho se církevní 
instituce podílely na obchodu, důlním podnikáním atd. Práce černých otro-
ků byla nejvíce využívána na plantážích ostrovů Západní Indie, v Nové Gra-
nadě a v Brazílii. Kromě toho byli na statcích velkých vlastníků, v dolech, při 
stavbě silnic a dalších příležitostech používání jako pracovní síla původní 
obyvatelé – Indiáni, jejichž postavení bylo většinou mimořádně tíživé.

Španělská správa, vedena snahou zachovat koloniální systém, brzdi-
la nejrůznějšími prostředky hospodářský rozvoj kolonií. Většina důležitých 
správních, soudních i církevních úřadů byla v rukou Španělů přišlých z ma-
teřské země. Třebaže neustále rostla hospodářská síla kreolů, jejich politické 
postavení bylo nerovnoprávné a  možnost vzestupu přinejmenším ztížená. 
Obchod kolonií byl plně podřízen zájmům a kontrole mateřské země. Kolonie 
nesměly obchodovat s jinými evropskými státy, ba dokonce ani mezi sebou. 
Veškerý jejich obchod byl řízen proslulou obchodní komorou (Casa de contra-
tación) v Seville, zprvu mohl být uskutečňován pouze přes tento přístav, poz-
ději získal stejnou výsadu i Cádiz (v roce 1765 obdrželo toto privilegium dal-
ších devět přístavů, k  uvolnění obchodu došlo až v  roce 1778). Koloniální 
správa se snažila předejít vzniku nežádoucí konkurence výrobcům mateřské 
země, proto zakazovala výrobu různých druhů zboží a pěstování některých 
plodin. Veškerá lodní doprava přes Atlantický oceán byla v  rukou španěl-
ských rejdařů a obchodníků.

Navzdory rozmanitým omezením se na sklonku 18. století zvýšila 
hospodářská aktivita kreolských statkářů a podnikatelů. Kreolští obchodní-
ci projevovali zvýšený zájem na růstu vývozu koloniálního zboží, v koloniích 
rostla potřeba dovozu průmyslových výrobků. Dosavadní nařízení i prakti-
ky koloniální správy většinou brzdily a podvazovaly činnost vznikající bur-
žoazie, pro niž se nakonec stalo nezbytností nejen odstranění dílčích překá-
žek, ale koloniálního systému vůbec.

Původním výrazem odporu proti kolonizátorům byla velká indián-
ská povstání. K těmto většinou živelným výbuchům docházelo prakticky po 
celé údobí španělské koloniální vlády. Nejznámější akcí na jejím sklonku 
bylo velké povstání v Peru, jež vedl mestic José Gabriel Condorcanqui. Přijal 
jméno někdejšího vůdce Inků a jako Tupac Amarú II. oznámil úmysl obnovit 
stát Inků. Povstání, stejně jako předchozí akce, bylo Španěly brutálně potla-
čeno a Tupac Amarú II. popraven.

Ve druhé polovině 18. století stále častěji docházelo k akcím vedeným 
kreoly, nespokojenými s  omezováním jejich hospodářských i  politických 
možností. Byly rozšiřovány pamflety a  letáky kritizující koloniální správu, 
opakovaně docházelo k různým spiknutím, tajně byly šířeny spisy francouz-
ských osvícenců. Boj britských osad v Severní Americe za nezávislost, ideje 

Porážka francouzské intervence na Haiti
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koloniální správa, zachovávající věrnost odstraněné bourbonské dynastii, 
zdráhala uposlechnout. Kolonie sice již v  roce 1808 prohlásily věrnost 
ústřední juntě, ovšem kreolská buržoazie tomuto orgánu, ani regentské 
radě příliš nedůvěřovala. Jen ojediněle – například ve Venezuele – se střetli 
stoupenci ústřední junty a Bourbonů s přívrženci nového režimu zřízeného 
Napoleonem.

Uvolnění svazku s metropolí, obecná mezinárodní situace, podpora 
ze strany Británie usilující o získání jihoamerických trhů a především stále 
rostoucí snaha kreolů dosáhnout politické nezávislosti a tím si otevřít širší 
prostor pro podnikání – to byly základní činitele, které ovlivnily rozmach 
osvobozeneckého hnutí v Latinské Americe na počátku 19. století. Boj za ne-
závislost proběhl ve dvou fázích v letech 1808–1814 a 1816–1825. Revoluční 
pohyb začal v  roce 1808, důležitým mezníkem byl rok 1810, kdy téměř ve 
všech koloniích zahájili vlastenci ozbrojený boj. Nejsilnější bylo revoluční 
nadšení v Nové Granadě a La Platě, ve „starých“ místokrálovstvích (Nové Špa-
nělsko, Peru) se snahy směřující k nezávislosti projevovaly méně výrazně.

Již 19. dubna 1810 byl svržen španělský generální kapitán v Caraca-
su a 5. července 1811 došlo k vyhlášení nezávislosti Spojených států venezuel-
ských, v jejichž čele jako generalissimus stanul Francisco de Miranda. V tom-
to případě, ostatně jako ještě nejednou poté, se projevila počáteční slabost 
a roztříštěnost národně osvobozeneckého hnutí. Kreolští latifundisté nebyli 
ochotni přiznat základní práva indiánskému obyvatelstvu, dále existovalo 
otroctví, zpočátku byla sociální základna hnutí poměrně velmi malá. Proto 
mohli Španělé s úspěchem zasáh-
nout, v roce 1812 vojska generála 
Monteverdeho dobyla Caracas 
a  znovu ovládla Venezuelu. Mi-
randa byl zajat a převezen do vě-
zení ve Španělsku. Po něm pře-
vzal roli vůdce boje za svobodu 
třicetiletý kreol Simon Bolívar 
(1783–1830), pocházející z  velmi 
bohaté caracaské rodiny, usazené 
ve Venezuele od 16. století. Přesto, 
že neuspěl ani jeho pokus v roce 
1813, kdy vznikla druhá Venezu-
elská republika, se Bolívar stal 
nejvýraznější osobností národně 
osvobozeneckého zápasu v Latin-
ské Americe. V  druhém případě 
se Bolívar pokusil získat širší 
podporu rozhodnutím, aby půda 

Důležité předpoklady pro rozvinutí národně osvobozeneckého zápa-
su ve španělských koloniích v Americe se vytvořily v souvislosti s podstatný-
mi změnami v mezinárodní situaci v 90. letech 18. století. Španělsko neuspě-
lo ve válce s  revoluční Francií (1793–1795) a  roku 1796 s  ní dokonce 
podepsalo v  San Ildefonsu spojeneckou smlouvu. Tím se dostalo do vleku 
francouzské politiky a  bylo zataženo do války s  Velkou Británií, což mělo 
podstatný vliv na vývoj v koloniích za oceánem. Převaha na moři umožnila 
britskému loďstvu uplatnit účinnou blokádu, jejímž důsledkem bylo přeru-
šení spojení kolonií s mateřskou zemí. Kreolská buržoazie si uvědomovala, že 
Španělsko nemá dostatečné síly k obraně kolonií proti případnému britské-
mu útoku. Roku 1797 definitivně skončila kontrola zahraničního obchodu 
kolonií madridskou vládou.

Třebaže bylo přerušeno spojení s metropolí a autorita „peninsula-
res“ v koloniích značně poklesla, britské pokusy zmocnit se důležitých stře-
disek na pobřeží Jižní Ameriky v letech 1806 a 1807 (Buenos Aires, Montevi-
deo) ztroskotaly. Neuspěla ani akce nadšeného vlastence Francisca de 
Mirandy, který se v témže roce s britskou pomocí dvakrát vylodil na pobřeží 
Venezuely s cílem rozvinout národně osvobozenecký boj.

Rozhodujícím bezprostředním podnětem pro zahájení boje vlasten-
ců v zemích Latinské Ameriky se stal Napoleonův zásah ve Španělsku. Roku 
1808 císař přinutil k abdikaci krále Karla IV., přiměl i dědice trůnu (infanta) 
Ferdinanda vzdát se nároků. Králem Španělska a Indií (tak byly nazývány 
španělské državy v Latinské Americe) se stal Napoleonův bratr Josef. Fran-
couzská armáda obsadila Madrid a hlavní střediska na východě země. Část 
aristokracie a vysokého úřednictva se podřídila, ovlivněna obavami z  ráz-
ných francouzských zásahů. Přesto ve Španělsku narazil „císař všech Fran-
couzů“ na takový odpor, s nímž se doposud nesetkal v žádné z poražených 
a obsazených zemí. V zemi se rychle rozhořela partyzánská válka – guerilla. 
Francouzi vlastně nikdy plně nekontrolovali celou zemi. Ve všech význam-
nějších centrech na jihu a západě Španělska vznikaly místní výbory (tzv. jun-
ty), které se podílely na přípravě protifrancouzských akcí a správě země. Je-
jich činnost řídila ústřední junta, která se nakonec uchýlila do Cádizu. 
Kromě toho byla vytvořena tzv. regentská rada, jejímž záměrem bylo vykoná-
vat vládu pokud byl následník trůnu v exilu. Britové tehdy shromažďovali 
v Irsku pod vedením Wellesleyovým (pozdější vévoda Wellington) expediční 
sbor, který původně chtěli použít k zásahu v Jižní Americe. Nakonec se roz-
hodli poskytnout pomoc ústřední juntě a zmíněný sbor byl vyslán do Španěl-
ska, aby bojoval proti Francouzům. Španělé museli za tuto pomoc zaplatit – 
cenou bylo rozhodnutí, jímž bylo Britům povoleno obchodovat s  jejich 
koloniemi v Novém světě.

Napoleonův zásah ve Španělsku rozhodným způsobem oslabil spo-
jení kolonií s metropolí. Z Madridu docházely příkazy a instrukce, které se Simon Bolívar

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | oSVoBozeNí KoNtINeNtU…



32 33

ústavu. Hnutí, opírající se o indiánské rolníky, vyvolalo vážné obavy kreol-
ských statkářů, kteří se přiklonili na stranu Španělů. Ti v roce 1815 porazili 
Morelosovu armádu a její vůdce byl zastřelen.

Po skončení napoleonských válek a návratu Ferdinanda VII. do Mad-
ridu se španělská vláda rozhodla pro tvrdý zásah proti jihoamerickým rebe-
lům. Koncem roku 1814 se ve Venezuele soustředil silný španělský sbor, slo-
žený většinou ze zkušených vojáků z  napoleonských válek a  jeho velitel, 
generál Pablo Morillo, zahájil tažení proti silám vlastenců. Jejich dosud ne-
pevné postavení umožnilo Španělům zhruba do konce roku 1815 zlikvidovat 
– kromě oblasti La Platy – nejdůležitější ohniska odporu. Avšak to bylo již 
skutečně poslední vítězství kolonizátorů. Brutalita Morillových vojáků pře-
svědčila i váhající, znovu začaly růst řady bojovníků za nezávislost. Mnohé 
uspíšil i nerealistický postoj metropole, kde byl obnoven absolutismus a re-
žim Ferdinanda VII. pomýšlel na opětné „vykázání“ poddaných za oceánem 
do patřičných mezí, včetně toho, že by koloniím opět byla zakázán přímý 
obchod s cizími státy. S něčím takovým se rozhodně nehodlala smířit Velká 
Británie, a tak povstalci v Latinské Americe mohli počítat s její podporou.

Druhá fáze národně osvobozeneckého zápasu v Latinské Americe za-
čala v roce 1816. Tehdy Simon Bolívar za podpory haitského prezidenta Pétio-
na zformoval vojenské oddíly, které se vylodily na pobřeží Venezuely. Značné 
sympatie mu získalo prohlášení o zrušení otroctví ze 7. července 1816, mno-
ho bojovníků do jeho řad přivedl slib přidělení půdy pastevcům (llanerům). 
Povstaleckou armádu posílilo i několik tisíc dobrovolníků z evropských zemí. 
Do konce roku 1816 byla osvobozena již podstatná část pobřeží a povodí Ori-
noka, hlavním městem třetí Venezuelské republiky se stala Agnostura (dneš-
ní Ciudad Bolívar). Zde se v únoru 1819 sešel Národní kongres a  jmenoval 
Bolívara dočasným prezidentem. V létě roku 1819 překročily Bolívarovy oddí-
ly Andy a jejich vítězství na řece Boyacá u Bogoty 7. srpna 1819 předznamena-
lo konec španělského koloniálního panství v někdejším místokrálovství Nová 
Granada. Kongres zasedající v Agnostuře schválil 17. prosince 1819 ústavu 
nového státu, federální republiky Velká Kolumbie, zahrnující území Venezu-
ely, Nové Granady a provincie Quito (dnešní Ecuador). 

Republika Velká Kolumbie však existovala jen do roku 1830, kdy se rozpadla vlivem působení 

odstředivých sil na tři státní útvary – 10. srpna 1830 se odtrhl ecuador, 16. srpna Venezuela 

a v lednu 1831 vznikla republika Nová Granada, dnešní Kolumbie.

Prvním prezidentem byl zvolen Simón Bolívar, získal rozsáhlé plné 
moci a prosadil ústavu, jež vytvořila předpoklady pro vznik silné ústřední 
vlády. Po rozdrcení španělských sil v bitvě u Caraboba 24. června 1821 vyslal 
Bolívar svého nejbližšího druha, generála Antonia Josého de Sucre proti 
stoupencům krále, kteří ještě měli silné pozice v  Ecuadoru. Po vítězství 

zabavená roajalistům byla rozdělována jeho vojákům. Zatím však nedosáhl 
cíle a Španělé zlikvidovali i druhou venezuelskou republiku.

Také v La Platě sesadili vlastenci již 25. května 1810 místokrále a vlá-
du v Buenos Aires převzala prozatímní junta, v níž měli největší slovo advokát 
Mariano Moreno, Manuel Belgrano a Juan Martín de Pueyrredón. Boj laplat-
ských byl neustále oslabován střetáváním stoupenců silné ústřední vlády 
s příznivci značné volnosti jednotlivých provincií. Právě proto se buenosaires-
ké juntě nepodařilo přeměnit celé někdejší místokrálovství v jednotný stát.

Vystoupení vlastenců v paraguayském Asunciónu v červnu 1810 svrh-
lo španělského guvernéra. také zde vznikla revoluční junta, která 15. května 
1811 vyhlásila nezávislost Paraguaye jak na Španělsku, tak na Buenos Aires. 
Paraguayské jednotky krátce předtím odrazily pokus oddílů vyslaných jun-
tou z Buenos Aires s cílem připojit tuto oblast. Podobně neuspěl pokus bue-
nosaireské junty získat vliv v Horním Peru (dnešní Bolívii), kde byly její jed-
notky odraženy Španěly 20. června 1811. 

V dnešní Uruguayi, označované tehdy jako Banda Oriental del Uru-
guay (tj. Východní břeh Uruguaye) měli zpočátku vrch zastánci myšlenky se-
trvání ve svazku se Španělskem. Do čela boje za svobodu země se postavil 
bývalý kapitán pohraniční milice José Artigas. 20. června 1814 dobyli vlas-
tenci Montevideo a Artigas byl vyhlášen protektorem.

o území Banda oriental del Uruguay vznikl spor mezi Brazílií a Spojenými provinciemi La platy 

(Argentinou). V letech 1816–1820 byla Uruguay obsazena portugalskými oddíly z Brazílie. Arti-

gas prchl ze země a roku 1826 zemřel v emigraci v paraguayi. Válka mezi Spojenými proviniciemi 

a Brazílií vyvolaná sporem o toto území (1825–1828), byla ukončena podpisem smlouvy v Mon-

tevideu 3. ří jna 1828, jíž oba velcí sousedé uznali nezávislost Uruguaye.

V  kolumbijské Bogotě vznikla revoluční junta 20. července 1810 
a 5. dubna 1811 vyhlásila vznik nového státu Cundinamarca. V témže roce 
vedly akce kreolů v Chile rovněž k ustavení junty – vedl ji Mateo de Toro 
Zambrano – ale ta zatím nepožadovala odtržení od mateřské země. V čer-
venci 1811 byl svolán Národní kongres, který schválil ústavu. Krátce nato 
v zemi vznikla diktatura bratří Carrerů, která vyhlásila nezávislost. Avšak 
vojenské jednotky vyslané místokrálem z Peru roku 1812 zlomily odpor po-
vstalců a 1. října 1814 vstoupily do Santiaga.

Stejně neúspěšně skončil v  Mexiku pokus kněze Miguela Hidalga, 
který se v září 1810 ujal velení oddílům složeným převážně z  indiánských 
rolníků. Hidalgo nebojoval pouze za nezávislost, jeho cílem bylo vrácení půdy 
Indiánům a dosažení svobody pro černé otroky. Jeho síly však byly několikrát 
poraženy, v březnu 1811 Španělé Hidalga zajali a v červenci popravili. Jeho 
pokračovatelem v boji se stal kněz José María Morelos, který 6. listopadu 1813 
proklamoval v  Chilpancingu nezávislost země, která v  roce 1814 vyhlásila 
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čela byl postaven San Martín ve funkci „protektora“. Po jeho odchodu z poli-
tického života v září 1822 se prudce zhoršila situace v mladém státě. 

San Martín se 22. července 1822 tajně sešel s Bolívarem v ecuadorském Guayaquilu. Historiko-

vé se dodnes neshodují v názoru na to, o čem tyto dvě nejpřednější osobnosti zápasu Latinoa-

meričanů jednaly. Nesporná je skutečnost, že se San Martín krátce nato vzdal velení a stáhl se 

z politického života, aby nakonec v roce 1824 odjel do Francie.

Španělé začali zatlačovat oddíly vlastenců, načas se dokonce zmoc-
nili Limy a stále ještě ovládali oblast Horního Peru (Bolívie). Část kreolského 
statkářstva podpořila kolonizátory, v  roce 1824 byl do jejich rukou vydán 
důležitý přístav Calao. 

Složitá situace byla i v sousední Velké Kolumbii. K obratu došlo teprve 
poté, co místní kongres jmenoval Bolívara diktátorem s rozsáhlými plnými 
mocemi. Již koncem roku 1823 byla vyslána kolumbijská vojska na pomoc 
vlastencům do Peru. Zásadního obratu bylo dosaženo až roku 1824 – 6. srpna 
byla španělská armáda poražena u Junínu, klíčový význam mělo vítězství ge-
nerála Sucreho v  Ayacucha 9. prosince 1824. Přineslo nejenom osvobození 
Horního Peru, které 6. srpna 1825 vyhlásilo nezávislost a na počest osvoboze-
neckého vůdce přijalo název Bolívie, ale znamenalo konečné zhroucení špa-
nělského koloniálního panství na jihoamerickém kontinentě. Poslední tečku 
za jeho existencí udělala kapitulace španělské posádky v Callau roku 1826.

Poněkud odlišně probí-
hal vývoj v  Mexiku. Po porážce 
Morelosových rolnických oddílů 
bylo v  roce 1817 zlikvidováno 
i hnutí, které vedli Vicente Guere-
ra a Francisco Xavier Mina. Vítěz-
ství revoluce ve Španělsku roku 
1820 a  obnovení platnosti libe-
rální ústavy z roku 1812 vyděsilo 
velké vlastníky půdy a vysoké du-
chovenstvo v  Mexiku natolik, že 
tyto vrstvy začaly podporovat 
myšlenku odtržení od Španělska. 
Do čela tohoto úsilí se postavil 
španělský důstojník Augustín de 
Itúrbide, který po vyhlášení ne-
závislosti 24. února 1821 na sebe 
zcela strhl moc a v květnu 1822 se 
prohlásil císařem jako Augustín I. 
Jeho diktatura však byla již  

u hory Pichincha 24. května 1822 obsadily Sucreho jednotky Quito a odpor 
Španělů byl zlomen.

Od jara roku 1816 zasedal v Tucumánu kongres zástupců provincií 
z La Platy a 9. července 1816 vyhlásil nezávislost Spojených provincií La Platy 
(Argentiny). Nový stát dostal republikánskou ústavu, do jeho čela byl posta-
ven Juan Martín de Pueyrredón. Velení ozbrojeným silám Spojených provin-
cií převzal José de San Martín (1778–1850). Tento bývalý španělský generál se 
stal vedle Bolívara nejvýraznější osobností boje Latinoameričanů za svobodu. 
V  zimě 1816/1817 podnikly San Martínovy oddíly odvážný přechod And 
a pronikly na území Chile, kde navázaly spojení s jednotkami chilských vlas-
tenců, které vedl nemanželský syn někdejšího generálního kapitána Bernar-
do O’Higgins. Osvobozenecké síly porazily Španěly u  Chacabuka 12. února 
1817, o rok později – 12. února 1818 – byla vyhlášena nezávislost Chile, v jehož 
čele stanul O’Higgins jako „nejvyšší direktor“. Po vítězství u Maipú 5. dubna 
1818 a dobytí Valdivie v roce 1820 byl osvobozen i jih Chile.

Po těchto porážkách se Španělé počali soustřeďovat na obranu Peru, 
které bylo jejich nejdůležitější základnou. San Martín si byl vědom toho, že 
dobytí této země je důležitým předpokladem vítězného završení národně 
osvobozeneckého zápasu. V srpnu 1820 vypluly San Martínovy síly na brit-
ských lodích z Chile a 8. září se vylodily u Parcasu na peruánském pobřeží. 
V  létě 1821 získaly převahu nad místokrálovými oddíly, 9. července 1821 
padla Lima, 28. července 1821 byla vyhlášena nezávislost země, do jejíhož 

José de San Martín vyhlašuje nezávislost Peru

Augustín de Itúrbide
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„americké kontinenty napříště nepovažovaly za objekt svého koloniálního 
úsilí“. Britskému i americkému zájmu vyhovovala situace, kdy byl kontinent 
rozdělen na množství vnitřně nepříliš stabilních států. Proto také Bolívar 
nezískal podporu Londýna a Washingtonu pro svůj plán vytvoření federace 
latinskoamerických států podle vzoru USA. Konference, kterou za tímto úče-
lem svolal v červnu 1826 do Panamy, neuspěla. Vlivem odstředivých snah 
počet států postupně vzrostl, jejich vzájemné spory a války se staly velmi 
příznačným rysem pro další vývoj Latinské Ameriky.

roku 1823 svržena a Mexiko se 4. října 1824 stalo federativní republikou. 
Středoamerické oblasti, které původně tvořily součást Itúrbidovy říše, vyhlá-
sily 1. července 1823 nezávislost jako Spojené středoamerické provincie, je-
jichž jádrem byla Guatemala. Tato federace neměla dlouhého trvání a  ná-
sledkem působení odstředivých sil se roku 1839 rozpadla na pět nezávislých 
republik (Guatemalu, El Salvador, Honduras, Nicaraguu a Kostariku).

Ve druhém desetiletí 19. století získala nezávislost také Brazílie. 
Panství Portugalců mělo mnoho společných rysů s koloniální vládou Španělů. 
I v Brazílii ovládali rozhodující pozice lidé přišlí z Evropy, byl omezován ob-
chod kolonie, klíčové postavení v hospodářství si udržovali feudální velko-
statkáři, na jejich plantážích pracovali především černí otroci. Již v 90. letech 
18. století vzniklo v provincii Minas Gerais hnutí ovlivněné idejemi Velké 
francouzské revoluce, které požadovalo zrušení otroctví a nezávislost země. 
Portugalci ho tvrdě potlačili, jeho vůdce Joaquim José da Silva Xavier, nazý-
vaný Tiradentes, byl v roce 1792 popraven.

Podstatná změna nastala v listopadu 1807, kdy portugalský králov-
ský dvůr prchl před Napoleonovými vojsky do Brazílie a Rio de Janeiro se 
stalo hlavním městem monarchie. Princ Jan vládl v letech 1808–1816 jako 
regent místo své duševně choré matky, v údobí 1816–1821 jako král Jan VI. 
Přítomnost dvora v Riu sice byla určitým podnětem pro hospodářský rozvoj, 
ale na druhé straně vzrůstaly potíže vyvolané působením Napoleonovy kon-
tinentální blokády i důsledky sporu o Uruguay. Vypuknutí portugalské revo-
luce v roce 1821 přinutilo krále Jana VI. k návratu do staré vlasti. Jeho syn 
Pedro, který zůstal jako regent v Brazílii, vyhlásil 7. září 1822 její nezávislost, 
v prosinci 1822 přijal císařský titul a vládl jako Pedro I.

Boje za svobodu zemí Latinské Ameriky se účastnily různé vrstvy 
a skupiny koloniální společnosti. Ve většině zemí se prosadilo republikánské 
zřízení, byly zavedeny ústavy, zrušeno nebo alespoň omezeno otroctví, došlo 
k  uplatnění základních demokratických práv. Osvobození umožnilo býva-
lým koloniím účastnit se přímo mezinárodního obchodu, Odstranění feu-
dálních praktik – byť mnohdy nedůsledné – otevíralo cestu modernímu ka-
pitalistickému podnikání.

Boj obyvatel zemí Latinské Ameriky podporovaly především Velká 
Británie a Spojené státy, které většinou jako první diplomaticky uznaly nově 
vzniklé republiky. Když veronský kongres Svaté aliance v říjnu 1822 projed-
nával možnost zásahu proti jihoamerickým vlastencům ve prospěch Španěl-
ska, britský ministr zahraničí George Canning vystoupil velmi ostře proti 
tomuto plánu. Hospodářským zájmům Velké Británie nepochybně nevyhovo-
vala možnost obnovy španělského monopolu. Naprostá britská převaha na 
moři donutila konzervativní evropské velmoci, především Rusko, od tohoto 
plánu upustit. Také doktrína, vyhlášená americkým prezidentem Jamesem 
Monroem 2. prosince 1823, dala evropským mocnostem jasně najevo, aby Brazilský císař Pedro I.
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Cílem Svaté aliance bylo upevnění monarchií, udržení absolutní moci pa-
novníků, posílení vlivu církve, aristokracie a  vysoké byrokracie, což mělo 
vytvořit předpoklady pro návrat ke starému pořádku z doby před Francouz-
skou revolucí. Tyto tendence se projevovaly větší či menší měrou po celé údo-
bí historiky označované jako „doba předbřeznová“.

termín „doba předbřeznová“ souvisí s tím, že ve většině evropských zemí začaly revoluční udá-

losti roku 1848 v březnu (Vídeň, pešť, Berlín, Milán, Benátky), pouze v paříži vypukla revoluce již 

24. února 1848. V širším slova smyslu bývá toto označení užíváno pro léta 1815–1848.

Německo

Poprvé zasáhly alianční mocnosti v  Německu. Německé vlastence pramálo 
uspokojilo uspořádání poměrů vzešlé z  Vídeňského kongresu v  roce 1815. 
Uskutečnění myšlenky národní jednoty zůstalo v nedohlednu, ve většině ně-
meckých států byla obnovena absolutní moc panovníků, šlechta nadále sou-
střeďovala ve svých rukou politickou moc a podržela si řadu hospodářských 
výsad. V roce 1815 německá knížata slíbila zavést ve svých zemích demokra-
tické ústavy, tento slib však nedodržela a pouze v některých státech (Bavorsko, 
Bádensko, Hessensko-Darmstadt, Württembersko) vešly v platnost ústavy, po-
skytující nerozsáhlá práva. Nesčetná omezení, jež byla důsledkem národní 
roztříštěnosti, se stala brzdou hospodářského rozvoje. Tato situace vyvolávala 
nespokojenost vznikající buržoazie, k projevům odporu docházelo především 
mezi demokraticky orientovanou inteligencí a na univerzitách. Mnozí studen-
ti se před časem účastnili válek proti Napoleonovi, na německé půdě se šířilo 
zakládání studentských spolků, tzv. buršenšaftů, které propagovaly myšlenky 
národní jednoty a odporu proti tehdejší francouzské nadvládě.
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svého vlasteneckého úsilí, těšil se Kotzebue ve studentských spolcích pramalé oblibě. Kolem 

Sandovy osobnosti existují určité nejasnosti. Někdy je uváděn jako student teologie, jindy práv. 

Historiky bývá označován jako „málo inteligentní “ ba dokonce „duševně zaostalý“. je pravděpo-

dobné, že Sand byl ovlivněn radikálními názory Karla Follena, jehož přednášky navštěvoval, ale 

zůstává otázkou, zda Follen o jeho záměru věděl či ho dokonce inspiroval.

Atentáty posloužily Metternichovi jako vhodná záminka k zásahu proti 
veškerému svobodomyslnému hnutí v Německu. Již v červenci 1819 jednal 
rakouský kancléř s pruským králem Fridrichem Vilémem III., který přislíbil 
rázný zásah proti „demagogům“. Další jednání proběhla v srpnu 1819 v Kar-
lových Varech. Na nich se zástupci devíti nejvýznamnějších států Německé-
ho spolku rozhodli vytvořit speciální komisi pro vyšetřování „podvratné“ 
činnosti se sídlem v Mohuči, která měla spolurozhodovat při zásazích v ce-
lém Německu. Karlovarská usnesení vážným způsobem narušila pravomoci 
jednotlivých německých panovníků. Jednání uzavřel podpis tzv. závěrečné 
akty ve Vídni v  květnu 1820, v  níž bylo mj. potvrzeno uspořádání z  roku 
1815, včetně nezměnitelnosti platnosti ústavy Německého spolku. Kromě 
toho účastníci přistoupili na princip okamžitého zásahu v tom německém 
státě, kde by došlo k pokusu změnit stávající poměry. Opatření z let 1819/1820 
silně omezila ruch na univerzitách, tisk byl podřízen přísné kontrole a řada 
osobností uvězněna. 

Buršenšafty ve valné většině přijaly za svou myšlenku národního sjednocení, ale jejich politická 

orientace byla různorodá. Rozhodně nelze hovořit o obecném liberálním proudu. V některých 

spolcích se od počátku prosadily konzervativní názory, členové jiných naopak dospěli až k radi-

kálnímu republikanismu. Určité vyvrcholení představovala činnost buršenšaftu Černých (die 

Schwarzen), založeného roku 1816 na universitě v Giessenu. jeho předák, právník Karl Follen, 

ovlivněn Rousseauem a Robespierrem, vypracoval návrh republikánské ústavy pro sjednocené 

Německo. Follen později založil v jeně organizaci Nesmlouvavých (die Unbedingten), která rozví-

jela rozsáhlou ilegální činnost.

Ojedinělou výjimku představovalo malé Velkovévodství sasko-vý-
marské, jehož panovník Karel August, přítel Goethův, dal své zemi ústavu, 
zaručující poměrně široká práva. Proto se universita v Jeně mohla stát cent-
rem živého svobodomyslného ruchu. Právě jenský buršenšaft zorganizoval 
18. října 1817 u příležitosti 300. výročí vzniku německé reformace a 4. výročí 
bitvy národů u Lipska shromáždění studentů a zástupců německých univer-
zit na hradě Wartburgu. Na závěr slavnosti skupina studentů, podobně jako 
kdysi Luther papežskou bulu, spálila na hranicí pruský četnický řád, rakous-
kou kaprálskou hůl, hessenský cop, díla spisovatelů Hallera a Kotzebua atd.

Šlo o akci malé skupiny stoupenců Friedricha Ludwiga jahna (1778–1852). tento muž studoval 

teologii, filosofii a další obory na jedenácti německých universitách, aniž studium někdy dokon-

čil. od roku 1810 vyučoval na gymnáziu v Berlíně, stal se vášnivým propagátorem tělesných 

cvičení (odtud označení „turnvater“ jahn), která podle jeho představy měla posílit a povznést 

ducha německého národa. jahnem zakládané tělocvičné spolky se z velké části věnovaly propa-

gaci ideje národní jednoty, sám jahn byl roku 1819 zatčen a vězněn v pevnostech Spandau 

a Küstrin. po propuštění roku 1825 mu byl zakázán pobyt v jakémkoli městě, v němž byla uni-

versita nebo gymnázium. Na jaře 1848 byl sedmdesátiletý jahn zvolen do Německého národní-

ho shromáždění, zemřel ve Freyburgu an der Unstrut roku 1852.

Sasko-výmarský velkovévoda byl studenty oslavován jako jediný svobo-
domyslný panovník na německé půdě. Třebaže šlo o událost nevelkého dosa-
hu, prakticky okamžitě vzbudila pozornost mocností Svaté aliance. Zvlášť 
Metternich byl znepokojen vývojem situace a již na kongresu Svaté aliance 
v Cáchách ruku 1818 vytrvale přesvědčoval cara Alexandra I., že rozvětvená 
síť studentských tajných spolků připravuje v Německu revoluci. Zdánlivým 
dokladem pro jeho tvrzení byly atentáty z roku 1819. V březnu zavraždil stu-
dent teologie na univerzitě v Erlangen Karl Ludwig Sand konzervativního 
spisovatele Augusta von Kotzebua, jiný student spáchal 1. července 1819 
atentát na nassavského politika Karla von Ibella.

dramatik August von Kotzebue, někdejší ředitel divadla v petrohradě, podával ke dvoru Alexandra 

I. zprávy o situaci v Německu. jelikož studentstvo chápalo některé jeho hry jako zesměšňování 

Slavnost na hradě Wartburgu
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Nespokojenost s režimem královské zvůle se šířila mezi buržoazií, inteligencí 
a částí důstojnictva, které před časem bojovalo proti Napoleonovi. Důstojníci 
také stáli v čele prvních akcí směřujících k odstranění absolutismu.

již v roce 1814 se pokusil rozpoutat povstání v Navaře generál Francisco espoz y Mina. po neú-

spěchu své akce se uchýlil do exilu. do země se vrátil až po vypuknutí revoluce roku 1820. V Ka-

talánsku se pak pokusil čelit francouzským invazním silám. V roce 1815 vystoupil v La Coruñe 

generál juan díaz porlier. jeho akce probíhala několik dní (19.–22. srpna 1815), ztroskotala a ge-

nerál byl o dva měsíce později popraven.

K  rozhodujícím událostem došlo na počátku roku 1820. Nedaleko 
Cádizu byly shromažďovány vojenské jednotky určené k nalodění a zásahu 
proti povstalcům v Latinské Americe. V jejich ležení propukla 1. ledna 1820 
revolta, do jejíhož čela se postavil plukovník Rafael del Riego y Núñez.

Rafael del Riego y Núñez (1784–1823). zúčastnil se války proti Napoleonovi, určitý čas cestoval 

po Velké Británii a Německu, roku 1814 se vrátil do Španělska, vstoupil do armády v hodnosti 

podplukovníka, stal se svobodným zednářem a spolupracoval s liberály. Když roku 1819 začalo 

formování jednotek určených k zásahu v Americe, bylo mu svěřeno velení Asturskému praporu. 

Revoluční vláda ho jmenovala polním maršálem a generálním kapitánem Galicie. Roku 1821 byl 

obviněn z republikanismu a uvězněn, ale po zvolení do zastupitelského sboru (cortesů) v březnu 

1822 propuštěn. po francouzském zásahu velel III. španělské armádě, 15. září 1823 byl v dů-

sledku zrady zajat a 7. listopadu 1823 na madridském náměstí La Cebada oběšen.

Druhým vůdcem povstání se stal generál Antonio Quiroga, kterému 
Riegova akce otevřela brány vězení. Povstání se posléze rozšířilo do dalších 
měst, král se nemohl za této situace opřít o armádu, proto 9. března obnovil 
platnost ústavy z roku 1812. V cortesech, které začaly zasedat v červenci 1820 
v Madridu, se brzy začalo projevovat soupeření dvou základních seskupení 
– umírněných („moderados“) resp. radikálních („exaltados“) liberálů. V letech 
1820–1822 byli u moci umírnění liberálové. Tehdy cortesy schválily zákony, 
které zabezpečily základní demokratické svobody, byla přijata opatření 
k omezení vlivu církve (zrušení inkvizice, konfiskace klášterní půdy, zákaz 
jezuitského řádu).

původně byli jezuité ze Španělska vypuzeni již roku 1767. Řád byl roku 1773 papežem Klimen-

tem XIV. zrušen, ale v roce 1814 ho papež pius VII. obnovil. poté jezuité opět přenesli svou čin-

nost i do Španělska, kde získali značný vliv.

V srpnu 1822 převzali vládu radikální liberálové. V cortesech sice 
prosazovali řadu opatření ve prospěch rolníků, ale vyhýbali se řešení základ-
ního problému – provedení pozemkové reformy, která by vedla k rozdělení 

Tlak mocností Svaté aliance, především Ruska a Rakouska, na po-
čátku 20. let ochromil svobodomyslné hnutí v Německu. K jeho oživení došlo 
až na prahu 30. let, především pod vlivem červencové revoluce ve Francii. 
V  Cáchách, Düsseldorfu, Frankfurtu nad Mohanem a  dalších německých 
městech proběhly masové akce, jejichž účastníci požadovali národní jedno-
tu, zavedení ústavy, svobodu tisku a  odstranění překážek hospodářského 
rozvoje. V  Hannoversku, Sasku a  Hessensku-Kassel byli místní panovníci 
v důsledku tlaku svých poddaných nuceni vydat ústavu. Zřejmě nejdále do-
spěly věci v Brunšvicku, kde vystoupení obyvatelstva donutilo vévodu opus-
tit zemi. Nejčastěji připomínanou masovou akcí z počátku 30. let je slavnost 
na bavorském hradě Hambachu 27. května 1832. Zúčastnilo se jí na 30 000 
lidí, jako základní byly zdůrazněny požadavky národní jednoty, zavedení de-
mokratických svobod a zřízení republiky. Krátce po této slavnosti opět došlo 
k  zásahu. Rozhodnutí Spolkového sněmu byla namířena především proti 
svobodě tisku a shromažďování. 

ŠpaNělsko

V březnu 1814 se v osobě Ferdinanda VII. vrátila dynastie Bourbonů na špa-
nělský trůn. Král obnovil absolutismus a zrušil liberální ústavu z roku 1812.

tato ústava byla vyhlášena na proslulém zase-

dání cortesů v Cádizu 18. března 1812. Svým 

obsahem odrážela složitý charakter osvobo-

zeneckého boje proti Napoleonovi. Na jedné 

straně přinášela nepochybně pozitivní změny 

(záruky osobní svobody, zrušení nevolnictví, 

stavovských výsad a inkvizice), na druhé stra-

ně ponechávala výkonnou moc králi a katolická 

církev zůstávala jedinou uznanou státní církví. 

Cádizská ústava se stala vzorem pro ústavní 

návrhy a požadavky v dalších zemích (portu-

galsko, italské státy).

Veškerá moc se opět sou-
středila v rukou vysoké aristokra-
cie, duchovenstva a dvorské kliky. 
Znovu zahájila činnost inkvizice. 
Tlak ultrakonzervativních sil po-
stupně přivedl zemi do hluboké-
ho hospodářského úpadku, navíc 
hrozila ztráta kolonií v  zámoří. Španělský král Ferdinand VII.
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převratem generála Narváeze, který umožnil návrat k absolutismu, jehož 
oporou byli velcí vlastníci půdy.

portugalsko 

V roce 1807 prchl portugalský královský dvůr do Brazílie před Francouzi. 
Král zůstal za oceánem i po porážce Napoleona. Za jeho nepřítomnosti větši-
nu důležitých pozic v zemi ovládli Britové, jejich hospodářský a politický vliv 
byl neomezený. Zprvu neměla protibritská vystoupení naději na úspěch, pro-
kázalo to potlačení pokusu o povstání v roce 1817. Nakonec tlak Britů vyvolal 
v srpnu 1820 revoluci. Moc v Lisabonu převzala jako prozatímní vláda tzv. 
generální junta a vyzvala krále Jana VI. k návratu. Ústava přijatá v roce 1821 
přeměnila Portugalsko v konstituční monarchii. Byla zrušena feudální práva 
a výsady, podobně jako ve Španělsku došlo k omezení pozic katolické církve 
(zrušení inkvizice, zabírání půdy klášterů). Předáci konzervativních sil se za-
čali seskupovat kolem prince Miguela, který vládl za královnu Marii II. v době 
její nezletilosti.

princ (dom) Miguel byl bratrem brazilského císaře pedra I. (1822–1831), který se po smrti svého 

otce jana VI. (1816–1826) vzdal nároků na portugalskou korunu a ve staré vlasti stanovil dědič-

kou trůnu svou tehdy sedmiletou dceru Marii da Gloria.

Již v roce 1826 si konzervativní klika kolem Miguela vynutila zruše-
ní mnoha opatření ústavy z roku 1822, vyvrcholením jejich snah byl převrat 
roku 1828, který vynesl Doma Miguela na trůn. V občanské válce, jenž pro-
běhla v následujících pěti letech, byl Dom Miguel poražen, roku 1833 opustil 
zemi a byla obnovena konstituční monarchie. Avšak i v dalších desetiletích 
probíhal zápas mezi liberálními a konzervativními silami.

ItálIe

Vídeňský kongres potvrdil rozdrobenost Itálie na řadu států. Rozhodující 
vliv, zejména v severní a střední části poloostrova, měli Rakušané. Cílem ital-
ských vlastenců bylo odstranění režimů vzniklých po roce 1815, jejich ko-
nečnou metou se stalo dosažení národní jednoty. V revolucích, které proběh-
ly v Království obojí Sicílie (Neapolsku) a Sardinském království, hrál hlavní 
roli tajný spolek karbonářů. 

termín karbonáři je odvozen z italského carbonari, tj. uhlí ři. tajná organizace Carboneria vznikla 

v roce 1806 v Neapoli z odporu proti francouzské okupaci. později se její činnost obrátila proti 

Rakušanům, karbonářské buňky, tzv. venty, vznikaly po celé Itálii. jejich složení bylo velmi různo-

rodé – členy byli příslušníci buržoazie, rolníci, důstojníci, liberální šlechtici. Někteří byli stoupenci 

půdy feudálních velkostatkářů. Proto rolnictvo věc revoluce v podstatě ne-
podporovalo.

Události ve Španělsku poutaly stále větší pozornost mocností Svaté 
aliance a rostlo nebezpečí intervence zvenčí. Ferdinand VII. začal v této situ-
aci překvapivě podporovat radikální živly, neboť doufal, že jejich činy podní-
tí evropské mocnosti k zásahu. Skutečně dosáhl cíle – kongres zástupců moc-
ností Svaté aliance probíhající ve Veroně na podzim roku 1822 se rozhodl 
pro zásah ve Španělsku, jeho provedením byla pověřena Francie. Počátkem 
dubna 1823 překročil Pyreneje téměř stotisícový francouzský sbor pod vele-
ním králova synovce, vévody z Angoulêmu. Původní obavy z odporu Španělů 
se brzy vytratily. Revoluční vláda nebyla schopna organizovat obranu, mnozí 
generálové se vzdali bez boje, v  zaostalejších krajích někdejší „guerilleros“ 
pod vlivem kněží tentokrát stáli na straně Francouzů.

Intervenční síly rychle postupovaly na Madrid a 24. května 1823 
ho obsadily. Cortesy, v  jejichž moci byl král, se již dříve uchýlily do Sevilly 
a posléze do Cádizu. Nakonec v bezvýchodné situaci kapituloval i zastupitel-
ský sbor, 28. září 1823 se cortesy rozešly a  panovník byl propuštěn. Jeho 
příslib, že nepotrestá účastníky revoluce, se ukázal být podvodným prohlá-
šením, Ještě před koncem roku 1823 byl zlikvidována všechna vážnější oh-
niska odporu. Pod ochranou intervenčních francouzských vojsk obnovil Fer-
dinand VII. absolutistický režim, zemí se přelila vlna teroru, del Riego byl 
popraven, řada účastníků revoluce opustila zemi. 

Po smrti krále Ferdinanda VII. roku 1833 se ve Španělsku rozho-
řel zápas o moc mezi dvěma seskupeními. V čele jednoho stála královna 
Marie Kristina, která vládla jako regentka za svou nezletilou dceru Isabe-
lu. Vůdcem druhého tábora byl bratr zesnulého panovníka princ Carlos 
(většinou je označován jako Don Carlos a jeho stoupenci jako „karlisté“). 
Tzv. karlistická válka (1833–1840) byla dalším kolem střetnutí o moc mezi 
liberály a konzervativci. Don Carlos se opíral o pilíře starého řádu – aris-
tokracii a duchovenstvo. Regentka Marie Kristina spolupracovala s částí 
buržoazie, v jejímž zájmu provedla některé liberální reformy. V roce 1834 
Španělsko dostalo novou ústavu. Tento krok většinu liberálů neuspokojil, 
neboť požadovali návrat k ústavě z roku 1812. Také další ústava, schvále-
ná cortesy roku 1837, byla pouze kompromisem mezi zájmy buržoasie 
a aristokracie. Po porážce karlistů se regentka pokusila získat podporu 
pro kurs směřující k  obnově absolutismu. Odpovědí byly akce v  mnoha 
velkých městech, v říjnu 1840 donutil generál Baldomero Espartero Ma-
rii Kristinu vzdát se moci ve prospěch Isabely. Generál kolem sebe sou-
středil seskupení tzv. pokrokářů („progresistas“), kteří získali většinu ve 
volbách do cortesů. Espartero nebyl schopen řešit politické a hospodář-
ské problémy, navzdory svým původním prohlášením o odpovědné vládě za-
čal vládnout jako diktátor. Jeho režim byl v červenci 1843 svržen vojenským 
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pozdě, neboť 10. března 1821 podnítil plukovník Ansaldi revoltu jednotek 
v pevnosti Alessandria. Následovaly dramatické události, během nichž starý 
sardinský král Viktor Emanuel I. odstoupil, vládu jako regent převzal Karel 
Albert, který se veřejně přihlásil k revoluci a vydal ústavu podle španělského 
vzoru z roku 1812. 

Sardinský král Viktor emanuel I. (vládl 1802–1821) byl bezdětný. Během revolučních událostí 

roku 1821 se vzdal trůnu ve prospěch svého rovněž bezdětného bratra Karla Felixe, který byl 

nepřítomen (po porážce revoluce pak vládl v letech 1821–1831). Vůdcové revoluce za této situ-

ace přiměli váhajícího Karla Alberta přijmout regentství.

Princ však velmi brzy zklamal naděje italských vlastenců. Jeho spo-
lupráce s předáky revolučního vystoupení trvala pouhý týden. Již 23. března 
1821 prchl pod ochranu Rakušanů do Milána a usilovně se snažil smazat 
„nepříznivý“ dojem, vzniklý jeho předchozím jednáním.

Revoluce v Piemontu vyvolala značné obavy zástupců velmocí Svaté 
aliance jednajících v Lublani. Car Alexandr I. urychleně nabídl Rakousku vo-
jenskou pomoc pro případ zásahu. Vzhledem k vývoji událostí však nebyla ta-
kováto velmocenská součinnost zapotřebí. Podobně jako v Neapolsku, i v Pie-
montu byla revoluce oslabována postojem liberálních vůdců, kteří nedokázali 
pro věc získat větší podporu. Proto i zde Rakušané nenarazili na vážnější od-
por. Dne 8. dubna překročil rakouský intervenční sbor řeku Ticino a porazil 
sardinské síly v bitvě u Novary, následovala obnova absolutistického režimu.

také v sousední rakouské Lombardii provedly policejní orgány tvrdý zásah proti účastníkům spik-

nutí, jenž bylo inspirováno událostmi v piemontu a za cíl si vytklo likvidaci rakouského panství. 

předáci spiknutí byli pozatýkáni a odsouzeni k trestu smrti. po udělení císařské milosti si odpykali 

tresty dlouholetého žaláře na brněnském Špilberku (básník Silvio pellico, hrabě palavicini). 

K oživení revolučního hnutí na italské půdě došlo až ve 30. letech. 
V roce 1831 byla poražena povstání v Modeně, Parmě a Papežském státě. Stá-
le hlasitěji byl prezentován požadavek jednotného národního státu. Sílící 
hnutí za národní jednotu a nezávislost bylo ovlivňováno jak umírněnými 
liberály (Vicenzo Gioberti, Cesare Balbo), tak radikálními demokraty (Giu-
seppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi). Zvlášť Mazzini rozvíjel ve 30. letech roz-
sáhlou činnost. V roce 1831 založil ve francouzském exilu tajnou revoluční 
organizaci Mladá Itálie, jejímž cílem bylo sjednocení Itálie, zřízení republiky 
a odstranění rakouského vlivu z poloostrova.

Mazzini se posléze pokusil postavit hnutí na mezinárodní základ. Se svými polskými a německý-

mi spolupracovníky založil v roce 1834 v Ženevě organizaci Mladá Evropa, která byla sdružením 

Mladé Itálie, Mladého Německa a Mladého polska. Ideově vycházela v Francouzské revoluce.  

republikánského zřízení, jiným byly bližší monarchistické principy. Společným cílem všech bylo 

získání národní nezávislosti a jednoty. Karbonářské organizace měly poměrně velké množství 

členů (roku 1821 jen v Neapolsku prý jejich počet přesahoval 600 000 osob), jejich hlavní slabi-

nou bylo spoléhání na spikleneckou taktiku.

Vzrůst nespokojenosti s režimem v Neapolsku podnítil karbonářské 
organizace k přípravě revoluce. Jako bezprostřední podnět zapůsobily zprá-
vy o událostech ve Španělsku. V červenci 1820 došlo ke vzpouře jednotek ve-
dených karbonářskými důstojníky, do čela se postavil generál Guglielmo 
Pepe. Král Ferdinand IV. složil přísahu na ústavu, jejím vzorem byla slavná 
cádizská ústava z roku 1812.

Kongres států Svaté aliance, který začal zasedat od října 1820 
v Opavě, zaměřil pozornost k událostem v Itálii. Pod tlakem Ruska, Pruska 
a Rakouska bylo rozhodnuto o zásahu v každé zemi, v níž by propukla revo-
luce, a tudíž by hrozila změna stávajícího pořádku. Pouze zástupce Velké Bri-
tánie odmítl podpořit princip intervence. Král Ferdinand IV. byl vyzván, aby 
se dostavil na kongres k  projednání otázky neapolské ústavy. Jelikož byli 
k účasti vyzváni i další italští panovníci, byla v lednu 1821 přenesena kon-
gresová jednání do Lublaně. Neapolský král se s velkou ochotou zřekl slibu 
hájit výsledky revoluce, který dal před svým odjezdem. Zástupci velmocí pak 
pověřili Rakousko provedením ozbrojeného zásahu. V únoru 1821 se rakous-
ké jednotky daly do pohybu, aniž narazily na vážnější odpor povstalců. Roz-
hodnutí přinesla bitva u Rieti 7. března 1821, v níž byly oddíly generála Pepe-
ho na hlavu poraženy. Po obsazení Neapole 23. března 1821 došlo v  zemi 
k obnově panovnického absolutismu.

V době, kdy již byla revoluce v Neapolsku téměř poražena, propuk-
lo povstání na severu Itálie, v Království sardinském. 

Součástmi Království sardinského byly ostrov Sardinie, piemont, Savojsko a území někdejší ja-

novské republiky. Vzhledem k tomu, že zdaleka nejvýznamnější součástí tohoto útvaru byl bo-

hatý piemont na severu Itálie, bývá velmi často označení „piemont“ užíváno pro celý stát. 

I zde se do čela dostali zástupci liberální šlechty a důstojníci, spojení 
s tajnou organizací karbonářů. Jejich velkou nadějí byl dědic trůnu, mladý 
vévoda Karel Albert, který si získal sympatie liberálními a protirakouskými 
postoji. Když rakouský intervenční sbor překročil řeku Pád a začal postupo-
vat poloostrovem na jih s cílem potlačit revoluci v Neapolsku, vypracovala 
skupina mladých piemontských důstojníků vedená majorem Santorem di 
Santa Rosa plán, jehož cílem bylo osvobození a sjednocení Itálie. Podle jejich 
představ měla revoluce v Piemontu vést ke zřízení ústavního režimu a pie-
montská armáda měla vpadnout Rakušanům do zad. Spiklenci pro tento plán 
dokonce získali Karla Alberta. Princ sice zanedlouho svůj souhlas odvolal, ale 
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potřeba vypracovat společný pro-
gram. Nejdále došel Pestěl, který 
ve svém návrhu nazvaném Ruská 
pravda z roku 1824 doporučoval 
zřízení demokratické republiky 
v Rusku. Muravjovova petrohrad-
ská skupina vypracovala návrh 
přeměny Ruska v konstituční mo-
narchii. Oba spolky se shodovaly 
na tom, že je třeba odstranit ne-
volnictví a  samoděržaví. I  v  pří-
padě Ruska působil charakteris-
tický dobový prvek – spiklenci 
chtěli dosáhnout cíle vojenským 
převratem vedeným malou sku-
pinou odhodlaných jedinců a ni-
koli nějakou masovou akcí. 

Rozhodnutí spiklenců 
zahájit akci urychlila zmatená 
situace vzniklá v  souvislosti 
s úmrtím Alexandra I. a s nástu-
pem Mikuláše I. na trůn.

Car Alexandr I. zemřel náhle 1. prosince 1825 během inspekční cesty na Ukrajině. jelikož neměl 

přímého dědice, podle nástupnického řádu se měl stát carem nejstarší z jeho bratří, Konstantin, 

který tehdy působil jako místodržící ve Varšavě. Konstantin se však již dříve následnických práv 

zřekl, a tak Alexandr I. určil tajným rozhodnutím následníkem svého dalšího bratra Mikuláše. 

jelikož toto rozhodnutí nebylo známo a navíc Mikuláš nebyl oblíben v gardě, senát a velitel pet-

rohradské posádky generál Miloradovič po zprávě o Alexandrově smrti prohlásili carem Kon-

stantina a složili mu přísahu. Na druhé straně však Konstantin ve Varšavě uznal svůj závazek 

a nechal jednotky složit přísahu Mikulášovi jako carovi. písemné vyjasňování problému se pro-

táhlo, tak až 25. prosince se Mikuláš definitivně rozhodl vstoupit na trůn.

Signálem se mělo stát odmítnutí armády složit přísahu novému ca-
rovi, která byla stanovena na 26. (podle starého kalendáře na 14.) prosince 
1825.

V Rusku tehdy ještě platil tzv. juliánský kalendář, který se v dané době opožďoval za gregorián-

ským kalendářem o 12 dní. Gregoriánský kalendář vznikl v důsledku reformy papeže Řehoře XIII. 

roku 1582. jeho užívání se nejrychleji ujalo v katolických zemích. V ostatních byl zaváděn opož-

děně – například v protestantské Anglii roku 1751 a v Rusku až v roce 1918. Sám termín „děka-

bristé“ je odvozen od ruského slova děkabr, tj. prosinec.

po nátlaku Německého spolku i francouzské 

vlády musela švýcarská vláda omezit aktivity 

emigrantů, Mladá evropa se rozpadla a Mazzi-

ni musel roku 1836 odjet do Londýna. 

Mazzini, původem kar-
bonář, sice překonal některé ne-
dostatky svých předchůdců (jed-
nostranná orientace na spikle- 
neckou taktiku, absence zřetelněji 
formulovaného politického pro-
gramu), ale na druhé straně se 
ani on nedokázal zbavit předsta-
vy, že vítězné završení revoluce 
bude především dílem malé sku-
pinky revolucionářů. To pak bylo 
příčinou nezdaru pokusů mazzi-
nistů v Piemontu (1833), Savojsku 
(1834), Papežském státě (1841–
1845) a v Kalábrii (1844).

povstáNí děkabrIstů

V údobí po napoleonských válkách dozrály také v Rusku podmínky pro vy-
stoupení proti feudalismu a carskému samoděržaví. Především mnozí mladí 
důstojníci – šlechtici, někdejší účastníci válek s Napoleonem – byli ovlivněni 
idejemi Francouzské revoluce a stali se zakladateli prvních tajných revoluč-
ních organizací. 

Již v  roce 1816 založili Svaz spásy, který si jako hlavní cíl vytkl 
odstranění nevolnictví a samoděržaví. Šlo o nevelkou organizaci, jejíž člen-
skou základnu tvořilo několik desítek osob. Širšího vlivu a působnosti nabyl 
Svaz obecného blaha, založený počátkem roku 1818. Během tří let existence 
vzniklo na 15 poboček Svazu, blízko k němu měli Puškin i Gribojedov. Někte-
ří členové tíhnuli k republikánským myšlenkám, dokonce doporučovali za-
vraždit cara a provést vojenskou revoluci podle španělského vzoru. 

Brzy po rozpuštění Svazu obecného blaha se revoluční aktivita pře-
nesla do dvou nově založených organizací. Ještě v roce 1821 vznikl v Petro-
hradě Severní spolek vedený Nikitou Michajlovičem Muravjovem. V roce 1822 
vznikl ve 2. armádě na Ukrajině Jižní spolek, jehož duší byl plukovník Pavel 
Ivanovič Pestěl. Vzhledem k názorovým rozdílům se jevila velmi naléhavou 

Giuseppe Mazzini Ruský car Mikuláš I.
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byla cílem povstání v  Srbsku (1804, 1815, 1817), bezprostřední souvislost 
s vývojem v Řecku měl rozvoj národně osvobozeneckého hnutí v podunaj-
ských knížectvích na počátku dvacátých let. Řecké hnutí upínalo velké nadě-
je k Rusku. V roce 1814 byla v Oděse založena tajná organizace Společnost 
přátel (Filiki Eteria), jejímž cílem se stalo osvobození Řecka. Mezi předáky 
získal vlivné postavení Alexandros Ypsilantis, ruský generál řeckého původu 
a svého času carův pobočník. Ypsilantis, vnuk někdejšího místodržícího ve 
Valašsku, doufal, že jeho případnou akci podpoří petrohradská vláda. Když 
v lednu 1821 vypuklo v podunajských knížectvích povstání vedené Tudorem 
Vladimireskem, využil Ypsilantis situace a v čele oddílů příslušníků Filiki 
Eteria pronikl v  březnu 1821 do Moldavska. Jeho naděje v  ruskou pomoc 
a součinnost s rumunskými povstalci se brzy vytratily. Car Alexandr I. odmí-
tl jakoukoli podporu. Rumunské obyvatelstvo, dosud utiskované i řeckými 
fanarioty, nezaujalo přátelský postoj. Brzy vznikly ostré spory mezi Ypsilan-
tisem a Vladimireskem, vyvrcholily zavražděním Vladimireska, oslabením 
obou táborů a úplným ztroskotáním Ypsilantisovy akce.

V této době začalo povstání ve vlastním Řecku. Zprvu propuklo na 
Peloponésu, později se rozšířilo i na ostrovy v Egejském moři. Do konce roku 
1821 ovládli povstalci většinu řeckého území, v lednu 1822 se sešlo v Epidau-
ru Národní shromáždění, které vyhlásilo nezávislost země a schválilo ústavu 
poskytující základní demokratické svobody.

Řekové tehdy využili příznivé situace, která vznikla v souvislosti s povstáním janinského paşi 

Alího proti sultánovi. Alí, podobně jako další paşové spravující různé oblasti říše, usiloval o to, 

aby získal pokud možno nezávislé postavení na ústřední moci. z území Albánie, thessálie a epi-

ru hodlal vytvořit útvar jen zcela formálně závislý na sultánovi. povstání paşi Alího bylo potla-

čeno vojsky ústřední vlády v únoru 1822.

Postavení Řeků se však brzy stalo svízelným. Způsobovaly to vzájem-
né spory mezi vůdci povstání, které nejednou vedly k ozbrojeným střetnu-
tím. Turci zasáhli s obvyklou krutostí. Celá Evropa byla zděšena po zprávách 
o  tragickém osudu obyvatel ostrova Chios, o masakrech řeckého obyvatel-
stva v Istanbulu a v dalších městech, o oběšení čtyřiaosmdesátiletého řecké-
ho patriarchy Řehoře V.

turecké jednotky se v dubnu 1822 vylodily na ostrově Chiu, kde došlo ke strašlivému krveprolití. 

pokud nebylo obyvatelstvo povražděno, bylo odvlečeno a prodáno do otroctví. Uvádí se, že ten-

to osud stihl 43 000 z celkového počtu 45 000 křesťanských obyvatel ostrova. tragickou udá-

lost zachytil velmi podmanivým způsobem na svém proslulém obraze Vraždění na ostrově Chiu 

z roku 1823 velký francouzský malí ř eugène delacroix.

Přípravy k povstání řídili básník Kondratij Fjodorovič Rylejev, Ale-
xandr Alexandrovič Bestužev, vedení vojsk povstalců měl převzít plukovník 
kníže Sergej Petrovič Trubeckoj ve funkci „diktátora“ s dočasnou plnou mocí. 
Ráno 26. prosince 1825 část dvou pluků vlivem agitace členů Severního spol-
ku odmítla přísahat Mikulášovi. Asi 3000 mužů se shromáždily na Senát-
ním náměstí v  Petrohradě. Jejich cílem bylo v  obecném měřítku zabránit 
složení přísahy a přinutit senát, aby vyhlásil ústavu, zrušil nevolnictví a sa-
moděržaví. Brzy se však projevily slabiny – větší část jednotek v Petrohradě se 
k vystoupení nepřidala, předurčený vůdce, „diktátor“ kníže Trubeckoj, se na 
Senátní náměstí vůbec nedostavil. Povstalci byli bez jednotného vedení a pa-
sivně vyčkávali. Za těchto okolností se neúspěch stal otázkou času. K večeru 
26. prosince byl odpor povstaleckých jednotek zlomen kartáčovou palbou 
dělostřelectva. Následovalo rozsáhlé zatýkání a vyšetřování účastníků.

Podobný výsledek přineslo i vystoupení Jižního spolku, jehož ve-
dení dostalo 6. ledna 1826 zprávy o událostech v Petrohradě. Podplukovník 
Sergej Ivanovič Muravjov-Apostol a  podporučík Michail Pavlovič Bestužev-
Rjumin, nejbližší druhové Pestělovi, podnítili vzpouru Černigovského plu-
ku, v němž sloužili. Také tato akce byla rychle a nemilosrdně zlikvidována. 
Car se tvrdě vypořádal s účastníky tohoto prvního vystoupení proti samo-
děržaví. Pět předáků bylo oběšeno (Rylejev, Kachovskij, Bestužev-Rjumin, Mu-
ravjov-Apostol a Pestěl), 120 dalších bylo posláno do vyhnanství na Sibiř.

NezávIslost Řecka

Po staletí bylo Řecko součástí Osmanské říše. Postavení Řeků mezi křesťan-
skými poddanými sultána bylo v nejednom ohledu výjimečné. Rozsáhlá pri-
vilegia získali především v samotném Istanbulu, kde vykonávali důležité po-
litické úřady a soustřeďovali ve svých rukou značnou hospodářskou moc. 

tito Řekové sídlili především v istanbulské čtvrti Fanaru, odtud je odvozen jejich název „fanari-

oté“. Vykonávali mj. funkce místodržitelů v podunajských knížectvích (Moldavsko, Valašsko), 

v jejich rukou byl patriarchát pravoslavné církve, někteří z fanariotů významným způsobem 

ovlivňovali zahraniční politiku, neboť vykonávali úřad velkého dragomana. Rovněž jejich podíl na 

exploataci netureckých oblastí byl značný a v těchto oblastech byli řečtí fanarioté nenáviděni 

stejně jako turci.

Řečtí obchodníci velmi zbohatli za napoleonských válek, když vyu-
žili oslabení pozic svých francouzských konkurentů ve východním Středo-
moří. Řecká buržoazie sehrála důležitou roli v zápase proti turecké nadvládě, 
jehož hlavní silou bylo rolnictvo. 

Od počátku 19. století stále častěji docházelo k vystoupením náro-
dů Balkánského poloostrova proti tureckému panství. Svoboda a nezávislost 
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Velmi podstatné bylo, že se počalo měnit stanovisko velmocí a po-
vstalci dostali finanční a materiální pomoc. Londýnští bankéři poskytli Ře-
kům první řádnou půjčku v roce 1824, koncem téhož roku zahájil britský 
ministr zahraničí George Canning oficiální jednání s  prozatímní řeckou 
vládou. Do jejích služeb se souhlasem londýnské vlády přešli admirál 
Cochrane a plukovník Church, kteří pak pomáhali při organizaci ozbroje-
ných sil povstalců.

Pro povstalce bylo velmi důležité, že je v roce 1823 uznala Velká Bri-
tánie za bojující stranu. Car Alexander I. zpočátku váhal a  neodhodlal se 
vyjádřit podporu vzbouřencům proti zákonné vládě. Pruská i rakouská vlá-
da setrvaly na principech Svaté aliance. Metternich dokonce doporučoval 
zásah ve prospěch Turků, hlavně jeho přičiněním nebyla řecká delegace vů-
bec vyslyšena na kongresu ve Veroně. Rakouský kancléř také doporučoval 
vládci v Istanbulu rázně skoncovat s řeckou vzpourou. 

Sultán Mahmut II. požádal o pomoc svého mocného vazala, vládce 
Egypta Muhammada Alího, jemuž za odměnu slíbil Sýrii, Kypr a  Krétu. 
V únoru 1825 se vylodila na Peloponésu egyptská vojska, jimž velel adoptivní 
syn Muhammada Alího paşa Ibrahim.

zásah Muhammada Alího do řeckých záležitostí jen utvrdil britskou vládu v přesvědčení, že je 

třeba s plnou rozhodností podpořit Řeky. egyptský paşa (vládl v letech 1805–1849) vybudoval 

silný centralizovaný stát, podporoval rozvoj domácího průmyslu, organizoval ozbrojené síly podle 

evropského vzoru a zahájil expanzi do sousedních zemí (tažení egyptské armády na Arabský po-

loostrov v letech 1811–1815, tažení do Súdánu 1820–1822, expedice do Sýrie a vlastního turecka 

ve 30. letech, již zastavila intervence velmocí). V první polovině 19. století byl egypt Muhammada 

Alího nepochybně největší překážkou prosazování britských zájmů na Blízkém východě.

V boji proti evropsky vycvičené a dobře vyzbrojené egyptské armádě 
měli povstalci malou naději. Pohyblivé Ibrahimovy sbory soustavně pustošily 
Peloponésos a  postupně likvidovaly významná ohniska odporu. Evropa 
s obavami sledovala zoufalý odpor Řeků. Zdálo se, že se jejich tragický osud 
brzy naplní – v dubnu 1826 dobyla turecko-egyptská armáda strategicky dů-
ležité Mesolongi, téměř všichni obránci zahynuli. 5. června 1827 padly Atény. 
Řekové sice ještě drželi Euboiu a některé další ostrovy v Egejském moři, ale 
jejich postavení se zdálo být beznadějným. 

Rozhodnutí přinesl až společný zásah velmocí. Již delší dobu pro-
bíhala britsko-ruská jednání o  podpoře povstalcům a  poskytnutí autono-
mie Řecku. Vývoj urychlilo rozhodnutí řeckého Národního shromáždění 
z dubna 1827, jímž byl ustanoven prozatímním správcem země někdejší rus-
ký ministr zahraničí, Řek Kapodistrias. Britové i Francouzi považovali tuto 
skutečnost za potvrzení růstu ruského vlivu, proto začali urychleně jednat. 
6. července 1827 byla v Londýně zástupci Ruska, Francie a Velké Británie 

Postup tureckých jednotek v roce 1822, nejednota v táboře povstal-
ců a počáteční neochota velmocí poskytnout pomoc dávaly Řekům malé vy-
hlídky. O to větší význam měly sympatie vzdělané evropské veřejnosti. V Bri-
tánii, Francii, Německu, Švýcarsku a dalších zemích vznikaly filhellénské 
spolky, tj. spolky přátel Řecka, které poukazovaly na dluh Evropy vůči Ře-
kům a ze všech sil se snažily pro ně získat podporu. Do Řecka odcházely stov-
ky dobrovolníků z různých koutů Evropy. V řadách dobrovolníků směřují-
cích do Řecka byli mnozí účastníci revolucí ve Španělsku, Neapolsku 
a Piemontu, stejně jako bonapartisté z Francie. Určitě nejproslulejší postavou 
mezi dobrovolníky se stal anglický básník lord George Gordon Byron. V led-
nu 1824 dorazil do Mesolongi, účastnil se obrany zdejší pevnosti, v dubnu 
1824 zemřel na malárii. Jeho skon otřásl svědomím vzdělané Evropy a posí-
lil sympatie k řeckému hnutí.

Vraždění na Chiu (Eugène Delacroix)

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | ReVoLUCe doBy předBřezNoVé



56 57

ČerveNcová revoluce ve FraNcII

Na prahu 30. let zasáhla Evropu další revoluční vlna. Hlavní impuls opět 
vzešel z Francie. Návrat bourbonské dynastie na trůn nevedl ke stabilizaci 
poměrů v zemi. Léta 1815–1830, označovaná jako období „restaurace“, byla 
poznamenána nástupem konzervativních sil. Vysoká šlechta a duchovenstvo 
po návratu z emigrace začaly usilovat o obnovu poměrů z doby před revolucí. 
Král Ludvík XVIII. se sice pokoušel o smířlivější politiku, ale tyto snahy ma-
řila ultrakonzervativní skupina kolem jeho bratra, hraběte Karla z Artois. 
Také ve Francii se na počátku 20. let rozvinulo hnutí podobné italskému 
karbonářství. V letech 1821–1822 došlo k pokusům o vojenské vzpoury v Bel-
fortu, Nantes a La Rochelle. Tyto akce byly většinou špatně připravené a staly 
se záminkou k  prosazování represivních opatření. Konzervativním silám 
nahrál atentát, který v únoru 1820 na vévodu de Berry spáchal bonapartista 
Louvel.

Charles Ferdinand de Bourbon, vévoda de Berry (1778–1820) byl synem Karla Filipa z Artois, 

pozdějšího krále Karla X. Když se vdově po něm narodil v září 1820 syn – dostal titul vévody 

z Bordeaux – krajní roajalisté to oslavovali jako „božský zázrak k zachování dynastie“.

V září 1824 zemřel Ludvík XVIII., na trůn nastoupil jeho bratr jako 
Karel X. Síly krajní pravice doufaly, že dosáhnou zrušení ústavy a dojde k ob-
nově privilegií církve a šlechty. Opatřením v tomto směru byl nesporně zá-
kon z roku 1825, na jehož základě šlechta dostala miliardu franků odškodné-
ho za majetek zkonfiskovaný během revoluce. Zákon o svatokrádeži z roku 
1826 dokonce stanovil trest smrti za proticírkevní vystoupení. V roce 1827 
začala sněmovna projednávat zákon o rozšíření cenzury. Vzrůst politického 
tlaku a souběžné posilování vlivu aristokracie a církve vyvolávalo stále sil-
nější odpor. Jeho odrazem se stal kvas v literatuře a vědě. Mluvčími nového 
opozičního proudu byli básníci Victor Hugo, Alphonse de Lamartine a Alfred 
de Vigny, odpor proti restauračnímu pořádku vyzníval z děl Stendhala i Al-
freda de Muset. Stoupence návratu k předrevolučním poměrům muselo šo-
kovat vystoupení historiků Adolpha Thierse a Françoise Migneta v roce 1825. 
Oba totiž zhodnotili nedávnou revoluci jako největší čin francouzského ná-
roda. Důkaz růstu vlivu opozičních sil poskytly volby do poslanecké sněmov-
ny na konci roku 1827. Vládu nezachránil ani zahraničně politický úspěch 
– říjnové vítězství nad Turky v námořní bitvě u Navarina – porážka konzerva-
tivních sil byla rozhodná. Zatímco levice získala 190 poslaneckých křesel, 
pravice měla výraznou menšinu. Po těchto volbách se Karel X. na krátkou 
dobu musel vrátit k ústavní formě vlády, ale již v roce 1829 povolal do čela 
kabinetu zaslepeného konzervativce hraběte Julesa de Polignac. Ten se po-
kusil vládnout proti vůli většiny sněmovny, což jenom vystupňovalo odpor 

uzavřena dohoda o vyřešení řeckého problému. Zúčastněné státy vyzvaly sul-
tána, aby zastavil operace proti Řekům, odvolal egyptsko-turecké vojsko ze 
země a poskytl Řecku autonomii. Výzva zůstala bez odezvy a naopak, Turci se 
snažili vypudit řecké obránce z ostrovů v Egejském moři. Následovalo ozbro-
jené střetnutí s  evropskými velmocemi – 20. října 1827 rozdrtila britsko-
francouzsko-ruská eskadra sultánovo loďstvo v  bitvě u  Navarina, v  srpnu 
1828 se na Peloponésu vylodil francouzský expediční sbor. Definitivní roz-
hodnutí na cestě k nezávislosti Řecka přinesla rusko-turecká válka v letech 
1828–1829. Na základě podmínek drinopolského míru z  roku 1829 udělil 
sultán Řecku autonomii, londýnská konference v  roce 1830 uznala plnou 
nezávislost země.

Velmoci, které pomohly Řecku získat nezávislost, se brzy začaly 
vměšovat do jeho vnitřních záležitostí. Řecké Národní shromáždění zvolilo 
v dubnu 1829 Kapodistriase prezidentem, což v Londýně považovali za další 
důkaz růstu ruského vlivu. Britové si vynutili, že ustanovení Londýnského 
protokolu ze 3. února 1830 nejen zaručovalo Řecku nezávislost, ale bylo jím 
také rozhodnuto o tom, že se země stane monarchií. Nakonec byl v roce 1832 
na řecký trůn dosazen syn bavorského krále Otto, který se obklopil ministry 
a vysokými důstojníky bavorského původu a snažil se vládnout absolutistic-
ky. V tomto úsilí byl podporován především Francií. Opoziční skupiny, orien-
tované na Británii a Rusko, si v roce 1844 vynutily vydání ústavy. V roce 1862 
byl Otto svržen povstáním, na trůn dosedl dánský princ jako Jiří I. (1863–
1913), země dostala poměrně demokratickou ústavu, což přispělo ke stabili-
zaci politické situace.

Bitva u Navarina
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Ústup, k němuž se Karel X. odhodlal, přišel pozdě. Král odvolal or-
donance, vzdal se trůnu ve prospěch svého vnuka vévody z Bordeaux a Lud-
víku Filipovi nabídl regentství. Jeho manévrování však skončilo bezvýsled-
ně a nakonec prchl do Británie. V okamžiku rozhodování o dalším vývoji 
a  státní formě se projevila slabost republikánského tábora. Mluvčí orleán-
ského seskupení začali dokazovat, že vznik republiky by přinesl nebezpečí 
ze strany států Svaté aliance a  současně zdůrazňovali občanské přednosti 
Ludvíka Filipa. Vévoda zprvu opatrně vyčkával, teprve na radu stařičkého 
knížete Talleyranda svolil a přijal 31. července sněmovnou nabídnutý titul 
generálního místodržitele a  7. srpna 1830 byl zvolen „králem Francouzů 
z boží milosti a vůle národa“. Předsedou nově vytvořené vlády se stal jeden 
z hlavních předáků orleanistů, bankéř Laffite.

Nový panovník se snažil co nejrychleji dosáhnout uznání evrop-
skými velmocemi. Jako první tak učinila Velká Británie, po ní s určitými 
rozpaky i Rakousko a Prusko. Pouze car Mikuláš I. doporučoval zásah velmo-
cí Svaté aliance, ale jeho výzva nebyla přijata. Červencová revoluce nadobro 
skoncovala s pokusy obnovit ve Francii absolutistický režim, působila jako 
důležitý impuls v mnoha zemích a lze říci, že závažným způsoben přispěla 
k rozkladu systému Svaté aliance.

belgIcká revoluce

Rozhodnutím Vídeňského kongresu z roku 1815 vzniklo Spojené království 
nizozemské, do něhož, kromě Spojených provincií nizozemských, bylo zahr-
nuto i někdejší jižní Rakouské Nizozemí (dnešní Belgie), Lucembursko a úze-
mí Lutyšského biskupství. V novém státě se velmi brzy projevily podstatné 
a hluboké rozpory politické, hospodářské, kulturní i náboženské. Politickou 
moc měla v rukou především obchodní buržoazie ze severu, zatímco mož-
nosti belgické buržoazie byly silně omezovány. Třebaže belgické obyvatel-
stvo tvořilo ve spojeném království nadpoloviční většinu, jeho zastoupení ve 
sněmovně neodpovídalo této skutečnosti. Belgičtí poslanci byli trvale v men-
šině. S postupem průmyslové revoluce stále rostla hospodářská váha jižních 
provincií, jejich zájmy však byly poškozovány ústřední vládou. Belgičtí pod-
nikatelé se marně dovolávali celní ochrany své průmyslové výroby, neboť 
její zavedení nevyhovovalo zájmům nizozemské obchodní buržoazie. Tlak 
na obyvatelstvo belgických provincií se projevoval i v oblasti kulturní a ná-
boženské. Nizozemština se měla stát jediným státním jazykem, valonština 
měla zcela vymizet z úředního styku. Většina Belgičanů byla katolického vy-
znání, také z toho pramenil jejich odpor proti protestantskému severu. Ka-
tolická církev tento postoj podporovala – předpokládala, že autonomie či 
dokonce úplná nezávislost jižních provincií by přinesla podstatné zesílení 
jejího vlivu. 

proti restauračnímu režimu. V opozici se octli nejenom liberální republiká-
ni, ale i  liberální monarchisté, jejichž cílem bylo dosadit na trůn Ludvíka 
Filipa, vévodu orleánského z mladší větve panující dynastie. V orleánském 
seskupení hráli klíčovou roli představitelé vysokých finančních kruhů, ban-
kéři Casimir Périer a Jacques Laffite, úlohu mluvčích nejednou plnili právě 
historikové Thiers a Mignet, na tuto stranu se přidal i kníže Talleyrand, ně-
kdejší ministr zahraničí z Napoleonovy éry.

Od počátku roku 1830 vývoj urychleně spěl ke konečnému měření 
sil. Po neshodách s králem byla v březnu rozpuštěna sněmovna, nové volby 
však nezajistily vládě potřebnou většinu. Předpokládané sympatie širokých 
vrstev národa nevyvolala ani úspěšná expedice do Alžíru v květnu 1830. Ka-
rel X. se proto rozhodl posílit svou pozici opatřeními, která by znamenala 
vážné okleštění, ne-li zánik ústavního režimu. Dne 26. července 1830 pode-
psal šest výnosů, tzv. ordonancí Polignacovy vlády, jimiž byla nově zvolená 
sněmovna rozpuštěna, počet poslanců napříště snížen na polovinu, velká 
část buržoazie byla zbavena volebního práva, jelikož volební právo bylo při-
znáno jen těm, kdož platili nejméně 300 franků pozemkové daně ročně. Na-
víc režim plánoval podstatné rozšíření cenzury. 

Zdá se, že král vůbec nepočítal s  vážnějším odporem proti ordo-
nancím. Když byl jejich obsah 26. 
července zveřejněn v tisku, bavil 
se Karel X. lovem v  Saint Cloud 
a  přijímal gratulace dvořanů 
k  ráznému zásahu. Jako mluvčí 
opozice vystoupil v  této situaci 
Thiers a vybídl národ, aby ordo-
nance odmítl. Následujícího dne 
se objevily v ulicích Paříže desít-
ky barikád, začalo střetnutí s oz-
brojenou mocí. K  povstalcům se 
připojily i některé jednotky, kte-
ré král vyslal potlačit vzpouru. 
Třídenní boje si vyžádaly na tisíc 
obětí, vítězství revoluce bylo za-
vršeno dobytím královského pa-
láce Louvru. Na pařížské radnici 
se vytvořil výbor, který prozatím 
převzal vládu. Do čela obnovené 
Národní gardy byl postaven třia-
sedmdesátiletý markýz Lafa-
yette, který v  mnohém symboli-
zoval odkaz revoluce z roku 1789.Francouzský král Ludvík Filip
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dostala ústavu, která patřila k nejliberálnějším v tehdejší Evropě. V červnu 
1831 londýnská konference velmocí rozhodla o  hranicích nového státu. 
Avšak nizozemský král Vilém I. se nehodlal smířit se vzniklou situací, ani 
neprojevoval ochotu podřídit se rozhodnutí velmocí. Na počátku srpna 1831 
porušil příměří a nizozemské oddíly vpadly do Belgie. Velmoci tentokrát za-
sáhly obratem – londýnská konference zmocnila Francii k ozbrojenému zá-
sahu a její jednotky pomohly uhájit belgickou nezávislost. Udržení výsledků 
revoluce znamenalo významný průlom do systému politického a územního 
uspořádání Vídeňského kongresu z roku 1815.

Konečné rozhodnutí v záležitosti Belgie přinesla další dohoda velmocí z listopadu 1831. třebaže 

obsahovala některá zlepšení ve prospěch Nizozemí, král Vilém I. se nepodrobil a protestoval 

proti „diktátu velmocí “. Vyklidit pevnost v Antverpách ho přinutil až britsko-francouzský zásah 

na konci roku 1832. teprve v roce 1839 ustoupil a většina problémů byla smluvně vyřešena.

polské lIstopadové povstáNí

Vídeňský kongres potvrdil rozdělení Polska mezi tři sousední velmoci. Nej-
větší část polského území drželo Rusko, s nímž bylo Království polské (tzv. 
Kongresovka) spojeno personální unií. Petrohradská vláda ve snaze naklonit 
si polskou šlechtu, zprvu uplatňovala v Polsku mírnou politiku. Polsko do-
stalo poměrně liberální ústavu, zaručující základní práva, mělo vlastní 

Delší dobu byl odpor Belgičanů proti nizozemské nadvládě oslabo-
ván rozštěpením opozičního tábora, v němž soupeřily o vliv liberální a kato-
lické síly. Politickým východiskem liberálů byly myšlenky Francouzské revo-
luce, někteří liberální politikové spatřovali nejlepší řešení v přímém spojení 
belgických provincií s Francií. Tomu nebyla nakloněna katolická strana, je-
jíž vliv měl hlavní základnu na venkově. Teprve v roce 1828 došlo k dohodě 
mezi katolíky a liberály. Vznikla koalice vedená Louisem de Potterem a Char-
lesem Rogierem, která mohla s větším důrazem prosazovat požadavky Belgi-
čanů. Jejím cílem zprvu bylo hospodářské a správní oddělení při zachování 
unie pod vládou nassavské dynastie.

Ohlas francouzské červencové revoluce urychlil spád událostí 
v Belgii. 25. srpna 1830, v souvislosti s představením opery francouzského 
skladatele Daniela Aubera Němá z Portici, která byla dlouho zakázána kvůli 
předvádění revolučních scén, propuklo v Bruselu povstání. Revolta brzy za-
sáhla další belgická města. Předáci odboje se sešli 28. srpna 1830 na brusel-
ské radnici, aby vypracovali požadavky králi. Stále však ještě neuvažovali 
o vyhlášení nezávislosti. Zatím bylo jejich cílem zavedení nového, spravedli-
vějšího volebního řádu, zastavení pronásledování předáků odporu, snížení 
daňového zatížení belgických provincií a svolání sněmu do Bruselu. Král Vi-
lém I. slíbil jednat o podmínkách povstalců, ale v podstatě byl rozhodnut 
zlikvidovat jejich odpor silou. Vyslal značné vojenské síly pod velením ko-
runního prince, které měly v Bruselu „obnovit pořádek“. Hrdinství Brusela-
nů při obraně města 25.–28. září 1830 vedlo k tomu, že byly vojenské inter-
venční síly odraženy. Zakrátko se povstalcům podařilo ovládnout téměř celé 
území Belgie, v nizozemských rukou zůstaly jen Antverpy a Maastricht. 

Konflikt ovšem zdaleka nebyl jen vnitřní nizozemskou záležitostí. 
Král Vilém I. spoléhal na pomoc velmocí Svaté aliance. Rusko, Rakousko 
i Prusko také projevily záměr zasáhnout v jeho prospěch. Na druhé straně 
režim Ludvíka Filipa ve Francii sice byl ochoten podpořit Belgičany, ale neu-
stále musel brát ohled na postoj aliančních mocností. Nakonec se prosadilo 
stanovisko britské vlády, které doporučilo celou záležitost vyřešit jednáním 
zástupců velmocí na konferenci v Londýně. Když belgický Národní kongres 
vyhlásil 22. listopadu 1830 úplnou nezávislost země, zástupci velmocí v Lon-
dýně tuto skutečnost uznali prohlášením z 20. prosince 1830.

Při projednávání otázky státní formy se projevila slabost belgic-
kých republikánů, neboť většina kongresu rozhodla o  tom, že Belgie bude 
monarchií. Ve snaze získat podporu Ludvíka Filipa zvolili belgičtí poslanci 
3. února 1831 králem jeho druhorozeného syna, vévodu de Nemours. Paříž-
ská Périerova vláda, ovlivněná obavami ze společného zásahu mocností Svaté 
aliance, přiměla krále, aby volbu vévody de Nemours nepřijal. Nakonec byl 
v červenci 1831 na belgický trůn zvolen princ Leopold Sasko-Koburský, Ně-
mec téměř trvale žijící v Británii, příbuzný britské královské rodiny. Belgie 

Revoluce v Bruselu
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8. září 1831 město kapitulovalo, krátce nato byl zlikvidován odpor povstal-
ců v celé zemi.

Třebaže car po potlačení povstání vyhlásil rozsáhlou amnestii, tisí-
ce důstojníků a vojáků povstalecké armády odešly z obav před tresty do za-
hraničí. Zásahy carské vlády směřovaly k tomu, aby bylo zabráněno případ-
né revoltě v budoucnu. Organickým statutem ze 26. února 1832 byla zrušena 
polská ústava z roku 1815, polský sejm i samostatné polské ozbrojené síly. 
Vzhledem k předchozí činnosti radikálů byly uzavřeny univerzity ve Varša-
vě a  Vilně, všechna důležitá rozhodnutí podléhala schválení Státní rady 
v Petrohradě.

Porážka Listopadového povstání a následné represe neutlumily natr-
valo polské národní hnutí. V něm postupně zesílilo radikálně demokratické 
křídlo, což prokázal i průběh krakovského povstání roku 1846.

Krakov zůstal rozhodnutím Vídeňského kongresu mimo zábory tří velmocí a měl postavení svo-

bodného města, třebaže v něm byly umístěny rakouské jednotky. po potlačení Listopadového 

povstání se stal důležitým střediskem polského osvobozeneckého hnutí. 20. února 1846 pro-

puklo ve městě povstání, které ovšem zůstalo izolováno od ostatního polského území a bylo 

potlačeno rakouskou armádou. poté Krakov ztratil status svobodného města a byl začleněn do 

habsburské monarchie.

Stejně jako Krakovské povstání, také akce Poláků v revolučním údo-
bí 1848–1849 i Lednové povstání v roce 1863 bylo poraženo. Hlavní příčinou 

dvoukomorový sněm i  armádu, polština byla úředním jazykem. Spojení 
s Ruskem zpočátku přinášelo výhody pro vznikající polský průmysl, jehož 
výrobky nalézaly dobrý odbyt na ruském trhu. Avšak s tím, jak se liberální 
zaměření carské politiky postupně vytrácelo, rostla nespokojenost polské 
šlechty i buržoazie. Na síle získávalo hnutí za obnovu národní samostatnosti 
soustředěné do tajných společností. V nich byli hlavní silou důstojníci, kteří 
svého času bojovali v Napoleonových armádách. Na počátku 20. let založil 
Walerian Łukasiński Vlasteneckou společnost, která měla spojení s ruskými 
děkabristy a polskými vlastenci v rakouském a pruském záboru. Porážka po-
vstání děkabristů vedla v  Polsku k  zatýkání vlastenců. Na sklonku 20. let 
zahájili polští vlastenci přípravy na ozbrojené povstání. V roce 1828 vznikl 
tajný Vojenský svaz, jehož členy byli především důstojníci.

V této situaci příliš neuspělo smířlivé gesto cara Alexandra I., který 
se v květnu 1829 nechal korunovat polským králem a přísahal na ústavu 
z roku 1815. Silně naopak zapůsobily zprávy o Červencové revoluci ve Francii 
i o boji obyvatel Belgie za nezávislost. Revolta propukla v pondělí 29. listopa-
du 1830, kdy kadeti z vojenské školy a studenti zaútočili na sídlo místodržite-
le velkoknížete Konstantina. Krátce nato povstání zasáhlo celou Varšavu a ší-
řilo se do dalších oblastí. Velmi brzy se však projevily vážné slabiny – akce 
nebyla dobře připravena, revoluční a demokratické síly byly doposud slabé, 
vysoká aristokracie vyčkávala. Nakonec se vedení povstání chopila skupina 
konzervativní šlechty vedená knížetem Adamem Czartoryským, který v pro-
sinci 1830 vytvořil národní vládu. On i velitel polské armády generál Józef 
Chłopicki projevovali značnou ochotu ke smíru s carskou vládou. Mikuláš I. 
však zaujal nesmlouvavý postoj a  požadoval úplnou kapitulaci povstalců. 
Polský sejm sesadil 25. ledna 1831 Mikuláše I. z polského trůnu, počátkem 
února 1831 zahájila ruská armáda akce proti povstalcům. Pouze nejradikál-
nější síly ve vedení povstání, jejichž čelným představitelem byl historik Jan 
Lełewel, usilovaly o společné prosazování politických a sociálních cílů. Pře-
devším šlo o získání masy polských rolníků. Polská šlechta ve své zaslepenos-
ti nepřipustila zrušení nevolnictví, tudíž rolnictvo věc povstání nepodpoři-
lo. Pokud šlo o případnou pomoc ze zahraničí, dočkali se povstalci trpkého 
zklamání. Rakušané i Prusové soustředili ve hranicích svých záborů značné 
vojenské síly. Veřejné mínění v Británii a Francii sice sympatizovalo s Poláky, 
ale vlády těchto zemí jim žádnou praktickou pomoc neposkytly.

Polské ozbrojené síly, početně slabší a navíc rozptýlené na velkém 
prostoru, nedokázaly odolat náporu carské armády (ruské síly nasazené 
proti povstání měly téměř 120  000 mužů, povstalecká armáda pouze 
55 000 vojáků). Již 25. února 1831 porazil generál Dibič polské jednotky 
u Grochówa, o osudu povstání rozhodla porážka Poláků v bitvě u Ostrolęky 
26. května, v níž ztratili přes 8000 mužů. Po Dibičově smrti převzal velení 
generál hrabě Paskěvič, který 8. září 1831 zahájil útok na obklíčenou Varšavu. 

Bitva u Ostrołęky
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byla skutečnost, že povstalci stáli vždy proti vojensky silnějšímu protivníko-
vi. Navíc dále působila tradiční nedůvěra rolnictva vůči šlechtě, ačkoli došlo 
k pokusu ji překonat.

za Lednového povstání v polsku v roce 1863 sice prozatímní národní vláda vyšla ze zkušenosti 

z let 1830–1831 a okamžitě vyhlásila osvobození rolníků a přislíbila jim přidělení půdy. přesto se 

ani tímto opatřením nepodařilo překonat zakořeněnou nedůvěru rolnictva vůči aristokracii 

a také tentokrát zůstali rolníci stranou.

Revoluční hnutí ve 20. a 30. letech 19. století zasáhlo s různými dů-
sledky mnohé země Evropy, také jeho povaha byla často odlišná. Na druhé 
straně existovaly i jednoznačně společné rysy. Často se opakovalo střetávání 
liberálních a radikálních sil v revolučním táboře, v mnoha zemích byla revo-
luční aktivita soustředěna do tajných společností, nejednou sehráli důleži-
tou roli důstojníci, kteří bojovali v napoleonských válkách. V řadě zemí byl 
boj za demokratické svobody spojován se zápasem za národní svobodu a ne-
závislost. Pouze v některých případech přinesly revoluce trvalou změnu situ-
ace (Řecko, Francie, Belgie), většinou bylo revoluční hnutí potlačeno. Přesto je 
možno říci, že revoluční hnutí doby předbřeznové přispělo podstatným způ-
sobem k vytváření obecných i dílčích předpokladů pro mohutnou explozi 
v roce 1848.

4. ReVoLUCe 
1848–1849 
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„Čas oponou trhnul – a změněn svět! Kam, kam padlo lidstvo staré?“, ptal se 
Jan Neruda v Romanci o jaře 1848. Mnoho současníků si již od poloviny 40. 
let 19. století myslelo, že revoluce musí vypuknout v  Belgii, Velké Británii 
nebo ve Franci, a to v důsledku chudoby, rostoucího sociálního napětí a hos-
podářské krize. Jen málokdo očekával propuknutí revolučních událostí na 
území Německého spolku, v Rakousku nebo v Itálii. Obecně se předpokláda-
lo, že případná revoluce se neomezí pouze na jednu či dvě země. Nebylo však 
jasné, zda se bude jednat o jednu velkou revoluci nebo o řadu na sobě nezá-
vislých akcí. Ať byla očekávání jakákoli, budoucí události nakonec měly jed-
no společné – udály se přibližně ve stejnou dobu.

Revoluce sice vypukla už v lednu 1848 na Sicílii, ale až únorové udá-
losti v Paříži považovali současníci za začátek revoluce v Evropě, která měla 
vytvořit podmínky pro svržení ancien régime ve státech její střední a  vý-
chodní části. Někteří dokonce propagovali válku proti carskému Rusku. Je 
však důležité přiznat, že ani počáteční nadšení pro určité společné cíle, ani 
dočasný kolaps většiny konzervativních režimů nezavdává důvod vnímat 
události let 1848/1849 jako nějakou společnou akci.

Téměř celý kontinent se ocitl v různém stupni revolučního kvasu. 
Přesto se vyskytly výjimky, jako například Rusko, které bylo na revoluci „pří-
liš zaostalé“, a Velká Británie, jež byla naopak „příliš vyspělá“; navíc zde již 
v roce 1832 proběhla první volební reforma, která zvýšila počet voličů. Ně-
které státy zase spoléhaly na přijetí liberálních ústav, jež měly revoluční 
hrozbu odvrátit – například Dánsko nebo Nizozemsko. Je však vhodné hovo-
řit o evropské revoluci? Když revoluční události přímo zasáhly pouze Fran-
cii, Německý spolek, habsburskou monarchii a Apeninský poloostrov?

I když revoluce přímo nezasáhla ostatní země do té míry jako výše 
zmíněné čtyři oblasti, přesto měly události, jež probíhaly v Paříži, Berlíně, 
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Vídni a Římě, značný vliv i na další státy. Stačí zmínit například ruskou in-
tervenci v Uhrách v roce 1849. Zde se však jednalo spíše o výjimku, Petro-
hrad i Londýn se uchylovaly především k diplomatickým reakcím (například 
v otázce Šlesviku a Holštýnska).

Důležitým faktorem se staly i komunikační prostředky, jež přispěly 
k rychlejší výměně informací – zvýšená úroveň železnice a telegrafních linek 
umožnila přeshraniční „transfer“ novinek v míře nesrovnatelné s jakoukoli 
předchozí revolucí. Zájem o co nejčerstvější informace vedl rovněž k růstu 
počtu tiskovin, zabývajících se politikou. Jejich počet, spolu s nejrůznějšími 
plakáty, karikaturami nebo písněmi, vedl k vytvoření jakési revoluční kultu-
ry, již oceňovalo stále více lidí.

Pokud existovala nějaká jednotící idea evropské revoluce, velmi brzy 
ji nahradily odstředivé tendence v podobě nejrůznějších národních a regio-
nálních zájmů. Přesto lze nalézt pět témat, jež symbolizují revoluci, která se 
však stát od státu, případně region od regionu lišila mírou své intenzity a síly 
– 1) všeobecný odpor vůči ancien régime; 2) touha po větší účasti na politic-
kém rozhodování spojená s  reformou volebního práva; 3) sociální otázka;  
4) prosazování národního sebeuvědomění a pokusy o vytvoření nezávislých 
národních států (především ve střední, východní a  jihovýchodní Evropě);  
5) pomalu, ale jistě se prosazující nástup konzervativních sil.

Při podrobnějším zkoumání počátku revoluce vyjde najevo, že roz-
hodující úlohu hrála první tři z výše uvedených pěti témat. Vypuknutí revo-
lucí v únoru 1848 v Paříži a o měsíc později ve Vídni se navíc jeví jako syn-
chronizovaný krok. Naopak, ani události ve Švýcarsku v  roce 1847, ani 
situace v Palermu velkou revoluční vlnu nevyvolaly. Pochybovat lze i o sku-
tečnosti, zda tyto jevy ovlivnily události v Paříži. Na druhé straně přispěly 
k nárůstu očekávání revolučních událostí. „Nakonec to byl únorový signál 
z Paříže, který odstartoval hlasité žádosti o reformu, jež získaly širokou podpo-
ru v habsburské monarchii, Itálii a Německu.“

Proti konceptu nějaké jednotné revoluce hovoří i fakt, že například 
na rozdíl od roku 1789 neexistovalo žádné její centrum. Události v Paříži 
samozřejmě odstartovaly revoluční dění a mnozí vnímali metropoli Francie 
jako hlavní město revoluce, ale po červnu 1848 se její centrum přesunulo do 
střední Evropy a nakonec do Uher.

Na druhé straně lze nalézt i společné rysy, jež je možné na vývoj udá-
lostí před lety 1848/1849 aplikovat. Zaprvé se jedná o všeobecně rozšířené 
očekávání příchodu revoluce. Bez tohoto faktu by nedošlo k  tak rychlému 
rozšíření revolučních událostí, a proto lze souhlasit s názorem: „Očekávání 
revoluce šlo ruku v ruce se ztrátou důvěry v existující vlády.“ Zadruhé, všech-
ny stávající režimy ihned ustoupily a učinily ústupky několika revolučním 
požadavkům, aby zabránily radikalizaci a možnému opakování fenoménu 
roku 1789. V únoru a březnu 1848 bylo totiž velmi obtížné předpokládat, že 

konzervativní síly nakonec na přelomu let 1849/1850 zvítězí. Třetím společ-
ným rysem předrevolučního období byla nespokojenost s evropským uspo-
řádáním po Vídeňském kongresu.

revoluce v ItálII

Na konci roku 1847 to na Apeninském poloostrově nevypadalo na očekávání 
radikálních změn. Jedinou událostí, která v  tuto dobu vzrušovala Evropu, 
byla probíhající občanská válka ve Švýcarsku. Ačkoli se situace zdála být vý-
bušnější na severu Itálie, první revoluce vypukla na jihu země, a sice 12. led-
na 1848 v Palermu. Sicílie byla nejchudším, nejvzdornějším a nejhůře ovla-
datelným regionem na Apeninském poloostrově. Prvotním cílem revoluce 
nebyl požadavek národní jednoty, nýbrž se jednalo o reakci na režim krále 
Ferdinanda II. Revolucionáři za několik dní obsadili město a požadovali ná-
vrat k ústavě z roku 1812, což panovník odmítl. V důsledku toho vznikla na 
Sicílii prozatímní vláda, jež ihned ustavila Národní gardu, která měla za 
úkol hlídat radikálnější revolucionáře. V březnu se konaly volby (volit mohli 
všichni gramotní muži) a parlament o měsíc později sesadil Ferdinanda II. ze  
sicilského trůnu.

Brzy po Sicílii povstalo i Neapolsko. 17. ledna 1848 začala akce taj-
ných společností v  Salernu, jež požadovaly od Ferdinanda II. celou řadu 
ústupků, včetně slibu propuštění politických vězňů. Ferdinand byl ochoten 

Boje v ulicích sicilského Palerma
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intervence z  revoluční Francie, pokud by nic neudělal; a  nakonec nečin-
nost by mohla vyvolat revoluci v jeho vlastní zemi. Jeho armádě se zpočát-
ku dařilo. V květnu 1848 zvítězila u Goita. Poté se začala její pozice zhoršo-
vat. Maršál Radecký přesvědčil rakouskou vládu, aby poslala proti Karlu 
Albertovi armádu, do jejíhož čela se sám postavil. 24. července 1848 pak 
drtivě porazil sardinské vojsko v bitvě u Custozzy. Karel Albert musel opus-
tit Lombardii a 11. srpna bylo vyhlášeno příměří. Sardinský král se neodvá-
žil jít do dalšího střetu s Radeckým, zvlášť když se více obával domácích li-
berálních sil než Habsburků. Armáda se tak pro něj stala spíše zárukou 
proti případným problémům ve vlastní zemi.

Situace se však změnila na přelomu roku. Karel Albert se nechal 
přemluvit premiérem Vincenzem Giobertim a generálem Domenicem Chi-
odem, aby se ještě jednou pokusil Rakušany porazit. Doufal, že případné ví-
tězství posílí jeho vlastní pozici v zemi. Jeho naděje však opět zničil maršál 
Radecký, který zvítězil u Novary 23. března 1849. Sardinský král ihned po 
bitvě abdikoval ve prospěch svého syna Viktora Emanuela (II.). Země musela 
zaplatit reparace ve výši 65 miliónů francouzských franků. Porážka zname-
nala především ponižující úder italským sjednocovacím ambicím. Ukázalo 
se, že bez zahraniční pomoci nebude možné sjednocení země dosáhnout.

Dalším aspektem, který se na jaře 1849 objevil, bylo potvrzení ne-
úspěchu umírněných sil, doufajících v utvoření konstituční monarchie. Do 
popředí se tak dostaly radikálnější názory. Již v listopadu 1848 se zdramati-
zovala situace v Papežském státě, když byl zavražděn ministerský předseda 
hrabě Pellegrino Rossi a sám Svatý otec musel v obavě o svůj život prchnout 

uvažovat o  přijetí ústavy, což bylo způsobeno především faktem, že se, na 
rozdíl od svého otce, nemohl spolehnout na rakouskou pomoc; Pius IX. totiž 
odmítl, vzhledem k chování rakouských jednotek ve Ferraře, povolit Vídni 
průchod jejích sil přes území Papežského státu. Ústava, přijatá v únoru, se 
vyznačovala značnou konzervativností – panovník například mohl vetovat 
zákony a ponechal si kontrolu nad národní gardou.

Události v  Neapolsku ovlivnily i  ostatní země na poloostrově. 
V únoru 1848 poskytl svým poddaným ústavu, třebaže konzervativně zalo-
ženou, i  toskánský velkovévoda Leopold II. Rozhodl se tak poté, co byl ve 
Florencii svědkem nadšených reakcí lidí na události, které se udály na jihu 
Itálie. Sardinský panovník Karel Albert nakonec svolil k mírným ústupkům, 
protože se obával, že kdyby neustoupil, mohla by v jeho zemi vypuknout re-
voluce. V březnu proto vydal ústavu, tzv. Statuto Albertino, která měla v poz-
dějších letech značný význam. I když ponechával panovníkovi značné pravo-
moci, dokument položil základy konstituční monarchii – parlament měl 
právo předkládat zákony; skládal se ze dvou komor, horní jmenoval král, 
dolní byla volena přibližně 2 % populace; obyvatelům byla zaručena určitá 
práva, například na náboženskou svobodu.

Události z počátku března 1848, kdy po dlouhé době skončila éra 
kancléře Metternicha, ovlivnily také italskou scénu. V Miláně vyrostly bari-
kády (bylo jich na 1600) a  rozhořela se bitva o  město (tzv. Pět dnů milán-
ských). Na jedné straně stály jednotky věrné Rakousku a městské radě, na 
druhé příznivci Guiseppeho Mazziniho, liberálové, přibližně stovka duchov-
ních nebo i někteří spisovatelé.

Pod dojmem událostí, jež se mimo jiné staly i v císařském hlavním 
městě, se velitel rakouských vojsk na Apeninském poloostrově maršál Radec-
ký rozhodl pro taktický přesun vojsk, což vytvořilo částečné politické vaku-
um v regionu. V Miláně se zatím vykrystalizovala dvě křídla, umírněné, kte-
ré propagovalo unii se Sardinským královstvím, a radikálnější, jež hodlalo 
vytvořit italskou republiku. Následně vznikla prozatímní vláda (Governo 
Provvisorio della Lombardia), kde získali navrch umírnění, kteří se rozhodli 
požádat o ochranu Karla Alberta.

Demonstrace proti Rakušanům samozřejmě vypukly i v Benátkách; 
jedním z hlavních požadavků se stalo propuštění revolucionáře Daniela Mani-
na. Poté, co byl propuštěn, byla 22. března 1848 vyhlášena Benátská republi-
ka. Ačkoli Manin propagoval nezávislou republiku, podřídil se rozhodnutí 
nově zvoleného zákonodárného sboru požádat o pomoc Karla Alberta.

Sardinský král se ocitl v  obtížné situaci. Na jedné straně váhal 
s poskytnutím pomoci lidem, jež se nebránili vyhlášení republiky, na druhé 
straně si uvědomoval, že nemůže zůstat v nečinnosti. Faktory, které jej nako-
nec vedly k vyhlášení války Vídni 22. března 1848, byly následující: Rakous-
ko bylo oslabeno vnitropolitickými problémy; Karel Albert se obával  

Maršál Radecký | Sardinský král Karel Albert
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do Gaety. K moci se dostala revoluční vláda v čele s Giuseppem Gallettim, je-
hož papež před svým odjezdem jmenoval ministrem vnitra. Za krátkou dobu 
se Gallettiho vládě podařilo přijmout řadu potřebných opatření – například 
zrušila tzv. macinato, což byla daň uvalená na mletí obilí.

V lednu 1849 se v Římě konaly volby, nový zákonodárný sbor sesa-
dil papeže a vyhlásil Římskou republiku. Když o dva měsíce později dorazil 
do města Giuseppe Mazzini, dostalo se mu bouřlivého přijetí. Papež se však 
nehodlal smířit s koncem své vlády a na duben 1849 svolal setkání s kardi-
nály, kde požádal o pomoc a obnovení své světské i duchovní moci Španělsko, 
Francii a Neapolsko. Vlády v Římě se zatím chopil triumvirát (mezi třemi 
vládci byl i Mazzini; jednalo se o jakýsi návrat k antickým tradicím), který se 
pokusil navázat na Gallettiho vládu. Neměl však dostatek času, protože se 
nemohl opřít o podporu žádného významného státu. Naopak, francouzský 
prezident poslal do Itálie jednotky, aby obnovily v Římě pořádek; bylo mu 
jasné, že pokud nezasáhne on, pomohou papeži Rakušané. V červnu 1849 
obsadila francouzská armáda město, republikánské vládě nepomohly ani vý-
zvy Giuseppe Garibaldiho. V srpnu pak padla i Benátská republika.

Léta 1848–1849 znamenala pro italské sjednocovací snahy bezpo-
chyby neúspěch. Nepodařilo se najít žádný jednotící prvek, jenž by byl dosta-
tečně silnou motivací pro překonání partikulárních zájmů. Obtížné rovněž 
bylo sladit cíle radikálů, propagujících republikánské zřízení, a  zastánců 
konstituční monarchie. Války, které vedl sardinský král, byť se jednalo 
o první pokus domácího italského vládce postavit se vlivu Rakouska, navíc 
nebyly motivovány dosažením národní jednoty, nýbrž typickou snahou 
o územní anexi. Také se s definitivní platností nepodařilo vyhnat z poloost-
rova rakouské jednotky, i když pozice Vídně byla bezpochyby oslabena. Důle-
žitým aspektem bylo i zjištění, že bez pomoci zahraničních spojenců nebude 
možné dosáhnout úspěchu.

Neúspěch revolučních let ukázal, že republiky jako formy státu 
jsou politicky a vojensky neživotaschopné. Politická diskreditace čekala i na 
katolické hnutí; mnoho Italů se cítilo podvedeno papežovým postupem a do 
budoucna již nepohlíželo na jeho osobu jako na garanta možného sjednocení. 
Změnila se i pozice Rakouska. Vídeň sice obnovila svou pozici na Apeninském 
poloostrově, ale více než kdy předtím ji musela udržovat vojenskou silou.

revoluce ve FraNcII

Události na Apeninském poloostrově měly na situaci ve Francii a  vlastně 
v celé Evropě jen velmi omezený dopad. Naopak, informace o únorovém dění 
v Paříži se rychle dostaly do Mnichova (4. března), Vídně (13. března) nebo 
Berlína (18. března), kde propukly nepokoje. Během těchto dnů impulsy udá-
lostí vycházely z hlavního města Francie. Jeden současník je dokonce nazval 

„hlavním městem evropské politiky“. Pařížské barikády jako by se staly impul-
sem pro napodobení i pro ostatní města.

Na první pohled se mohlo zdát, že téměř 18 let vlády Ludvíka Filipa 
Orleánského uspokojilo konzervativní prvky ve společnosti, obzvláště poté, 
co se v roce 1840 stal ministrem zahraničí François Guizot, jehož hospodář-
ská politika je spojena se zásadou laissez-faire. Na druhé straně se Guizot 
stavěl proti poskytnutí volebního práva širším vrstvám společnosti.

François pierre Guillaume Guizot (1787–1874); francouzský politik a historik; v letech 1840–

1848 vykonával post ministra zahraničí, 1847–1848 byl i předsedou vlády. jako ministr zahra-

ničí patřil mezi silné osobnosti francouzské politiky. Stavěl se proti rozšíření volebního práva. po 

vypuknutí revoluce uprchl do Británie.

Co vlastně přivodilo konec červencové monarchie? Obecně se uvádí 
sociální a ekonomické důvody. Postupně klesaly mzdy řemeslníků, v letech 
1845 a 1846 byla velmi nízká úroda obilí, nedostatek potravin zvýšila plíseň, 
jež postihla brambory. To vše vedlo k nárůstu cen potravin a ke zhoršení ži-
votních podmínek chudších vrstev společnosti. Boom ve výstavbě železnic 
s sebou nesl vlnu spekulací na trhu s akciemi, aby jejich následný pád zname-
nal zhoršení finanční situace a bankroty. Čím více chudli řemeslníci a venko-
vané, tím méně kupovali průmyslové výrobky, což vedlo zaměstnavatele ve 
městech k propouštění.

K  nepříznivému půso-
bení kombinace poklesu mezd 
a růstu nezaměstnanosti, přede-
vším mezi průmyslovými dělní-
ky, se v zimě 1847–1848 ještě při-
dala všeobecná krize obchodní 
důvěry. Od počátku roku 1848 se 
situace výrazně zhoršovala. Je 
však třeba poznamenat, že ven-
kovský lid se aktivní revoluční 
silou nestal a je třeba dát zaprav-
du názoru, že „jestli byla revoluce 
roku 1848 lidovým hnutím, tak ti, 
co se do ní nejvíce zapojili, byli 
obyvatelé měst“.

Otázkou zůstává, zda 
by tato vrstva byla sama schopná 
svrhnout monarchii. Odpověď 
musí být spíše záporná, lze tvr-
dit, že únorová revoluce nebyla François Pierre Guillaume Guizot
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pečlivě připraveným politickým převratem francouzské levice proti nepopu-
lární vládě. Význační „revolucionáři“ byli navíc překvapeni rychlostí, s níž se 
události vyvíjely. Socialističtí teoretikové a jejich podporovatelé nebyli schop-
ní vlastními silami svrhnout zavedený konstituční systém. Zásadní úlohu 
zde sehrála liberální a  republikánská buržoazie. Módní trend „banketové 
kampaně“, hnutí, které se snažilo obejít zákaz politického spolčování, nabral 
spád od července 1847, samozřejmě především v Paříži.

Od roku 1835 platil ve Francii zákon, jenž zakazoval politická shro-
máždění. Bankety byly soukromými akcemi, takže zákon se na ně nevztaho-
val. Hlavními tématy se při nich staly požadavky volební reformy a rozšíření 
volebního práva pro všechny muže. „Banketová kampaň“ probíhala oficiálně 
od července do prosince 1847, ve skutečnosti však až do února 1848.

Zákaz banketu, který se měl konat 22. února 1848, výrazně přispěl 
k vypuknutí revoluce. Premiér Guizot se rozhodl nepovolit shromáždění ve dva-
náctém pařížském městském obvodě. Následné protesty před budovou parla-
mentu potlačili vojáci, na bulváru Kapucínů bylo přes 80 mrtvých a raněných. 
Nespokojení účastníci banketu spojili své síly s řemeslníky, vůdci tajných spo-
lečností a s dalšími, jež podporovali list La Réforme, a požadovali republiku. 
Stalo se něco, co se ještě před několika týdny zdálo být nemožné. Na stranu krá-
le se nepostavili ani ti, kteří hráli rozhodující úlohu při pádu Karla X. – bankéři. 
Jacques Laffite nebo Auguste Casimir-Perier v této chvíli neposkytli Ludvíku 
Filipovi žádnou podporu, a tak „vrstva, která byla tak rozhodující svou přítom-
ností v červenci 1830, se v únoru 1848 nejzřetelněji projevila svou absencí“.

Panovník byl vývojem 
událostí, resp. jejich rychlostí 
zaskočen. Jeho rozhodnutí pro-
pustit Guizota (23. února), nabíd-
ky jeho oponentům (hrabě Louis 
Molé nebo Adolphe Thiers), aby 
sestavili vládu, neuspěly, a  Lud-
vík Filip se 24. února rozhodl ab-
dikovat ve prospěch svého vnu-
ka, Filipa Orleánského (měl titul 
hrabě pařížský), a odjel do Britá-
nie (zde žil pod jménem hrabě 
z Neuilly, zemřel v  srpnu 1850). 
Bylo pozoruhodné, že se král ne-
pokusil o  trůn bojovat a  rychle 
odcestoval ze země. Prozatímní 
vláda, jež se ihned zformovala, 
okamžitě prohlásila Francii repub-
likou.

Louis Adolphe thiers (1797–1877); francouzský politik a historik. Během červencové monarchie 

zastával významné vládní posty (ministr vnitra, ministr zahraničí ). Když nepodpořil Napoleona 

(III.), byl zatčen a poslán do exilu. V roce 1863 se vrátil do parlamentu a stal jedním z hlavních 

vůdců opozice proti císaři. po porážce Francie v prusko-francouzské válce nechal brutálně po-

tlačit pařížskou komunu. poté byl zvolen prvním prezidentem III. republiky, tento úřad vykonával 

do roku 1873.

Hrabě pařížský – oficiální titul pretendentů francouzského trůnu z rodu orléans. titul hraběte 

pařížského se užívá na paměť oda pařížského, stejně jako titul vévody Francie, protože oba ti-

tuly užívali Kapetovci před nástupem na královský trůn.

Mandát prozatímní vlády se odvozoval spíše od okamžité situace 
v Paříži než od všeobecného přání Francouzů. Během únorových dnů málo-
kdo věděl, jak by měl vypadat reformní program. Lze říci, že samotné složení 
vlády implikovalo budoucí problémy. Jednalo se o  nesourodé těleso parla-
mentních zástupců a novinářů. Mezi radikálními socialisty najdeme Louise 
Blanca, Ferdinanda Flocona, Alexandera Ledru-Rollina a Alberta (alias Ale-
xandera Martina, sám sebe označoval za „dělníka Alberta“). Všichni byli na-
pojeni na list La Réforme. Do  tábora umírněných republikánů patřili Al-
phonse de Lamartine, François Arago, Isaac-Jacob Crémieux (známý spíše 
jako Adolphe Crémieux), Jacques Charles Dupont de l’Eure, Pierre Marie de 
Saint-Georges, Louis-Antoine Pagès (známý jako Garnier-Pagès) a  Armand 
Marie François Pascal Marrast. Tito muži se soustřeďovali kolem liberálního 
tisku, zvláště kolem listu Le National. Všichni se stali republikány spíše na 
základě logických okolností než vlivem nějakého dlouhodobého vývoje. Hod-
lali udržet výdobytky předchozí revoluce, ale nechtěli připustit politický ra-
dikalismus.

Dalším důležitým faktorem, charakterizujícím prozatímní vládu, 
byla nezkušenost všech jejích členů. Nyní však museli dělat vysoce důležitá 
rozhodnutí a přijímat za ně politickou odpovědnost. Vláda vyhlásila „právo 
na práci“ a dala pokyn k vytvoření národních dílen (25. února) a o den poz-
ději formálně ohlásila konec monarchie. Na počátku března oznámila rozší-
ření volebního práva pro všechny muže starší 21 let, což zvýšilo počet voličů 
téměř na 8 miliónů. Při všech těchto krocích se vláda mohla spolehnout na 
radikální řemeslníky.

Národní dí lny – pracoviště zřízená francouzskou prozatímní vládou po únorové revoluci v roce 

1848 v paříži a okolí. dílny měly pomoci odstranit nezaměstnanost. po volbách v dubnu 1848 

byly dí lny zrušeny a na základě vládního nařízení měli dělníci od 18 do 25 let nastoupit do armá-

dy, ostatní si měli hledat práci na venkově. tento krok vyvolal pozdější červnové povstání.

Záhy po pádu monarchie se však projevily finanční problémy. Paříž-
ská burza byla hned 22. února uzavřena, aby byl zastaven nekontrolovatelný Louis Adolphe Thiers
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pád cen akcií. Zlaté rezervy Francouzské banky klesaly tak rychle, že 1. břez-
na byly pozastaveny všechny platby v papírových penězích. Když burza na 
konci první březnové dekády otevřela, obchodní důvěra zůstala nejistá. Pro-
zatímní vláda se snažila situaci řešit, ale moc se jí to nedařilo; v polovině 
března například musela oznámit zavedení dodatečné přímé daně na pokry-
tí svých rostoucích výdajů.

Prozatímní vláda, jak již její označení napovídá, měla zůstat u moci 
do doby, než proběhnou volby do Ústavodárného národního shromáždění. 
Tváří v tvář nastalým problémům se proto rozhodla posunout volby ze 7. na 
23. dubna. Když volby konečně proběhly, znamenaly pro socialisty velké 
zklamání. Z 876 zvolených zástupců byla jen asi stovka radikálů nebo socia-
listů, ostatní byli umírnění republikáni, mezi nimiž se nacházeli bývalí or-
leanisté, legitimisté i někteří konzervativci. Ústavodárné národní shromáž-
dění se sešlo na počátku května 1848, velmi brzy zvolilo pětičlenný výkonný 
výbor, jenž se zbavil Alberta a Blanca a jmenoval nové ministry. 17. května 
byl ministrem války jmenován generál Louis-Eugène Cavaignac, což byla re-
akce na pokus socialistů převzít moc a ustanovit socialistickou prozatímní 
vládu. Jejich snaha skončila neúspěchem, vojáci je rozehnali.

Tyto události měly vliv na názory většiny nových politických vůd-
ců, kteří začali mírnit své revoluční nadšení. Během druhé poloviny května 
1848 se na půdě parlamentu rozvinula debata o smyslu a budoucnosti ná-
rodních dílen, vlajkové lodi sociálního programu prozatímní vlády. Ústavo-
dárné shromáždění nakonec dekretem z 21. června činnost dílen ukončilo, 
mladí muži mohli vstoupit do armády, starší si měli hledat práci na venkově. 
Následující den vypukly nepokoje, jež zahájily tzv. červnové dny (23.–26. čer-
ven), kdy na barikádách stanulo až 50 000 povstalců. Některé údaje uvádí 
1500 padlých na obou stranách, 12 000 povstalců bylo zatčeno a téměř 4500 
bylo deportováno do kolonií, ve většině případů do Alžírska.

Starší studie považovaly červnové události za klasický „třídní boj“, 
ale novější poznatky tuto skutečnost nepotvrzují. Ukazují, že sociální původ 
povstalců do tohoto rámce nezapadá, že dělníci bojovali proti dělníkům a re-
publikáni proti republikánům a všichni věřili, že právo je na jejich straně. 
Některé výzkumy navíc potvrzují, že vzbouřenci v  žádném případě nebyli 
hordou nespokojených vykořeněnců. Dokonce měli podporu od chudší části 
Národní gardy, hlavně ve východních částech Paříže. Lépe situovaní gardisté 
naopak bojovali na straně Cavaignacovy pravidelné armády. Na protirevo-
luční straně najdeme také velkou část pařížské buržoazie a pozemkové vlast-
níky z nejrůznějších částí Francie, jež hodlali bránit stávající řád a odmítali 
radikální změny.

Dne 24. června 1848 odstoupil po hlasování o nedůvěře výkonný 
výbor Ústavodárného národního shromáždění, a umožnil tak generálu Ca-
vaignacovi, jenž se nyní stal hlavou výkonné moci, aby zjednal nápravu; ve 

svých krocích však nebyl nikým a ničím omezován. Cavaignac se stal de fac-
to vojenským diktátorem; v této funkci setrval do prosince. 28. června ome-
zil činnost politických klubů a později i svobodu tisku.

Na začátku září 1848 začala v parlamentu debata o nové ústavě, kte-
rá skončila na počátku listopadu. V čele republiky měl stanout prezident, je-
hož měli volit všichni muži na jedno čtyřleté období. Jeho pravomoci byly širo-
ké, mohl například jmenovat a propouštět ministry. Na základě nové ústavy se 
10. prosince konaly prezidentské volby, v nichž zvítězil Ludvík Bonaparte.

Ludvík Bonaparte (Napoleon III.) (1808–1873), francouzský politik, první prezident Francie 

(1848–1852). při prezidentských volbách obdržel více než 5,4 miliónu hlasů (téměř 75 %), Ca-

vaignac dostal pouze 1,4 miliónu hlasů (přibližně 19 %). Bonaparte provedl v roce 1851 státní 

převrat a o rok později stal jako Napoleon III. francouzským císařem, jímž byl do roku 1870.

Rok 1848, který začal bojem proti monarchii a  jejím svržením, 
skončil prezidentskými volbami, které vyhrál populistický kandidát, za ně-
hož lze Ludvíka Bonaparta bezesporu označit. V nové vládní sestavě se ne-
směl objevit ani jeden člen bývalé prozatímní vlády; podobně dopadly 
i všechny její sociální programy. Jediné, co zbylo z velkých očekávání únoro-
vých revolucionářů, byly pouze samotná republika jako instituce, jež se však 
již nedala označit za jejich republiku, a všeobecné hlasovací právo pro muže, 
které Napoleon začal velmi brzy omezovat. Využíval rovněž popularitu rodi-
ny Bonapartů a zásadní politická rozhodnutí si nechával schvalovat lidový-
mi hlasováními.

Německá revoluce

Jako hlavní důvod vypuknutí německé revoluce se uvádí všeobecná hospo-
dářská a sociální krize v Evropě ve druhé polovině 40. let 19. století. Je samo-
zřejmé, že předchozí dva fenomény podpořila touha po politické reformě. 
I když se lidé všeobecně obávali revoluce, její počátek byl spontánní a překva-
pivý. Stávající režimy nedělaly kromě represivních opatření nic a spoléhaly 
se na metternichovský styl vlády, jenž sice stačil na politické problémy, ale 
nedokázal patřičným způsobem reagovat na sociální záležitosti spojené s in-
dustrializací a rychlými změnami. Čím více se tyto represivní metody začaly 
ukazovat jako neefektivní, tím více rostla i touha po politických změnách.

Soustředění na liberálně politické reformy eliminovalo potřebu 
vypracování sociálně reformního programu, což ještě umocnily rozdílné 
zájmy lidí žijících na venkově a městských dělníků. Tyto vrstvy lidí až na 
výjimky nepreferovaly revoluci jako prostředek k dosažení svých cílů a do 
protestů se zapojily pouze tam, kde existovaly politické skupiny propagují-
cí politické reformy, jež se zároveň zasazovaly i o reformy sociální. Zatímco 
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se liberální buržoazie v  Německu nejvíce obávala možnosti revoluce, její 
vypuknutí jí paradoxně poskytlo prostředky nátlaku na stávající režimy, 
aby provedly reformy.

Velká francouzská revoluce měla sice velký politický dopad, ale ve 
střední Evropě nevedla k pokusům o napodobení. V červenci 1830 se situace 
změnila, na území Německého spolku vypuklo několik revolucí, kdy napří-
klad došlo k sesazení vévody v Brunšvicku nebo k nepokojům v Hesensku 
a Sasku. Nejednalo se však o koordinované akce a příliš silně nezněly ani 
požadavky národní jednoty. Důležitý přelom znamenal rok 1832, kdy se na 
hoře Hambach u Neustadtu shromáždilo 30 000 lidí, kteří manifestovali za 
myšlenky národní jednoty a liberálně demokratických zásad a tehdy „bylo 
evidentní, že tyto dva proudy se jednoznačně propojily“.

Do popředí se dostala buržoazie, která zdůrazňovala požadavky 
konstitučních reforem a národní jednoty. Jí ovlivňované hnutí se projevilo 
v řadě hudebních festivalů, jazykových kongresů, sportovních a dalších akcí. 
Všechny tyto aktivity samozřejmě doprovázela politická rétorika, v níž se na 
prvním místě objevoval požadavek „svobody“. Proto například došlo ke změ-
ně v prvním slově Schillerovy Ódy na radost, kde se v německé verzi „Freude, 
schöner Götterfunken“ nahradilo „Freiheit, schöner Götterfunken“.

Když revoluce dorazila na území Německého spolku, ozvalo se nej-
prve nespokojené obyvatelstvo na venkově, které povstalo například v Hesen-
sku, Durynsku a v Porýní proti pozemkovým vlastníkům a mediatizovaným 
knížatům, proti daňovým úředníkům a věřitelům.

Mediatizace – proces podřízení jednoho státu jinému včetně ztráty území. po zániku Svaté říše 

římské národa německého roku 1806 a vznikem Rýnského spolku mediatizace vyvrcholila záni-

kem většiny zbylých svobodných říšských panství (zanikly všechny državy říšských rytí řů), kte-

rá Napoleon I. připojil vesměs ke státům, které byly členy Rýnského spolku. Mediatizovaným 

knížecím rodům bylo po roce 1815 ovšem přiznáno jejich důstojenství. I nadále byly považovány 

za rovné ostatním panovnickým rodům, členům rodu kromě knížete byl ponechán titul prince 

a princezny, byly osvobozeny od daňových a vojenských povinností a mnohé měly do roku 1848 

soudní pravomoc.

Jednalo se však o lokalizované akce, jež byly většinou potlačeny vo-
jenskými prostředky. Nově jmenované vlády pak vyjádřily ochotu provést 
významné ústupky, ale když jejich naplnění trvalo příliš dlouho, přidali se 
mnozí venkované v roce 1849 k revolučním bojům znovu. Dalším, kdo se po-
stavil proti stávajícímu řádu, byli řemeslníci a dělníci ve městech, kteří pro-
testovali především proti zavádění nových strojů (například v Mannheimu, 
Mohuči nebo Lipsku).

V Berlíně byla situace jiná. Počet obyvatel se během let 1840–1847 
zvýšil na 400 000 a odhadovalo se, že přibližně 85 % z nich patří k nejnižší 

sociální vrstvě a že 100 000 žije „pod oficiálně definovanou hranicí chudoby“. 
V březnu 1848 potenciál pro sociální nepokoje nebezpečně narostl. Zakrátko 
vypukly nepokoje a během nich zahynulo 250 lidí. Pruský král Fridrich Vi-
lém IV. slíbil vydat ústavu a usilovat o sjednocení Německa. Zhoršení sociál-
ních podmínek v Berlíně bylo způsobeno zemědělskou a průmyslovou krizi 
let 1846–1847. Hospodářské problémy se tak staly předehrou pro první spon-
tánní revoluční vlnu na jaře 1848.

O  jisté míře koordinovanosti se dá hovořit až během druhé fáze 
revoluce, kdy spontánní výbuchy nahradila touha po vytvoření nových poli-
tických institucí. Během tohoto období se nejvíce projevovaly vzdělané a bo-
hatší vrstvy buržoazie, jejichž požadavky obsahovaly přání vytvoření moder-
ních ústav a vznik národního státu. Venkovské obyvatelstvo a dělníci naopak 
podporovali tento směr pouze částečně.

Otázkou zůstává, co přimělo liberální buržoazii vystoupit proti stá-
vajícímu řádu. Tato vrstva společnosti se stavěla proti radikálním řešením po-
litických a sociálních problémů, ačkoli její příslušníci chápali špatnou sociál-
ní situaci části společnosti a chtěli ji zlepšit. Je obtížné určit, kdy přesně se 
jejich antiradikální postoj stal hlavním motivem pro jejich jednání, je však 
jasné, že odpor proti radikálním postojům začal nabývat na síle na přelomu 
let 1847/1848. První shromáždění levicových liberálních politiků se konalo již 
v září 1847 v Offenburgu, kde se objevily požadavky na zrušení karlovarských 
usnesení nebo na vytvoření instituce zastupující německé obyvatelstvo.

Boj na barikádách v Berlíně
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Karlovarská usnesení – zákony k potlačení národní opozice, vydané roku 1819; záminkou k jejich 

vydání se stal atentát na německého spisovatele Augusta von Kotzebua, jenž působil i jako rus-

ký agent. Hlavní usnesení se týkala ústavního zřízení, tisku a univerzit. Na univerzity byli dosa-

zeni vládní zmocněnci k dohledu a k odstranění opozičních pedagogů, studentské spolky byly 

zakázány, jejich členové vyloučeni ze studia. tiskový zákon zaváděl cenzuru, zákaz vydávání 

politických spisů a potlačoval demokratické politické projevy.

V  únoru 1848 pak Friedrich Bassermann pod dojmem událostí 
v Paříži požadoval ve druhé komoře bádenského parlamentu vytvoření ná-
rodního reprezentativního tělesa, jež by se skládalo ze zástupců jednotlivých 
zákonodárných sborů a pomohlo by vytvořit společné zákonodárství. Jeho 
vystoupení znamenalo, že podporoval všeněmecké řešení snah o politickou 
reformu, ne však iniciativu vlád jednotlivých států Německého spolku.

Situace se nakonec vyvinula takovým způsobem, kdy Spolkový 
sněm (sídlil ve Frankfurtu nad Mohanem a zasedali v něm stálí zástupci jed-
notlivých členů spolku) vytvořil Výbor sedmnácti (Siebzehnerauschuss), aby 
svolal tzv. Vorparlament, jenž poté zasedal mezi 31. březnem a 3. dubnem 
1848 ve frankfurtském kostele svatého Pavla.

Jednalo se o shromáždění 574 převážně liberálně založených zá-
stupců, kteří měli připravit svolání řádného Národního shromáždění. Ome-
zili se však pouze na určení zásad nadcházejících voleb. Poslanci nebyli vole-
ni, nýbrž vybráni z  parlamentů jednotlivých zemí. Šlo tedy o  těleso bez 
jakékoli legitimity. Jako zajímavost působí fakt, že mezi shromážděnými fi-
gurovalo například 141 zástupců z Pruska a jen 2 z Rakouska.

Liberální většina ve Vorparlamentu se pokusila zabránit radikali-
zaci revoluce, když odmítla požadavky na vytvoření demokratické republiky 
a zrušení profesionálních armád. Monarchistická forma vlády stále ještě pře-
važovala. Hlavou revolučního hnutí se nyní jednoznačně stali liberálové 
a byli „schopni prosazovat německou jednotu na úkor moci jednotlivých stá-
tů“. Dočasně se spojili s radikály, aby dosáhli svých cílů, ale zároveň podceni-
li konzervativní síly, které se ukázaly být silnější, než se mohlo v tuto dobu 
zdát. Vorparlament se usnesl, že o volebním právu rozhodnou jednotlivé stá-
ty, což většině liberálních německých vlád umožnilo omezit hlasovací právo 
na pozemkové vlastníky nebo plátce daní. Výsledkem tohoto kroku byla pře-
vaha konstitučních monarchistů v nově zvoleném parlamentu, který se po-
prvé sešel v květnu 1848; o měsíc později pak rozhodl o jmenování habsbur-
ského arcivévody Jana říšským správcem.

V polovině května 1848 se sešlo ve Frankfurtu nad Mohanem Ná-
rodní shromáždění, které mělo vypracovat ústavu pro sjednocené Německo. 
Frankfurtský parlament, na jehož práci se podíleli poslanci z celého Němec-
kého spolku (většinou se jednalo o úředníky, univerzitní profesory, advokáty) 
kromě zástupců Čechů (srv. Palackého Psaní do Frankfurtu), vytvořil vládu 

a začal projednávat ústavu. Střetli se přitom představitelé myšlenky sjedno-
cení Německa včetně zemí západní části habsburské monarchie (velkoně-
mecké řešení) s poslanci, kteří přijetí rakouských a českých zemí vylučovali, 
aby tak zajistili převahu Prusku (maloněmecké řešení). Shromáždění zaseda-
lo do května 1849.

Němečtí radikálové se však ještě nehodlali vzdát. Demokraté ve 
frankfurtském parlamentu (například Robert Blum) se byli ve velké většině 
ochotni smířit s konstituční monarchií a prosazovali hlavně všeobecné hla-
sovací právo pro muže a sociální reformy. Menšina (například Arnold Ruge) 
jakékoli pokusy o smír odmítala a požadovala druhou revoluci.

V červnu 1848 došlo k vyhrocení situace, když dánský král Kristi-
án III. prohlásil, že Šlesvicko je nedílnou součástí Dánského království. Země 
však byla právně neoddělitelně spojena s Holštýnskem, jež bylo součástí Ně-
meckého spolku a mělo převážně německé obyvatelstvo. Němečtí liberálové 
i radikálové považovali za samozřejmé, že se země stane součástí sjednocené-
ho Německa. Nakonec bylo v  srpnu podepsáno příměří, jež ratifikoval 
i frankfurtský parlament a které znamenalo neúspěch sjednocovacích snah 
v tomto regionu. Odpovědí mu byly demonstrace a požadavek druhé revoluce.

Boje v září 1848 poškodily vztahy mezi liberály a radikály a zcela 
logicky posílily pozice konzervativních sil. Stále rostoucí část německých li-
berálů se začala obávat druhé revoluce, a  klonila se proto ke spolupráci 
s konzervativci. Napovídal tomu vývoj v Prusku, v zemi, která měla zásadní 

Národní shromáždění ve Frankfurtu nad Mohanem
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význam pro případné sjednocení Německa. V květnu 1848 opustil Fridrich 
Vilém IV. Berlín a uchýlil se do Postupimi, kde jej obklopily konzervativní 
síly. Liberální premiér Gottfried Ludolf Camphausen přestal zvládat vyost-
řující se situaci v  Berlíně, a  protože nechtěl povolat armádu, rozhodl se 
v červnu 1848 rezignovat (v úřadě byl od března). Král pomalu ale jistě chys-
tal návrat do Berlína, na počátku listopadu vtrhly do pruského hlavního 
města jednotky generála Wrangela, odzbrojily domobranu, rozpustily sněm 
a vyhlásily stanné právo. O měsíc později pak Fridrich Vilém IV. vydal ústa-
vu, která se v květnu 1849 dočkala modifikace. Na jejím základě byli voliči 
rozděleni do tří skupin podle výše daní, které odváděli. Panovník rovněž po-
tvrdil osvobození rolníků od dřívějších poddanských povinností a zrušil fi-
nanční a soudní výhody šlechty.

Na počátku roku 1849 také ve frankfurtském sněmu zvítězila ma-
loněmecká koncepce sjednocení, když poslanci vypracovali ústavu nového 
německého spolkového státu a  nabídli císařskou korunu pruskému králi. 
Stalo se tak v březnu 1849. Fridrich Vilém IV., který si již předtím v Prusku 
zajistil ústavou rozhodující vliv ve státě, císařskou korunu z  rukou frank-
furtského parlamentu odmítl přijmout a ústavu nazval „psím obojkem, kte-
rým mě lidé chtějí svázat s revolucí roku 1848“. 

Ústava zajišťovala občanské svobody a náboženskou toleranci, ruši-
la feudální závislost, zaváděla všeobecné hlasovací právo pro muže a odpo-
vědnost vlády parlamentu. Těsná většina poslanců pak rozhodla, že císařská 
koruna bude nabídnuta pruskému králi. Po jeho odmítnutí navíc novou 
ústavu neuznala ani velká část ostatních německých panovníků.

Následně některé země (mezi nimi i Rakousko) odvolaly své poslan-
ce z frankfurtského parlamentu, zanedlouho se svých mandátů vzdali i po-
slanci z Pruska. Z Frankfurtu postupně odjeli všichni konzervativní a libe-
rální poslanci, dále zasedali již jen radikálové. Na konci května se zbytek 
poslanců rozhodl přesunout zasedání do Stuttgartu, kde hodlal dále zasedat. 
Tím de facto skončil frankfurtský parlament. Württemberská vláda se na 
konci druhé červnové dekády roku 1849 rozhodla, že už nebude trpět ani 
zbytky poslanců zasedajících ve Stuttgartu. Plány na přesun zasedání do 
Karlsruhe (nyní nezbývalo ani 100 poslanců) ztroskotaly.

Pokus sjednotit roztříštěné Německo parlamentní cestou neuspěl. 
Pod tlakem Rakouska a Ruska byl obnoven Německý spolek, kde o mocen-
skou převahu nadále soutěžily Vídeň s Berlínem. Nyní existovaly ve středoev-
ropském prostotu dvě rovnocenné velmoci a bylo jasné, že jejich představy 
na budoucí uspořádání se liší a zůstává otázkou času, kdy se spolu střetnou.

Revoluce byla sice poražena, přesto nenastal návrat k předrevoluč-
ním poměrům. V Prusku (ale i v Rakousku) byly vydány z vůle panovníka 
oktrojované ústavy, zůstalo zachováno osvobození rolníků a někde (v men-
ších německých státech) zůstala v platnosti svoboda tisku a shromažďování.

revoluce v habsburské moNarchII

Zprávy o pádu červencové monarchie doputovaly do Vídně na konci února 
1848. Měly charakter nejasných informací, a tak za nejlepší formu protestu 
považovali vídeňští liberálové sepsání petice. Na 13. března, den císařových 
narozenin, se petice měly projednávat na zasedání dolnorakouských stavů. 
Před sídlem stavů se konalo shromáždění, na němž zůstalo po zásahu vojáků 
pět mrtvých. Nastala radikalizace nálad a ještě týž den dvůr i vláda ustoupi-
ly; symbol doby předbřeznové, rakouský státní kancléř Metternich, byl pro-
puštěn. Byla vyhlášena svoboda tisku a přislíbena ústava. Liberálové začali 
kontrolovat hlavní město a studenti ovládat univerzitu. „Revoluce nečekaně 
rychle a snadno zvítězila, habsburská monarchie se však ocitla v hluboké mo-
censké a státoprávní krizi, neboť její integrita byla ze všech stran vážně zpo-
chybňována.“

Revoluci v  Uhrách odstartoval projev Lajose Kossutha na sněmu 
v Prešpurku 3. března, v němž požadoval především politická práva pro měš-
ťanstvo a  rolnictvo a  větší samostatnost Uherského království v  podobě 
zvláštního ministerstva. V polovině března pak Ferdinand I. přijal požadavky 
uherské delegace a království získalo de facto nezávislost na centrální vládě.

V Praze se jako začátek revoluce uvádí schůze ve Svatováclavských 
lázních 11. března, kde se sešli čeští liberálové a sepsali petici požadující zru-
šení cenzury, uznání shromažďovacího práva, zrovnoprávnění češtiny 
s němčinou a v neposlední řadě zrušení roboty. Císař odpověděl tzv. kabinet-
ním listem z 8. dubna a všechny body kromě administrativního sjednocení 
českých zemí schválil. V  červnu 
se měl sejít sněm, který měl do 
budoucna rozhodovat o záležitos-
tech Království českého. 11. dub-
na 1848 pak František Palacký 
odmítl svou účast na frankfurt-
ském Národním shromáždění; 
jasně tak demonstroval svou loa-
jalitu k  Rakousku, jež se však 
podle jeho názoru mělo stát ná-
rodnostně spravedlivým. Svůj 
názor vyjádřil v  tzv. Psaní do 
Frankfurtu, které adresoval pří-
pravnému výboru frankfurtské-
ho sněmu – jednoznačně v  něm 
dal přednost začlenění českého 
národa do ústavně přebudované-
ho Rakouska před začleněním do Lajos Kossuth

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | ReVoLUCe 1848–1849



84 85

ústavně přebudovaného a sjednoceného Německa: „Jsem Čech rodu slovan-
ského, i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i na vždy 
ve službu svému národu. Tento národ malý sice jest, ale od jakživa zvláštní 
a sám o sobě stávající; panovníci jeho účastnili se od věkův ve svazku knížat 
německých, národ ale sebe sám nikdy k národu německému nepočítal, aniž, 
také od jiných po všecka století kdy k němu byl počítán. Celé spojení země české 
nejprvé se svatou říší německou, a potom s německým spolkem, bylo od jakži-
va pouhé regale, o kterém český národ, čeští stavové, sotva kdy chtěli věděti, 
aniž toho sobě všímali.“ Palacký neodmítal účel sněmu, tedy sjednocení Ně-
mecka, ale budoucnost českého národa viděl pouze v Rakousku: „Zajisté, kdy-
by státu Rakouského nebylo již od dávna, musili bychom v interessu Europy, 
ba humanity samé přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil.“

Na konci dubna 1848 byla zveřejněna oktrojovaná ústava, která 
vyvolala nelibost liberálů i radikálů. První odmítali horní nevolenou komo-
ru parlamentu, druzí zase majetkový cenzus a žádali všeobecné volební prá-
vo pro muže. Nálady se začaly opět radikalizovat a  dvůr se raději rozhodl 
odjet z Vídně a uchýlil se do Innsbrucku. V polovině května vyrostly ve Vídni 
barikády, vlády se ujal tzv. bezpečnostní výbor. Novou ústavu měl vypracovat 
Říšský sněm. Revoluce v květnu 1848 ukázala limity radikálních požadavků. 
Jejich extenze a panovníkův útěk způsobily úlek liberálních a měšťanských 
vrstev společnosti, jejichž ideálem zůstávala konstituční monarchie.

V červnu a červenci 1848 proběhly volby do Říšského sněmu a „po-
prvé v dějinách habsburské monarchie vzniklo shromáždění, které bylo sesta-
veno nikoli na základě stavovských výsad, ale na základě široké pojaté politic-
ké volby“. Ve městech uspěli liberálové, na venkově konzervativnější movitější 
kandidáti. Důležitým faktorem, jenž se však měl projevit až v budoucnu, bylo 
složení sněmu, které bylo založeno na národnostním a ne na politickém klí-
či. Ve druhé polovině července začal sněm jednat, jedním z prvních důleži-
tých vystoupení byla řeč slezského poslance Hanse Kudlicha, který 26. čer-
vence 1848 navrhl zrušení poddanství a  roboty. Na konci srpna sněm 
rozhodl, že robota bude zrušena, 7. září pak rozhodnutí schválil i císař, který 
se vrátil z Innsbrucku.

V červnu 1848 také zaznamenaly první výraznější úspěch konzer-
vativní síly, když velící generál v Čechách kníže Alfred Windischgrätz potla-
čil povstání v Praze (12.–17. června, tzv. Svatodušní bouře), jemuž předcházelo 
jednání Slovanského sjezdu.

Sjezd probíhal od 2. do 12. června, tvořil jakousi protiváhu frank-
furtskému parlamentu a měl čtyři hlavní body jednání – vytvoření spolku 
rakouských Slovanů; vztah ke Slovanům mimo Rakousko; vztah k neslovan-
ským národům v rakouských zemích a vztah rakouských Slovanů k neslo-
vanským národům mimo Rakousko. Předsedou sjezdu byl František Palacký, 
který propagoval austroslavismus jako obranu proti pangermanismu. Účast-

níkem sjezdu byl také ruský anarchista Michail Alexandrovič Bakunin. 
Sjezd poznamenala nejednota jednotlivých národů. Přesto se sjezd dohodl 
na Manifestu sjezdu Slovanského k národům Evropským, jehož hlavní myš-
lenkou bylo právo na sebeurčení národů. Na uskutečnění se významně podí-
lel také Karel Havlíček Borovský.

V poslední den sjezdu se konala tzv. sbratřovací mše na Koňském 
trhu, tehdy došlo k vyprovokování střetu. Dav účastníků podporovaný stu-
denty zamířil do Celetné ulice, kde měl služební byt právě generál Win-
dischgrätz. Vzbouřenci chtěli udělat klasickou demonstrační akci, tzv. koč-
kovinu, ale došlo k potyčkám mezi demonstranty a vojáky. První obětí a asi 
jedním z hlavních důvodů, proč věci došly tak daleko, bylo zastřelení (prav-
děpodobně neúmyslné) manželky generála, kněžny Eleonory Windischgrät-
zové jedním z demonstrantů. V čele povstání stáli radikální demokraté, libe-
rálové se od něj distancovali. Po pětidenních bojích na barikádách podlehli 
povstalci (mezi nimiž převládali studenti a dělníci) přesile Windischgrätzo-
va vojska, které znemožnilo spojení revoluční Prahy s venkovem. Kníže do-
konce nechal odstřelovat Prahu děly z Petřína, Strahova a Letné. Po porážce 
povstání byly odvolány všechny císařovy sliby, rozpuštěn Národní výbor 
a zahájena perzekuce. Potlačení červnového povstání roku 1848 znamenalo 
první významný úspěch kontrarevoluce v habsburské monarchii v revoluč-
ním období 1848–1849. O několik dní později zvítězil maršál Radecký v se-
verní Itálii nad sardinským vojskem. Nyní byla pacifikována i Lombardie. 
Jediným neuralgickým bodem habsburské monarchie nyní zůstávalo Uher-
ské království, které se de facto stalo samostatným státem.

V červenci 1848 byl v Pešti zahájen nový uherský sněm. Vídeň rea-
govala jmenováním Josipa Jelačiće chorvatským bánem. Nový bán podnikl 
kroky proti nové uherské vládě a začalo se schylovat k vojenskému konfliktu. 
Především Jihoslované odmítali maďarizační snahy nové uherské vlády, kte-
rá začala budovat vlastní vojsko a finanční systém. Předsedou nové vlády se 
stal Lajos Kossuth. Říjnové povstání ve Vídni zabránilo vyslat proti Uhrám 
vojsko, císař musel opět uprchnout, tentokrát do pevnostního města Olo-
mouce. Uzavřen byl i Říšský sněm a jeho jednání bylo přeloženo do Kroměří-
že. Na konci října 1848 pak Windischgrätz a  Jelačić pacifikovali Vídeň 
a vznikla nová vláda v čele s Felixem knížetem Schwarzenbergem. 2. prosin-
ce rovněž došlo v Olomouci k abdikaci císaře, kdy dvorská kamarila donutila 
Ferdinanda I. k odstoupení. Jeho nástupcem se stal osmnáctiletý arcivévoda 
František Josef (vládl 1848–1916).

Dne 22. listopadu 1848 začalo v kroměřížském arcibiskupském 
paláci jednání přerušeného Říšského sněmu. Předmětem debat se staly 
ústavní zákony, kdy se jednalo například o státoprávním uspořádání bu-
doucí říše. Zde však vyvstaly problémy, které měly přetrvávat až do konce 
monarchie. Rozbít princip historicko-politických individualit a  nahradit 
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ho etnicko-správním principem, jak prosazoval Palacký, bylo pro současní-
ky nepřijatelné. Odmítnut byl i návrh Františka Ladislava Riegera, aby bylo 
v ústavě zakotveno, že všechna moc pochází z lidu. Dříve, než měla ústava být 
schválena, došlo 7. března 1849 k  rozehnání sněmu; poslanci se poslušně 
odebrali domů. Začal nástup konzervativních sil, které si počínaly moudře 
minimálně s ohledem na fakt, že zrušení poddanství a možnost výkupu z ro-
boty byly zachovány. Nová, Stadionova (podle hraběte Franze Stadiona) nebo 
březnová ústava uklidnila zámožnější vrstvy společnosti, které volaly přede-
vším po klidu a návratu období jistoty. Ústava však nikdy nevstoupila v plat-
nost, jednalo se spíše o promyšlený krok vládnoucí kamarily.

Nyní zbývalo již pouze porazit odbojné Uhry. Knížeti Win-
dischgrätzovi se zpočátku dařilo, ale následně byla jeho armáda vytlačena 
z  Uher. 14. dubna 1849 pak uherský sněm v  Debrecíně sesadil Habsburky 
a Kossuth vyhlásil republiku. Nový mladý císař musel požádat o pomoc rus-
kého cara Mikuláše I. Ten mu vyhověl a soustředěný útok ruských, chorvat-
ských a rakouských sil skončil v srpnu 1849 kapitulací generála Artúra Gör-
geye u Világose. Je nesporné, že „popravy 114 uherských generálů a důstojníků 
uherské armády, kteří složili zbraně do rukou Rusů, a také hraběte Batthyány-
ho, který vždy usiloval o usmíření mezi Uherským královstvím a císařem, mělo 
charakter brutální politické pomsty“. Další odešli do emigrace (Kossuth nebo 

budoucí rakousko-uherský ministr zahraničí Gyula Andrássy). Kapitulací 
u Világose a následnými popravami revoluce v habsburské monarchii skonči-
la. Otevřela se cesta k neoabsolutismu 50. let 19. století.

Revoluční roky 1848–1849 v Evropě skončily sice neúspěchem, ale 
nemělo by se na druhé straně zapomínat, že poprvé v dějinách mohli jít muži 
svobodně volit, lidé se sdružovat v různých politických stranách a spolcích; 
s  definitivní platností bylo zrušeno poddanství (například v  Rakousku), 
a skončila doba, kdy šlechta měla nad svými poddanými soudní moc. Zásad-
ní problémy, jež se objevily během revolučních let – konstitucionalismus, ob-
čanská práva, snahy po sjednocení – nezmizely jen proto, že by je konzerva-
tivní režimy zatlačily do pozadí. Naopak, musely s nimi počítat více než kdy 
předtím. Historikové rovněž vnímají rok 1848 jako okamžik, kdy mohlo být 
dosaženo sjednocení Německa liberální cestou, „zdola“.

Kapitulace Maďarů u Világose
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Vláda cara Mikuláše I. (1825–1855) přinesla další upevňování tvrdého kurzu 
ve vnitřní i zahraniční politice Ruska, nikoli náhodou bývá označována za 
vrchol carského absolutismu. Politika Mikuláše I. poskytovala po tři deseti-
letí všestrannou pomoc krajním konzervativním silám v Evropě. Od 20. let 
do poloviny 19. století plnil carismus úlohu „četníka Evropy“. Po potlačení 
polského povstání v roce 1831 se tato role projevila především v revolučním 
údobí 1848–1849. „Sedlejte koně pánové, ve Francii byla vyhlášena republika,“ 
tato slova Mikuláše I. zřetelně vyjadřují monarchův postoj. Jeho jednotky po 
předchozí dohodě se sultánem potlačily osvobozenecké hnutí v  podunaj-
ských knížectvích Moldavsku a Valašsku, na jaře 1849 vyslal car stočtyřiceti-
tisícovou armádu proti revoluci v Uhrách.

Rusko, nezasažené revolucí, bylo na prahu 50. let nejsilnější konti-
nentální mocností. V roce 1850 vystoupilo jako rozhodčí ve sporu Rakouska 
a Pruska o vliv v Německu, krátce nato se carská vláda rozhodla řešit podle 
svých představ tzv. Východní otázku.

termínem „Východní otázka“, užívaným v diplomacii a odborné historické literatuře, jsou ozna-

čovány problémy, které vyplynuly z postupného oslabování turecka a růstu vlivu velmocí na 

politiku sultánovy říše. jako důležitý problém mezinárodních vztahů Východní otázka existova-

la bezmála půl druhého století – od míru v Küčük Kajnarça v roce 1774 až do první světové války. 

Hlavními soupeři ve sféře Východní otázky byly Rusko a Velká Británie. V důsledku vítězství ve 

válkách v letech 1787–1792, 1806–1812 a 1828–1829 Rusko rozšířilo podstatným způsobem 

svou kontrolu pobřeží Černého moře, jeho vliv zasahoval i na Balkán. Hlavním cí lem ruské poli-

tiky v následujících desetiletích bylo ovládnutí úžin Bosporu a dardanel i turecké metropole Is-

tanbulu, což by ruskému válečnému loďstvu zajistilo volný průjezd do Středozemního moře. 

Británie, Francie i Rakousko chápaly dosažení tohoto cíle Ruskem jako vážné ohrožení svých zá-

jmů, proto odmítaly ruské návrhy na rozdělení „tureckého dědictví “ mezi velmoci a podporovaly 
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myšlenku územní nedělitelnosti turecka („integrity of turkey“), jehož další existenci považovaly 

za nejvhodnější zabezpečení svých zájmů na Balkáně, ve východním Středomoří a na Blízkém 

východě.

Mikuláš I. byl přesvědčen, že je možné, aby se o osudu „nemocného 
muže na Bosporu“, jak nazýval Turecko, dohodl pouze s Británií, jíž pro pří-
pad dělení nabídl získání Egypta a Kréty. S ostatními velmocemi, zdá se, pří-
liš nepočítal. Podcenil mocenské ambice císaře Napoleona III., který hodlal 
upevnit své postavení „menší vítěznou válkou“. Na druhé straně až příliš spo-
léhal na přátelství Rakouska a předpokládal, že projeví vděčnost za pomoc při 
potlačení revoluce v Uhrách. Postoj Pruska byl ovlivněn snahou nenechat se 
vtáhnout do konfliktu, jenž se ho přímo netýkal a účast mohla Prusko oslabit 
před očekávaným měřením sil s Rakouskem. Car tedy chybně vyhodnotil me-
zinárodní situaci a v následující válce zůstalo Rusko osamoceno.

Jako záminka ke konfliktu posloužil spor o svatá místa v Palesti-
ně, který trval od počátku 50. let. Francouzská vláda do něj zasáhla jako 
obránkyně zájmů katolické církve, Rusko hájilo nároky církve pravoslavné. 
Car vystupoval jako ochránce všech sultánových pravoslavných poddaných 
a mimo jiné například požadoval, aby zástupcům pravoslavné církve byly 
předány klíče od betlémského chrámu.

Počátkem roku 1853 car vyslal do Istanbulu misi vedenou minist-
rem námořnictva knížetem A. S. Menšikovem, aby rozhodně prosadila ruské 
požadavky. Menšikov byl přijat s neobyčejnými poctami, přesto jednal velmi 
ostře a vyzývavě, tudíž bylo zřejmé, že jeho cílem není urovnání problémů. 
Tehdejší evropský tisk psal o tom, že kníže vykonal návštěvu u velkovezíra, 
aniž odložil plášť, opakovaně zdůrazňoval, jak příkře jednal se sultánem atd. 
Ruský emisar dokonce odmítl jednat s tureckým ministrem zahraničí Fua-
dem a vynutil si jeho výměnu Rifaatem Paşou.

Alexej Sergejevič kníže Menšikov (1796–1869), ruský generál a admirál, pravnuk generalissima 

knížete Alexandra daniloviče Menšikova, který se proslavil za vlády petra I. Velikého. Roku 1809 

se stal nadporučíkem gardového dělostřelectva, vyznamenal se na sklonku napoleonských vá-

lek, roku 1816 již byl generálmajorem. V roce 1821 upadl do carovy nepřízně a uchýlil se na své 

statky. po nástupu Mikuláše I. na trůn byl znovu povolán ke dvoru, vykonal diplomatickou misi 

do persie, posléze činný v námořnictvu, nakonec se stal admirálem a šéfem generálního štábu 

námořnictva podřízeným pouze carovi. za Krymské války velel ruským námořním i pozemním 

silám, po předchozích neúspěších v únoru 1855 odvolán, jmenován guvernérem Kronštadtu. 

Roku 1856 penzionován, zemřel v roce 1869.

Menšikov předložil požadavek, aby sultán uznal cara nejen 
ochráncem pravoslavné církve, ale všech sultánových pravoslavných pod-
daných, což mělo být potvrzeno řádnou mezinárodní smlouvou. Od tohoto 

bodu kníže nehodlal ustoupit. Sultán Abdülmecit odmítl vyhovět požadav-
kům carova emisara, podpořen ve svém stanovisku novým britským velvy-
slancem Stratfordem Canningem, který přijel do Istanbulu 5. dubna 1853, 
pouhé dva týdny poté, co Menšikov předložil v podstatě formou ultimata Ri-
faatu Paşovi ruské požadavky.

Charles Stratford Canning (1786–1880; pozdější vikomt Stratford de Redcliff), důsledný odpůr-

ce ruské politiky vůči osmanské říši, měl neobyčejný vliv na tureckou politiku. Bratranec minist-

ra zahraničí a premiéra George Canninga. již v roce 1807 vykonal diplomatickou misi do dánska, 

1808 poprvé přijel do Istanbulu, 1812 se účastnil jednání o Bukurešťském míru mezi Ruskem 

a tureckem. V letech 1814 se stal zvláštním vyslancem a zplnomocněným ministrem ve Švý-

carsku, v téže pozici sloužil v letech 1820–1824 v USA. Účastník Vídeňského kongresu. 1825–

1828 byl poprvé velvyslancem v turecku, kam se v téže funkci vrátil roku 1841, aby v ní s pře-

stávkami setrval sedmnáct let do roku 1858. V roce 1832 byl vybrán pro úřad velvyslance 

v petrohradě, car Mikuláš I. však jeho nominaci neakceptoval. V roce 1852 s ohledem na své 

politické vazby doufal, že se stane ministrem zahraničí v Aberdeenově vládě. jeho naděje na 

získání tohoto úřadu se však nenaplnily. V roce 1858 odešel na odpočinek, aby žil dalších 22 let 

stranou veřejného života.

Po tureckém odmítnutí Menšikov opustil Istanbul, byly přeruše-
ny diplomatické styky mezi Ruskem a Tureckem a v červenci 1853 obsadily 
ruské jednotky Moldavsko a  Va-
lašsko, jež byly pod tureckou svr-
chovaností. Mikuláš I. byl pře-
svědčen, že tímto způsobem 
Turky donutí k ústupnosti a sou-
časně setrvával v přesvědčení, že 
žádná z velmocí nezasáhne silou 
ve prospěch sultána. Jednání 
o  urovnání konfliktu probíhala 
ve Vídni, skončila bezúspěšně 
a  Turci požadovali vyklizení 
obou podunajských knížectví. 
Nakonec, opět povzbuzeni Brity 
a  Francouzi, vyhlásili 4. října 
1853 Rusku válku.

Na počátku bojů dosáh-
ly ruské síly významných úspě-
chů. Ztroskotal turecký pokus vy-
tlačit ruské jednotky z  Valašska, 
v Zakavkazsku byla sultánova ar-
máda poražena u  Baškadyklaru, Alexej Sergejevič kníže Menšikov
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mimořádným ruským úspěchem bylo vítězství v námořní bitvě u Sinope 
30. listopadu 1853, v  níž admirál Nachimov zničil téměř celou tureckou 
válečnou flotilu. 

pavel Stěpanovič Nachimov (1802–1855), ruský admirál. Byl jedním z jedenácti dětí penziono-

vaného majora, roku 1815 nastoupil do vojenské námořní školy v petrohradě. Účastník bitvy 

u Navarina roku 1827 a ruské blokády dardanel v letech 1828–1829. Roku 1834 povýšen do 

hodnosti námořního kapitána. jeho vrcholným úspěchem bylo vítězství nad turky u Sinope 

v listopadu 1853. od března 1855 řídil obranu Sevastopolu, 10. července 1855 byl vážně raněn 

a o dva dny později svému zranění podlehl.

Okolnosti přiměly Brity a Francouze k rozhodnějšímu vystoupení. 
Počátkem ledna 1854 proplula spojená eskadra obou západoevropských vel-
mocí Úžinami a převzala obranu černomořského pobřeží Turecka. Francouz-
ský císař Napoleon vyzval Rusko, aby bezpodmínečně vyklidilo podunajská 
knížectví. V britské Aberdeenově vládě zaujal nejostřejší protiruské stanovis-
ko vikomt Palmerston. 

Henry john temple, třetí vikomt palmerston (1784–1865), jeden z nejvýznamnějších britských 

státníků 19. století, který v letech 1807–1865 téměř nepřetržitě působil v různých vládních úřa-

dech a zásadním způsobem ovlivňoval britskou zahraniční i vnitřní politiku na vrcholu viktorián-

ské éry. Byl posledním britským ministerským předsedou, který zemřel v úřadě. Svou politickou 

dráhu zahájil jako tory a ukončil ji jako liberál. do parlamentu poprvé nakrátko vstoupil již v roce 

1806, poslancem byl nepřetržitě v letech 1807–1865. Svým panovníkům sloužil jako ministr 

války (1809–1828), ministr zahraničí (1830–1834, 1835–1841, 1846–1851), vnitra (1852–

1855) a dvakrát jako ministerský předseda (1855–1858; 1859–1865). zemřel roku 1865, byl 

mu vypraven státní pohřeb – této pocty se před ním dostalo pouze třem osobnostem, které 

nebyly členy královské rodiny (byli jimi Newton, Nelson a Wellington). 

Nakonec Velká Británie a Francie vstoupily v březnu 1854 do války 
s Ruskem po boku Turecka. Ke koalici se 26. ledna 1855 přidalo ještě Sardin-
ské království, které nemělo žádný výraznější zájem ve sféře Východní otáz-
ky. Jeho účast byla motivována snahou získat v budoucnu podporu západo-
evropských velmocí pro věc sjednocení Itálie.

Po určitou dobu si ruská armáda udržela iniciativu na Dunaji 
i v Zakavkazsku, ale brzy se projevily důsledky převahy obou vyspělých zápa-
doevropských států nad hospodářsky i technicky zaostalým feudálně nevol-
nickým Ruskem. Protože na jihu Ruska ještě nebyly železnice, vázlo zásobo-
vání bojující armády, ruské jednotky byly vyzbrojeny zastaralou puškou 
s hladkou hlavní, zatímco britští vojáci již měli moderní zbraně s drážkova-
nou hlavní, které byly přesnější a rychlost jejich střelby byla dvojnásobná. 
Proti spojeneckým parním obrněncům se na Černém moři většinou postavi-
ly ruské plachetní lodi.

Mezinárodní situace záhy ukázala chybnost carových úvah. Prus-
ko stálo stranou a vyhlásilo neutralitu. Rakousko sice učinilo totéž, ale jeho 
postoj byl v podstatě příznivý vůči britsko-francouzské koalici a nakonec 

Ostřelování Sevastopolu

Bitva u Sinope
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přinutil Rusko vyklidit podunajská knížectví, která vzápětí obsadily rakous-
ké jednotky. Jelikož nebylo možné vyloučit, že Rakousko, Prusko nebo Švéd-
sko přistoupí ke koalici, muselo Rusko držet značné síly v Polsku a Pobaltí, 
což oslabovalo jeho válečné úsilí. Spojenecké loďstvo provedlo útoky na rus-
ké přístavy v Baltském a Bílém moři i v Tichém oceánu. Ruské válečné loď-
stvo bylo blokováno na základnách ve Sveaborgu, Kronštadtu a Sevastopolu.

Nejdůležitější akce celé války vedli spojenci na Krymu, kde se 
v září 1854 vylodil jejich šedesátitisícový sbor a začal obléhat Sevastopol, 
základnu ruské černomořské flotily. Na ruské straně výrazně kontrastovala 
statečnost prostých vojáků s  neschopností některých carských generálů. 
Avšak ani spojenci, přes naprostou převahu na moři, zprvu nedosáhli vý-
raznějších úspěchů. Po odražení ruských protiútoků u Balaklavy (25. října 
1854) a Inkermanu (5. listopadu 1854) pokračovalo obléhání. Když v lednu 
1855 připlulo 10  000 sardinských vojáků a  další posily, měla koalice na 
Krymu již přes 120 000 mužů. Obrana Sevastopolu trvala plných 349 dní. 
Neustálé dělostřelecké bombardování a opakované útoky vyvrcholily v září 
1855 dobytím důležitých opevnění na Malachovské mohyle, 8. září 1855 
Sevastopol padl. Ani dobytí významné turecké pevnosti Kars ruskými voj-
sky v listopadu 1855 a další úspěchy v Zakavkazsku nevedly k podstatnější-
mu zlepšení postavení Ruska.

Již v srpnu 1854 oznámily Británie a Francie své podmínky pro 
uzavření míru. Šlo o tzv. Vídeňské čtyři body, vyhlášené 8. srpna 1854. V nich 
bylo požadováno, aby 1. byl ruský protektorát v podunajských knížectvích 
a Srbsku nahrazen společnými zárukami velmocí; 2. Dunaj se stal řekou ote-
vřenou pro svobodnou plavbu; 3. Úžiny byly otevřeny válečným lodím velmo-
cí a 4. status křesťanů v Turecku byl garantován pěti velmocemi. V létě 1855 
vídeňská vláda pohrozila, že se připojí ke koalici, jestliže je Rusko nepřijme. 

Dne 18. února 1855 náhle zemřel car Mikuláš I., dokonce se objevi-
ly zvěsti, že jej neúspěšný průběh války dohnal k sebevraždě. Nástup Alexan-
dra II. na trůn usnadnil cestu k ukončení konfliktu. Hrozba rozšíření tábora 
protivníků, vojenské a  hospodářské vyčerpání, sílící rolnické nepokoje 
i vzrůstající nespokojenost části šlechty přiměly nového cara v lednu 1856 
přistoupit na předběžné mírové podmínky spojenců, v únoru 1856 byla po-
depsána dohoda o příměří. Konečné urovnání pak přinesl kongres, zahájený 
25. února 1856 v Paříži.

Již na sklonku války se projevily podstatné rozpory a  neshody 
mezi Velkou Británií a Francií. Napoleon III. nehodlal podporovat přílišný 
vzrůst britského vlivu, proto nesouhlasil s přemrštěnými Palmerstonovými 
plány na rozsáhlé dělení ruského území.

podle palmerstonovy představy, který stál od února 1855 v čele britské vlády, mělo poražené 

Rusko ztratit Finsko a Ålandské ostrovy ve prospěch Švédska, pobaltí mělo připadnout prusku, 

obnovené polské království se mělo stát přehradou mezi Ruskem a Německem, Moldavsko, Va-

lašsko a oblast kolem ústí dunaje mělo dostat Rakousko, ale za to se mělo vzdát Lombardie 

a Benátska ve prospěch Sardinského království, Krym a Kavkaz mělo dostat turecko.

Třebaže ruští zástupci na Pařížském kongresu hrabě Orlov a ba-
ron Brunnov nejednou mohli těžit z  rozporů mezi vítěznými velmocemi 
a navázali úzký kontakt s francouzskou delegací, podmínky mírové smlou-
vy ze 30. března 1856 byly pro Rusko těžké. Muselo uznat územní celistvost 
a nedotknutelnost Osmanské říše, přijmout vyhlášení neutrality Černého 
moře, kde nesmělo mít válečné lodě ani opevnění, uznat sultánovu svrcho-
vanost v Srbsku, Moldavsku a Valašsku a přistoupit na to, že ochranu nad 
sultánovými křesťanskými poddanými bude společně vykonávat pět evrop-
ských velmocí.

Účast ve válce po boku západoevropských velmocí přinesla Tur-
kům vítězství přinejmenším pochybné, neboť ruský vliv byl nahrazen upev-
něním pozic Britů a Francouzů v sultánově říši. Velká Británie dokázala pro-
sadit své cíle ve sféře Východní otázky a  načas se zbavila významného 
protivníka. Francouzské císařství dosáhlo vítězstvím nejen „odčinění“ porá-
žek z let 1812–1815, ale na půl druhého desetiletí se dokonce stalo první moc-
ností na kontinentě. Nejvážnější důsledky měla Krymská válka v Rusku. Ved-
la k prohloubení krize systému a ovlivnila vznik napjaté situace v zemi.

Válečná prohra ukázala vládnoucí špičce v Rusku, do jaké míry by 
bylo nebezpečné dále udržovat archaické feudálně-nevolnické zřízení. Ostat-
ně jeho postupný rozklad probíhal již od 30. let, rolnické hnutí prudce na-
růstalo, vznikla hrozba, že vyústí v revoluci. Kromě toho existence nevolnic-
kého systému vedla ke značnému hospodářskému zaostávání Ruska za 
vyspělými státy, což ohrožovalo jeho velmocenské postavení. Porážka 
v Krymské válce jen zvýraznila tuto skutečnost a přinutila vládnoucí kruhy 
uvažovat o provedení reforem. Vzhledem ke značnému rozsahu rolnického 
hnutí musel carský režim reformy uskutečnit, třebaže se značná část šlech-
tických statkářů stavěla proti. Věřila totiž, že je možné udržet stávající pomě-
ry a byla ochotna poskytnout jen nepatrné ústupky. Hlavní odpor kladli stat-
káři z tzv. černozemních gubernií, tedy z  nejúrodnějších oblastí. Jednak 
oceňovali svůj majetek značně vysoko, jednak byli podstatně závislí na ro-
botní práci nevolníků. Příznivější stanoviska zaujímali statkáři ze severněj-
ších, již zčásti průmyslových gubernií, jejichž hlavní příjem plynul z placení 
obroku nevolníky nikoli z robotní práce. 

Konec konců i členové vlády zastávali v otázce reformy velmi roz-
dílná stanoviska. Skupina stoupenců reforem byla soustředěna kolem Niko-
laje A. Miljutina. Významnou roli v ní hráli generál Jakov J. Rostovcev, kte-
rý předsedal komisím připravujícím návrh zákona, a ministr vnitra Sergej 
S. Lanskoj. K nejrozhodnějším odpůrcům patřil šéf nechvalně proslulého 
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III. oddělení (tajné policie) kníže Vasilij A. Dolgorukov a ministr státního 
majetku Michail N. Muravjov.

Již v manifestu z 31. března 1856, jímž bylo oznámeno uzavření 
míru, se hovořilo o nutnosti provést vnitřní reformy. Car se sice na shro-
máždění moskevské šlechty 11. dubna 1856 pokusil uklidnit statkáře pro-
hlášením, že pověsti o brzkém osvobození rolníků jsou nepravdivé, ale na 
druhé straně označil zrušení nevolnictví v budoucnu za nevyhnutelné, ne-
boť, jak řekl, „bude mnohem lepší, uděláme-li to shora, než abychom k tomu 
byli donuceni zdola“. 

Vlastní přípravy byly zahájeny na začátku roku 1857, kdy byl vy-
tvořen tzv. Tajný výbor, pověřený vypracovat návrh postupu, jenž měl být 
uplatněn při zrušení nevolnictví. V podstatě lze říci, že přípravu zákona vlá-
da svěřila do rukou vysoké byrokracie a statkářstva. Veškerá půda šlechtic-
kých panství je majetkem statkářů, je třeba zachovat jejich policejní pravo-
moci a je nezbytné zajistit, aby rolníci odváděli daně státu ve stanovené výši 
a včas – to byly základní zásady, které ovlivnily celou přípravu reformy.

Část statkářů zaujala liberální postoj a uznávala nezbytnost ome-
zených reforem. Na druhé straně však velký počet vlastníků půdy myšlenku 
zrušení nevolnictví zásadně odmítal. Šlo však pouze o  rozdílné názory 
uvnitř šlechty, stanoviska byla ovlivněna odlišnými pohledy na možnost 
dalšího zajištění jejích ekonomických a politických pozic. V napjaté situaci, 
kdy stále sílily rolnické nepokoje, se projevovaly značné rozpory ve vládnou-
cích kruzích. Obavy z radikalizace přiměly vládu k tomu, aby začala prová-
dět reformní opatření. Po předchozím dlouhém jednání a  zvažování 19. 
února 1861 schválila Státní rada Nařízení o statkářských rolnících, propuště-
ných z nevolnické závislosti, které po carově podpisu nabylo platnosti záko-
na. Téhož dne podepsal Alexandr II. manifest oznamující zrušení nevolnic-
tví. „Všechno, co se dalo udělat pro ochranu výhod statkářů, bylo vykonáno,“ 
prohlásil car krátce před podpisem. V tomto ohledu měl monarcha nespor-
ně plnou pravdu. Opatření reformy byla ovlivněna zájmy šlechtického stat-
kářstva, přinesla jen polovičaté řešení a rozhodně neznamenala jednoznač-
né východisko z  krize. Vláda správně předpokládala, že reforma rolníky 
neuspokojí, a tudíž ji záměrně nechala vyhlásit v době trvání velkého půstu 
(7. března–2. dubna), kdy zbožnost měla zbrzdit případný odpor.

Nařízením z 19. února se rolník stával osobně svobodným, statkář 
ztratil právo jej prodat, darovat a  zasahovat do jeho osobních záležitostí. 
Mohl nabývat nemovitý majetek, zabývat se obchodem i podnikáním, uzaví-
rat smlouvy a vést soudní pře. Z ekonomického hlediska se však postavení 
rolníků příliš nezlepšilo, ještě po léta trvala závislost na statkářích. Reforma 
totiž skutečně vyšla z toho, že veškerá půda je vlastnictvím feudálních stat-
kářů. Rolníci sice okamžitě dostali příděly půdy, ale za to museli plnit pra-
covní popřípadě další povinnosti vůči statkáři, a tak zůstávali v postavení 

„dočasně zavázaných“. Ještě na prahu 80. let bylo takto vázáno 15 % rolníků. 
Tento poměr mohl být zrušen výkupem se souhlasem statkářů. V tomto přípa-
dě musela zasáhnout vláda, jelikož rolníci většinou neměli finanční prostřed-
ky na zaplacení půdy. Vyplatila statkářům předem 80 % požadované částky 
a rolníci museli po 49 let dluh splácet. Teprve po revoluci v letech 1905–1907 
bylo zrušeno splácení výkupného za půdu a rolnictvo se zbavilo tohoto tíživé-
ho břemene. Kromě toho se statkáři při provádění reformy zmocnili zhruba 
20 % půdy, dříve obdělávané rolníky. Přes polovičatost a  jednostranné zvý-
hodnění šlechtických vlastníků půdy znamenala reforma základní mezník, 
neboť nesporně urychlila vývoj kapitalistických vztahů v Rusku.

Podobně nedůsledný charakter měly i další reformy z doby vlády 
Alexandra II. Správní systém byl reformován Nařízením o zemstvech (1864) 
a  Městským statutem (1870). Těmito opatřeními se zřizovaly v  guberniích 
a  újezdech orgány místní samosprávy – zemstva. Třebaže hlavní složku 
v nich tvořili zástupci šlechty a buržoazie, byla pravomoc těchto orgánů ome-
zena na oblast zdravotnictví, místního školství a veřejných prací. Relativně 
nejdůslednější reforma byla provedena roku 1864 v oblasti soudnictví. Dosa-
vadní stavovské instituce byly zrušeny a nahradil je jednotný soudní systém, 
soudy byly prohlášeny za nezávislé na státní správě, soudní řízení se stalo 
veřejným a byly zrušeny tělesné tresty. Prohraná válka podnítila opatření ve 
vojenské oblasti už v 60. letech, jejich vyvrcholením byla Vojenská reforma 
z  roku 1874 vypracovaná ministrem vojenství Dmitrijem A. Miljutinem. 
Teprve jí byla zavedena v Rusku všeobecná branná povinnost, délka vojen-
ské služby byla zkrácena z 25 na 6–7 let, zlepšila se technická vybavenost 
armády i kvalita přípravy důstojníků. 

Vzhledem k charakteru 
nemohly reformy z 60. a počátku 
70. let odstranit základní příčiny 
krize ruského státu. Zřejmě nej-
větší nespokojenost vyvolala po-
vaha rolnické reformy. Ve srovná-
ní s údobím před rokem 1861 se 
dokonce zvýšil počet a rozsah rol-
nických bouří. V  mnoha přípa-
dech vláda nasadila armádu, ros-
tl počet obětí represí. Zásahy 
státní moci vyvolaly další vzrůst 
činnosti radikální inteligence. 
V  těchto podmínkách vznikala 
v letech 1861–1862 tajná revoluč-
ní organizace Zemlja i volja (Půda 
a  svoboda), jejíž příslušníci se Ruský car Alexandr II.
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snažili získat příslušníky inteligence pro věc revoluce, která podle jejich 
představ měla přijít v nejbližší době. Carská vláda se snažila zastavit růst ra-
dikálního a  demokratického hnutí, po propuknutí Lednového povstání 
v Polsku roku 1863 rozpoutaly carské úřady rozsáhlé represálie a postupně 
nastal odliv revoluční vlny. Síly ruských demokratů byly vyčerpány, v roce 
1864 zanikla organizace Zemlja i volja, nezdařený pokus o atentát na cara 
Alexandra II. v roce 1866 pak vyvolal další zostření perzekuce.

Atentát na Alexandra II. provedl dmitrij V. Karakozov, člen tajné studentské organizace v Mosk-

vě (bývá nazývána „išutinovci“ podle předáka Nikolaje A. Išutina). Car vyvázl nezraněn, Karako-

zov byl popraven a členové jeho skupiny odsouzeni k nuceným pracím.

6. SVětLA A StíNy 
VIKtoRIáNSKé 

BRItáNIe
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sItuace pŘed Nástupem královNy vIktorIe, její osobNost a okolí

Velká Británie se na konci druhé dekády 19. století dostala v souvislosti s ná-
slednictvím trůnu do složité vnitropolitické situace. Po porodu mrtvého dí-
těte totiž zemřela princezna Charlota Augusta, jediná dcera následníka trů-
nu, prince-regenta Jiřího. Britský trůn neměl jiného následníka v  této 
generaci – další synové nyní již duševně chorého krále Jiřího III. buď neměli 
děti, byli svobodní, nebo jejich děti nebyly legitimní.

Frederick August, vévoda z yorku, další v nástupnické linii po princi-regentovi, se rozvedl se svou 

ženou po 27 letech bezdětného manželství. další dva synové jiřího III., Vilém, vévoda Clarence 

(pozdější král Vilém IV.) a Adolph Frederick, vévoda z Cambridge, uzavřeli podobně jako eduard 

August, vévoda z Kentu a Stratheamu, rychle manželství se záměrem zplodit tolik vytouženého 

následníka trůnu. další dva bratři, ernest August, vévoda Cumberladu, a August Frederick, vé-

voda ze Sussexu, již sice byli ženatí, ale v tomto okamžiku měl vévoda z Cumberlandu dvě mrtvě 

narozené dcery, zatímco děti vévody ze Sussexu byly vyloučeny z následnictví, neboť manžel-

ství jejich rodičů, uzavřené bez králova souhlasu, bylo jako takové podle Zákona o královských 

sňatcích z roku 1772 (Royal Marriages Act 1772) neplatné.

Z manželství Eduarda Augusta a sasko-koburské princezny Viktorie 
se 24. května 1819 narodila dcera, která dostala jméno Alexandrina Viktorie 
(na počest své matky a kmotra, ruského cara Alexandra I.). Když 20. června 
1837 zemřel její strýc král Vilém IV., jenž neměl žádné mužské ani ženské po-
tomky, nastoupila na jeho místo. Svými 63 lety a 7 měsíci panování se stala 
(prozatím) nejdéle vládnoucím panovníkem v dějinách Anglie (Velké Británie); 
její jméno dalo vzniknout pojmu „viktoriánská Británie“. Jako první hlava stá-
tu si také za své sídlo zvolila nově dobudovaný Buckinghamský palác.
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Viktorie se sice nakrátko zamilovala do budoucího ruského cara Alexandra II., ale bylo nemysli-

telné, aby se vzdala vlády kvůli ruskému trůnu, stejně tak nemožné bylo pro careviče stát se 

pouhým královniným manželem. V tuto chvíli se ukázaly důležitými německé panovnické rody, 

jejichž územní panství nebyla sice rozlehlá, ale které měly velký dynastický význam. z jednoho 

takového rodu pocházel i Albert Sasko-kobursko-gothajský. jako manžel královny neměl takřka 

žádné politické pravomoci a jeho manželka mu to někdy dávala až nepří jemně najevo. Často 

také tvrdě uplatnila svá panovnická práva a nařídila svému manželovi, co má a nemá dělat. jeho 

osobní mocenská pozice se mírně zlepšila po narození následníka trůnu Alberta edwarda (1841). 

tehdy byl princ Albert přizván do Korunní rady a postupem času se stal osobním tajemníkem 

a rádcem své ženy. Manželé tak sdíleli společnou pracovnu, v níž měli psací stoly vedle sebe. 

V dobách těhotenství a porodů Albert svoji ženu zastupoval a měl její plnou důvěru. jeho smrt 

v roce 1861 znamenala pro Viktorii zásadní přelom v jejím životě; až do konce svého života se 

z Albertovy smrti nevzpamatovala.

vNItŘNí polItIka

Jak již bylo naznačeno, královna Viktorie podléhala na počátku svého pa-
nování vlivu vikomta Melbourna. Premiér zastával zpočátku provizorně 
i  funkci jejího osobního tajemníka. Když v  květnu 1839 proběhly volby, 
Melbourne na jejich základě rezignoval. Novým premiérem se měl stát vůd-
ce konzervativců Robert Peel, který požadoval, aby panovnice vyměnila své 
dvorní dámy, které byly většinou manželkami prominentních whigů. Vik-
torie to však odmítla a Peel, který by stejně musel vytvořit menšinovou vlá-
du, své pověření k vytvoření kabinetu vrátil. Do úřadu se tak vrátil králov-
nou „milovaný přítel“ lord Melbourne.

Krize s dvorními dámami ukázala, jak Viktorie zpočátku nechápala své postavení v rámci konsti-

tučního systému Velké Británie. V případě výměny dvorních dam (tzv. Bedchamber Crisis) se 

Královna Viktorie nepatřila mezi výjimečně disponované pa-
novnice. Díky svému manželovi, princi Albertovi, a rádcům, kteří jí slou-
žili na začátku vlády, se však stala velmi úspěšnou. Zásadní událost brit-
ských dějin 19. století se však odehrála ještě před jejím nástupem na trůn. 
V  polovině roku 1832 byla přijata první volební reforma Zákonem o  za-
stoupení lidu, 1832 (The Representation of the People Act 1832), který zna-
menal první, i když velmi nesmělý krok k nápravě volebního systému ve 
Velké Británii.

způsob voleb do parlamentu a velice úzce vymezené volební právo již od poloviny 18. století 

nekorespondovaly s vývojem hospodářské ani politické situace Velké Británie. Fakt, že volební 

právo i výběr lokalit oprávněných vysílat své zástupce do dolní sněmovny závisely ve značné 

míře na zvyku a precedentu, ještě více zvyšoval strnulost celého systému, který byl od poloviny 

18. století reformován jen v nepodstatných detailech. Výsledky první volební reformy přinesly 

zvýšení skotského elektorátu o 1407 % – z 4579 na 64 447 voličů, irský se zvýšil jen o 21 %. 

zákon se týkal pouze Anglie a Walesu, pro Skotsko a Irsko byly ve stejném roce přijaty obdobné 

zákony. poprvé byla v dolní sněmovně zastoupena velká anglická města – Manchester, Bir-

mingham, ale část volebních obvodů měla stále méně než 900 volitelů. 

Slavná revoluce (1688) a Zákon o právech (Bill of Rights; 1689) při-
nesly dva zásadní výsledky – parlament mohl určit, kdo bude zemi vlád-
nout, Zákon o právech omezil moc krále ve srovnání s tím, jak narostla za 
Jakuba II. Vilém III. Oranžský a jeho manželka Marie de facto popřeli bož-
ské právo králů – stali se panovníky na základě zákona parlamentu, který 
se tak stal důležitějším než panovník. Rozšíření volebního práva a pozvolný 
rozvoj stranického systému neomezily moc panovníka, k  tomu už došlo 
před rokem 1832, nýbrž jeho vliv. Se vzestupem stran se zmenšoval manév-
rovací prostor panovníka. Když měla vláda většinu, která zůstala discipli-
novaná, král v podstatě neměl šanci vytvořit alternativní vládu. Reforma 
zásadním způsobem limitovala právo krále jmenovat premiéra – pokud ne-
měl podporu sněmovny, nemohl politicky přežít. Od roku 1837 navíc pa-
novník začal absentovat na schůzích vlády, což lze považovat za další důkaz 
poklesu jeho vlivu. Vznikl tak jasný rozdíl mezi hlavou státu, panovníkem, 
a hlavou vlády, premiérem.

Do této ústavní situace byla nyní „vhozena“ mladičká královna. 
Politický život v zemi určovaly dvě hlavní strany – konzervativní toryové 
a liberální whigové. V době nástupu Viktorie na trůn byli u moci whigové, 
jejichž vládu vedl William Lamb, druhý vikomt Melbourne (premiérem byl 
od července do listopadu 1834 a  v  letech 1835–1841; na jeho počest bylo 
pojmenováno město Melbourne v Austrálii). Liberální premiér měl zpočát-
ku na královnu velký vliv, který později převzal její manžel, princ Albert 
(1819–1861).

Britská královna Viktorie | Princ Albert | Robert Peel
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V letech 1842–1845 provedl sérii reforem celních tarifů. Přímé zákazy im-
portu byly zrušeny. Skot, ovce, čerstvé či solené maso, které bylo dosud zcela 
zakázáno importovat, bylo nyní povoleno dovážet a pouze s nízkým clem. 
Celní sazby na 650 druhů základního spotřebního zboží (jako byly mouka, 
olej, rýže, ocet, pivo, vlna, bavlna, len, kůže atd.) byly výrazně sníženy a v roce 
1845 bylo 430 z nich úplně zrušeno. Vývozní cla, dotýkající se hlavně uhlí 
a strojů, byla také zrušena.

Poslanci podporující Ligu proti obilním zákonům podávali v par-
lamentu každoročně návrh na okamžité zrušení veškerých protekcionistic-
kých zákonů a  opatření a  pokaždé byli poraženi. Ale většina proti nim se 
každým rokem zmenšovala: 303 v  roce 1842, 256 v  roce 1843, 206 v  roce 
1844, 132 v roce 1845. Robert Peel začal připravovat a propagovat návrh na 
postupné odstraňování zbytků protekcionismu. Na jedné straně čelil odpo-
ru majitelů půdy, kteří měli pocit, že ústupků už bylo učiněno dost, na druhé 
straně působilo odhodlání propagátorů svobodného obchodu, kteří se ne-
chtěli spokojit s ničím menším než s úplným a okamžitým zrušením.

V roce 1845 vypukl v Irsku hladomor, protože vytrvalé deště způ-
sobily hnilobu brambor, základní potravy Irů. Celková neúroda v západní 
Evropě přispěla k velkému zdražení chleba. V prosinci 1845 se premiér roz-
hodl řešit nouzovou situaci. Chtěl dočasně zrušit dovozní tarify na obilí 
a ostatní potraviny vládním dekretem než se sejde parlament, aby projednal 
jejich trvalou úpravu, ale ztratil podporu své vlastní vlády a musel rezigno-
vat. Po neúspěchu vůdce whigů lorda Johna Russela se Peel vrátil do premi-
érského křesla a rozhodl se, že udělá vše pro zrušení obilních zákonů. Záro-
veň požádal vůdce Horní sněmovny vévodu z  Wellingtonu, aby začal 
přesvědčovat lordy o nutnosti takového kroku. Od ledna 1846 začal v parla-
mentu zuřivý boj, který trval několik měsíců. Nejzarputilejšími odpůrci se 
ukázali být konzervativci. Benjamin Disraeli považoval Peelův krok za zradu 
programu strany a lord George Bentinck, jenž argumentoval, že zrušení zá-
konů oslabí pozice majitelů půdy a zničí tradiční strukturu britské společ-
nosti ve prospěch komerčních zájmů. Po nespočetných debatách, kdy se ky-
vadlo přesouvalo ze strany na stranu, (ukázalo se, že Horní sněmovna je 
svobodnému obchodu daleko více nakloněna, než se čekalo, což byla zvláště 
Wellingtonova zásluha), nakonec parlament učinil konec protekcionismu 
a 26. května 1846 přijal Zákon o dovozu (Importation Act), čímž definitivně 
zrušil obilní zákony; pro hlasovalo 327 (příznivců Ligy, většiny whigů, někte-
rých toryů a zástupců Irska) a proti 229 poslanců.

Důsledkem zrušení obilních zákonů bylo rozštěpení seskupení 
toryů. Téhož dne Robert Peel prohrál hlasování o zákonu týkajícím se jeho 
irské politiky, a jelikož s ním spojil otázku důvěry, musel rezignovat. Než 
odstoupil, tak vzdal hold Cobdenovi ve svém posledním projevu ve funkci 
předsedy vlády. Zrušení obilních zákonů znamenalo triumf svobodného 

nejednalo o výměnu osobních přítelkyň královny, nýbrž o součást ceremonie. Robert peel proto 

prohlásil, že kvůli těmto omezením ze strany královny nemůže sestavit funkční vládu, proto své 

pověření vrátil. Robert peel (1788–1850), britský státník, člen Konzervativní strany a premiér 

(1834–1835, 1841–1846). V době kdy zastával funkci ministra vnitra, pomohl vytvořit moderní 

koncepci policie (neformální pojmenování britských policistů bobbies v Anglii a peelers v Irsku je 

odvozeno od jeho jména). zapojil se do přetváření strany toryů do moderní Konzervativní strany 

a prosadil zrušení obilních zákonů (Corn Laws).

V roce 1841 se Robert Peel stal podruhé předsedou vlády. Na jeho 
kabinet vykonávali tlak především průmyslníci, znepokojení poklesem 
svých zisků a prosazující nižší mzdy, kteří požadovali nižší ceny chleba, jenž 
tvořil základní stravu dělníků. To by však znamenalo povolení volného dovo-
zu obilí, resp. zrušení obilních zákonů z roku 1815.

podobné zákony existovaly v Anglii od poloviny 14. století. jednalo se v podstatě o clo, bránící 

dovozu levnějšího obilí z kontinentu. Žádná zahraniční pšenice se nesměla dovézt, pokud byla 

její cena na trhu v Londýně nižší než 80 šilinků za quarter (1 quarter = 281 litrů). tato úroveň byla 

ve skutečnosti naprosto prohibiční, protože ani v letech, kdy Anglii postihly neúrody a s nimi 

spojená nouze, se cena pšenice na tuto úroveň nikdy nedostala. zato na velmi dlouhou dobu 

stoupla tak, že citelně zdražil chleba, základní potrava dělníků. Roku 1828 byla tato podmínka 

zmírněna, přesto cla na dovoz obilí zvyšovala cenu chleba a rostly výdaje průmyslového dělnic-

tva na tuto základní potravinu. Na druhé straně omezení vyvolávalo odvetná opatření na konti-

nentě, což vytvářelo překážky pro britský vývoz. 

Již v říjnu 1838 vznikla na schůzi v Manchesteru Liga proti obilním 
zákonům, jejímiž hlavními představiteli se stali nepříliš úspěšný obchodník 
s  bavlnou Richard Cobden (1804–1865), kvakerský výrobce koberců John 
Bright (1811–1889) a skotský novinář James Wilson (1805–1860), který v roce 
1843 založil list The Economist. Liga pořádala demonstrace a organizovala pe-
tice za účelem zrušení obilních zákonů, i když zpočátku požadovala spíše je-
jich zmírnění a volební reformu. Širším záměrem Ligy se pak stala propagace 
volného obchodu a odstranění všech obchodních bariér svobodné směny. Vůd-
cům Ligy se podařilo dostat na svou stranu veřejnost, vyjma pozemkových 
vlastníků a kněží anglikánské církve, protože ti dostávali část své mzdy v obi-
lí, takže měli zájem na jeho vysoké ceně. Poslední baštou odporu proti obil-
ních zákonům se stal parlament. Po volbách v roce 1841 se k moci dostali tory-
ové, kteří obecně zastupovali zájmy vlastníků půdy a zrušení obilních zákonů 
odmítali. Robert Peel byl ochoten zmíněná omezení dovozu obilí odvolat, ale 
uvědomil si, že se tímto krokem pravděpodobně rozejde s  vlastní stranou, 
resp. ji rozštěpí na odpůrce a přívržence obilních zákonů.

Aby zkonsolidoval státní finance a odvrátil hrozící bankrot, byl Peel 
nejprve nucen zavést na tři roky mimořádnou daň z příjmů nad 150 liber ročně. 
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o nějakém zákoně. Jména politických stran ještě nebyla ukotvena. Označení 
„konzervativní“ nebo „liberální“ se teprve začínalo užívat. Pokud šlo o voli-
če, až do roku 1867 pracující nemohli volit, ovlivňovat jednání parlamentu 
mohli pouze nepřímo. Předehrou k opětovnému zahájení jasného dělení po-
litických stran se stala poslední vláda lorda Palmerstona (1859–1865).

Když Palmerston zemřel, vláda se rozhodla, že se pokusí prosadit 
další volební reformu. Nový premiér lord John Russell, chtěl, aby byla druhá 
volební reforma spojena s jeho jménem. Bylo mu 74 let a nemohl čekat na 
další všeobecné volby. Panovala všeobecná shoda, že je potřeba učinit změny 
ve volebním právu a v přerozdělení křesel v Dolní sněmovně. Fakta byla ne-
úprosná – v roce 1865 bylo v Anglii a ve Walesu přes pět miliónů dospělých 
mužů. Počet voličů ale nedosahoval ani jednoho miliónu. Od roku 1832 se 
rovněž změnilo rozložení obyvatelstva, obsazení křesel v Dolní sněmovně 
však zůstávalo stejné. Russellova vláda se rozhodla, že nejprve vyřeší otázku 
volebního práva, a teprve poté se zaměří na redistribuci křesel. Vznikl ná-
vrh, aby každý městský volič, jinými slovy majitel domu platící daně, měl 
mít právo volit do parlamentu. Někteří členové vlády považovali tuto cestu 
za příliš širokou. Opozice nakonec vládu nepodpořila a musely být vypsány 
nové volby.

obchodu a vrchol existence Ligy proti obilním zákonům. Robert Peel se za-
psal do dějin jako muž, který umožnil zrušení nenáviděných protekcionis-
tických opatření, ale zároveň rozštěpil torye. Dodnes stojí v  Londýně jeho 
pomník s nápisem: „Tomu, který dal zemi laciný chléb.“

Ruku v ruce s požadavkem zrušení obilních zákonů šel i druhý zá-
sadní apel na vládnoucí politické elity – pokračování volební reformy. Po 
roce 1832 existovala velká skupina lidí, jež si přála pokračování reformního 
procesu a rozšíření volebního práva na co možná největší počet mužských 
voličů. V období mezi rokem 1832 a obnovou parlamentní reformy jako hlav-
ního politického tématu v  60. letech 19. století to byli tzv. chartisté, kteří 
udržovali myšlenku na reformu při životě a  na veřejnosti. Jakýmsi před-
chůdcem boje za volební reformu se stal boj proti novým zákonům proti chu-
dině. V roce 1836 založil William Lovett (1800–1877) Asociaci londýnských 
pracujících (London Working Men’s Association). Podle Lovetta mohl pracov-
ní podmínky pracujících zlepšit pouze parlament. Požadoval zásadní rekon-
strukci parlamentu a své návrhy načrtnul v dokumentu, který nazval Char-
tou lidu (People’s Charter, vyšla v květnu 1838), slovem, které pro Angličany 
mělo vzrušující podtext Magny Charty Libertatum, která představovala mez-
ník v boji mezi panovníkem a parlamentem. 

Hlavní požadavky Charty byly shrnuty do šesti bodů: 1) všeobecné hlasovací právo (pro muže od 

21 let); 2) tajné volby; 3) stejně velké volební obvody; 4) jednoleté funkční období parlamentu;  

5) odměny pro poslance; 6) zrušení cenzu pro možnost zasednout v parlamentu.

Tento program si záhy získal ohromnou podporu a v roce 1839 se 
chartisté sešli v Londýně, aby připravili pro Dolní sněmovnu petici, která 
představovala rys lidové politické aktivity. Parlament se chartou odmítl za-
bývat. Byla připravena druhá petice, která vznikla v roce 1842 a jež obsaho-
vala více než tři miliony podpisů. Parlament však chartisty opět odmítl vy-
slyšet. Druhou peticí také skončilo nejdramatičtější období chartismu. Do 
čela hnutí se nyní postavil Feargus O’Connor (1794–1855) a nahradil nevý-
razného Lovetta. Za jeho vedení se chartisté obrátili více k ekonomickým 
tématům. Po roce 1842 začal chartismus pomalu opadat, podpora lidí se 
vytrácela. Revoluční rok 1848 poskytl možnost tlaku na parlament, ten byl 
nucen tentokrát petici přijmout, ale zjistilo se, že petice obsahuje řadu faleš-
ných podpisů. Tímto vlastně chartismus zanikl. Chartisté měli vůdce, kteří 
se nedokázali shodnout jednak mezi sebou, a jednak na opatřeních, která 
by měla být zavedena.

Období let 1846–1865 lze v britské vnitřní politice charakterizovat 
jako éru politické nestability – mezi léty 1846–1852, 1858–1859 a 1866–1868 
neměla vláda stabilní většinu v Dolní sněmovně. Po volbách bylo velmi ob-
tížné určit míru většiny či menšiny, muselo se čekat až na první hlasování 

Lord Palmerston mluví v parlamentu
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konzervativci. Zjednodušeně lze říci, že volební právo bylo rozšířeno i mezi 
městskou maloburžoazii, bohaté sedláky, dělnické předáky (kvalifikované 
a nejlépe placené). Krátce po přijetí reformy se Disraeli stal vůdcem Konzer-
vativní strany a do čela liberálů se postavil Gladstone.

zahraNIČNí polItIka

Britská zahraniční politika se prakticky po celé 19. století řídila tzv. zásadou 
skvělé izolace (splendid isolation) a následujícími principy: 1) udržení míru 
– obava z dalších válek, předchozí konflikt (války s revoluční a napoleonskou 
Francií) trval s přestávkami přes dvacet let; Británii to stálo kolem 600 mili-
onů liber; další důvod pro mír tvořil fakt, že se Británie stala „dílnou světa“, 
která závisela na dovozu, a proto požadovala bezpečné námořní cesty; 2) udr-
žení rovnováhy sil (balance of power) – Britové dlouhodobě usilovali o to, aby 
kontinent neovládla jedna velmoc; proto v minulosti válčili proti Španělsku, 
Francii, proto v roce 1914 země vstoupila do první světové války; 3) opatrná 
kontrola Francie – nedopustit, aby se Francie zase stala ohniskem válek a dů-
vodem k nepokojům v Evropě; 4) opatrná koloniální expanze – především 
požadavek zisku nových trhů a ekonomického pronikání než přímé anexe 

Benjamin Disraeli (od roku 1876 lord Beaconsfield) | William Ewart Gladstone

Propagátoři volební reformy pořádali různá shromáždění; důleži-
tost přímého zastoupení v Dolní sněmovně si uvědomili i vůdci pracujících 
vrstev. Hospodářská krize v  roce 1866 navíc oživila zapomenutou agitaci 
proti špatné vládě aristokracie. V červenci se mělo konat velké shromáždění 
v  Hyde Parku. Vláda se nakonec rozhodla park uzavřít. Vypukly nepokoje 
a konzervativci pochopili, že se reforma nesmí odkládat.

Jejich vůdce, lord Derby (Edward George Geoffrey Smith-Stanley, 
čtrnáctý hrabě Derby, 1799–1869), prohlásil, že je třeba rozšířit volební prá-
vo. Benjamin Disraeli, který byl vůdcem strany v Dolní sněmovně, požadoval 
nějaké trvalé řešení, které bude založeno na placení daní, bude populární, 
logické a konečné. Vláda se nakonec na detailech reformy před zahájením 
parlamentního zasedání (únor 1867) neshodla, ale královna se v řeči, kterou 
otevírala zasedání, o  zamýšlené reformě v  náznacích zmiňovala. Disraeli 
později ve sněmovně prohlásil, že vláda má v  úmyslu zvýšit počet voličů 
z pracující vrstvy, ale současně dodal, že to nebude volební právo pro všech-
ny. Opozice požadovala více informací. To Disraeli prozatím odmítl. Vláda 
nakonec navrhla volební právo založené na vlastnictví domu a placení daní. 
Liberálové – William Gladstone nebo Russell – chtěli jen nepatrné rozšíření 
volebního práva, které by zahrnovalo více liberálních řemeslníků, prosazo-
vali tzv. „volební právo domácností“, tedy volební právo pro mužskou hlavu 
domácnosti a rozhodně odmítali volební právo pro chudáky, nezaměstnané, 
lidi bez majetku apod.

Benjamin disraeli, lord Beaconsfield (1804–1881), britský konzervativní státník, premiér (1868; 

1874–1880) a spisovatel. jako mladík konvertoval k anglikanismu, byl prvním a jediným brit-

ským předsedou vlády s židovskými kořeny. Sehrál důležitou roli v procesu modernizace a sta-

bilizace Konzervativní strany. Výrazný zastánce budování Britského impéria, jeden z nejvý-

znamnějších britských politiků druhé poloviny 19. století.

William ewart Gladstone (1809–1898), britský liberální státník a premiér (1868–1874, 1880–

1885, 1886, 1892–1894). proslul prosazováním zákona, který by přinesl samosprávu Irsku 

(Home Rule), jenž se stal příčinou rozštěpení liberálů. Byl dlouholetým rivalem vůdce Konzerva-

tivní strany Benjamina disraeliho. jeho vztahy s královnou Viktorií byly po většinu politické ka-

riéry napjaté.

Je třeba říci, že asi nejdůležitější roli při projednávání a schválení 
druhé volební reformy sehrál Benjamin Disraeli – jistý historik dokonce 
poznamenal: „Druhý reformní zákon z roku 1867 byl čistý Disraeli.“ V srpnu 
1867 byl zákon schválen, jeho oficiální název zněl Zákon o zastoupení lidu 
(Representation of the People Act). Norma skoro zdvojnásobila počet voličů 
– z jednoho miliónu na dva. Disraeli přijal liberální požadavek na „volební 
právo domácností“. Ve městech získali většinu voliči z pracující třídy, ale na 
venkově získali převahu zástupci střední vrstvy a obecně z toho profitovali 
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V červenci pak došlo k podpisu Londýnské smlouvy, již signovali zástupci 
Británie, Ruska, Rakouska a Pruska, která znamenala, že Úžiny měly být 
uzavřeny v době míru pro cizí válečné lodě. Muhammadu Alímu byla rov-
něž garantována dědičná vláda v Egyptě a po dobu jeho života i držba jižní 
Sýrie. Po vojenském nátlaku Muhammad Alí přijal v  listopadu 1840 pod-
mínky čtyř velmocí. V  červenci 1841 došlo k  podpisu druhé Londýnské 
smlouvy (podepsala ji i  Francie), která obsahovala zákaz průjezdu cizích 
válečných lodí Úžinami; Londýn tedy dosáhl svého při vyřešení krize na 
Blízkém východě.

Když zasáhla evropský kontinent revoluční vlna let 1848–1849, 
Velká Británie jí zůstala ušetřena a jako jedna z mála evropských zemí zůsta-
la v klidu – jako se hlavní důvod se uvádí, že byla politicky příliš vyspělá na 
to, aby ji revoluce zachvátila. Je třeba si i uvědomit, že střední vrstvy byly 
uspokojeny první volební reformou z roku 1832, k udržení klidu rovněž při-
spělo zrušení ochranářských obilních zákonů v roce 1846. Britský ministr 
zahraničí Palmerston však dospěl v polovině roku 1848 k názoru, že rakous-
ká politika v Itálii, kde revoluční události v lednu začaly, zkrachovala, a začal 
proto prosazovat vznik většího státního útvaru na severu poloostrova, zahr-
nujícího Lombardii a Benátsko, jemuž by vládla savojská dynastie. Jeho cíle 
byly jasné – zabránit pronikání francouzského vlivu a posílit britské pozice 
ve Středomoří. Jeho předpoklad ale nevyšel, protože maršál Radecký porazil 
italské jednotky a obnovil rakouské pozice v tomto regionu.

Velká Británie tedy zůstala stranou zásadních revolučních událostí 
a Londýn se na krátkou dobu usmířil i s Paříží, kdy obě země vykonávaly spo-
lečně tlak na Vysokou Portu, aby nevydávala uherské uprchlíky, kteří do Tu-
recka uprchli po porážce revoluce v Uhrách v roce 1849. Shoda byla však jen 
krátkodobá, protože v roce 1850 došlo k události, která znamenala zhoršení 
britsko-francouzských vztahů. Jednalo se o tzv. aféru dona Pacifika.

david pacifico (1784–1854), portugalský Žid, známý jako don pacifico, obchodník a portugalský 

konzul v Aténách. jeho dům a majetek byly zničeny při pogromu v roce 1847. Když řecká vláda 

odmítla jeho požadavek na odškodnění, obrátil se jako britský poddaný – narodil se totiž v Gib-

raltaru, tedy na britském území – na vládu v Londýně. palmerston vyslal proti Řecku námořní 

expedici (lodě zablokovaly pireus) a trval na oprávněnosti pacifikova požadavku. Situace skon-

čila tím, že Řecko uznalo pacifikovy nároky a odškodnilo jej.

Průběh aféry a  především reakce britského ministra zahraničí 
představuje důležitý moment pro pochopení výlučné pozice Velké Británie 
v polovině 19. století. Slova, která Palmerston pronesl v Dolní sněmovně, to 
jasně dokládají: „Jako kdysi Římané byli v dávných dobách chráněni proti 
urážkám, kdy již stačilo pouze pronést Civis Romanus sum, tak si i britský 
poddaný, kdekoli na světě, může být jist tím, že ho před nespravedlností 

nových území; 5) aktivita ve sféře Východní otázky, přičemž cílem Británie 
bylo nedopustit, aby Rusko ovládlo Úžiny a získalo rozhodující vliv v Kon-
stantinopoli; 6) udržení územní integrity Osmanské říše – nedopustit roz-
pad říše a její ovládnutí Ruskem. Z hlediska cílů a forem provádění zahranič-
ní politiky neznamenal nástup mladé panovnice žádný zásadní přelom.

Na počátku 30. let 19. století Francii opět zasáhla revoluční vlna. 
Červencová revoluce vynesla na královský trůn vévodu Ludvíka Filipa Orle-
ánského (vládl 1830–1848). Velmoci reagovaly neklidně. Šlo jim o to, aby ne-
došlo k dalším válkám. Smířlivým postojem získal nový panovník nejprve 
uznání Velké Británie, poté se přidaly i ostatní státy. Výjimku tvořilo Rusko, 
car Mikuláš I. dokonce odmítal několik měsíců „uzurpátora trůnu“ uznat. 
Pro Londýn znamenal nový režim ve Francii výhodu. V roce 1830 se premié-
rem stal lord Charles Grey a oba liberální režimy spolupracovaly. V této sou-
vislosti se hovoří o tzv. liberální alianci 30. let, již podporoval britský minis-
tr zahraničí vikomt Palmerston (v  úřadě byl celkem třikrát – 1830–1834, 
1835–1841, 1846–1851). V roce 1839 byla podepsána Londýnská smlouva, kte-
rá garantovala neutralitu Belgie, králem se stal Leopold Sasko-kobursko-go-
thajský. K porušení této smlouvy došlo v roce 1914, kdy Německo vstoupilo 
do Belgie, a pro Londýn tak nastal okamžik vážných úvah o vstupu do války. 
Pokud se jednalo o vzdálenější končiny (například Polsko), Palmerston proje-
voval povstalcům pouze verbální podporu. Jeho stanovisko bylo jasné – Rus-
ko podle jeho názoru vládlo v Polsku na základě právoplatných smluv, které 
nebylo možno zpochybnit. Pokud jde o  oblast Blízkého východu a  tzv. Vý-
chodní otázku, stala se pro Palmerstona po roce 1830 zásadní otázkou inte-
grita Osmanské říše. Liberální politik věřil, že se Konstantinopol zase vzcho-
pí, a nechtěl, aby se Rusko usadilo na Bosporu, nebo Francie na Nilu. Britská 
vláda začala v tuto dobu vnímat rivalitu s Ruskem jako nejzásadnější otázku 
své zahraniční politiky (tento faktor se stal jedním z určujících determinant 
koncertu velmocí v 19. století a přetrval až do roku 1907, kdy se obě země 
dohodly na rozdělení a respektování svých pozic mimo Evropu). Na sklonku 
30. let se rozpadla i spolupráce s Francií, protože opět došlo k aktivaci Vý-
chodní otázky. Paříž se stále více orientovala na egyptského místodržícího 
Muhammada Alího, zatímco Londýn trval na celistvosti Osmanské říše.

V roce 1839 vyvolali Turci mezinárodní krizi. Sultán Mahmut II. 
(1808–1839) totiž vyhlásil válku Muhammadu Alímu. Turci byli na hlavu po-
raženi u Nezibu (1839) a nový sultán Abdülmecit I. byl nucen požádat o pro-
středkování velmoci, které tomu nebyly moc nakloněny. Rusko mělo finanč-
ní potíže, Velká Británie vinila Osmanskou říši z vyvolání války a Francie 
podporovala Muhammada Alího. Přesto bylo jasné, že velmoci budou muset 
jednat. Do Londýna proto dorazil ruský emisar baron Filip Ivanovič Brun-
nov, aby se pokusil dohodnout společný postup s Británií. V lednu 1840 se 
obě velmoci dohodly, že musí zatlačit Muhammada Alího zpět do Egypta. 
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konference v Paříži, což znamenalo zvýšení prestiže pro Napoleona III. Brit-
ští zástupci, hrabě Clarendon a hrabě Cowley, pouze sekundovali nemanžel-
skému synovi Napoleona I., hraběti Alexandru Walewskému, který se stal 
hlavním mužem konference. Francouzský císař nehodlal podporovat brit-
ské tvrdé podmínky, s nimiž britská delegace přijela.

Zatímco Británii šlo o oslabení Ruska, Francie hodlala prolomit 
výsledky roku 1815; proto se Londýn paradoxně ocitl do jisté míry v izolaci. 
30. března 1856 pak byla podepsána mírová smlouva, jež platila do roku 
1871 a která uložila Petrohradu těžké podmínky. Výsledky války změnily 
rozložení v koncertu velmocí. Velká Británie se na čas zbavila silného protiv-
níka a upevnila svůj vliv v oblasti Východní otázky, Francie naopak odčinila 
rok 1815 a stala se načas první mocností na kontinentě. Rusko utrpělo sil-
nou vojenskou a diplomatickou porážku a došlo k oslabení jeho mezinárod-
ního postavení.

Britská zahraniční politika v letech 1856–1871 vykazovala ve srov-
nání s předchozími údobími jisté příznaky klidu. To sice nelze říci o záleži-
tostech Britského impéria, kde došlo k dramatickým událostem (druhá opio-
vá válka s  Čínou, Velké indické povstání v  roce 1857, přijetí zákona 
o Kanadském dominiu roku 1867, otevření Suezského průplavu v roce 1869), 
ale z hlediska zahraniční politiky v Evropě pouze dvě události ve svém dů-
sledku zásadním způsobem ovlivnily dějiny Velké Británie – sjednocení Itá-
lie a Německa (viz kapitoly 7 a 8).

ImpérIum

Ztráta amerických kolonií neznamenala konec Britského impéria. Naopak, 
v 19. století nastal „zlatý věk“ a na počátku 20. století se impérium octlo na 
vrcholu. Kolem roku 1900 zahrnovalo čtvrtinu tehdy obývané zemské plo-
chy a mělo asi 400 milionů obyvatel. K impériu patřily Kanada, Austrálie, 
Nový Zéland, celý Indický subkontinent, Barma, Malajsko, africké kolonie 
a další území. Toto druhé impérium (někdy se hovoří i o tzv. „mladším“ im-
périu) na jedné straně navázalo na koloniální říši z 18. století, na druhé stra-
ně se od ní odlišovalo. Obecně lze říci, že obchodní charakter impéria ustou-
pil do pozadí a přenechal své místo mocenskopolitickým záměrům. Velká 
Británie po ztrátě amerických kolonií sledovala především imperiální kurz 
politiky, který se vyznačoval celosvětovými zájmy. Dokládají to průběh a vý-
sledky válek s revoluční a napoleonskou Francií. V roce 1805 si Londýn po 
triumfálním vítězství admirála Nelsona zajistil nadvládu na moři; britští po-
litikové se rozhodli ji upevnit a udržet za pomoci vybudování celosvětové sítě 
námořních opěrných bodů. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 si Británie 
zajistila držbu Malty a Jónských ostrovů ve Středozemním moři, Helgolandu 
v Severním moři a dále Kapska, Seychell, Mauritiu, Cejlonu – to byly zastávky 

a zlem ochrání pozorné oko a silné zbraně Anglie.“ Tímto postupem si získal 
sympatie veřejnosti i  respekt na půdě parlamentu. V  prosinci 1851 však 
Palmerston pogratuloval Ludvíku Napoleonovi ke státnímu převratu a mu-
sel svůj úřad opustit.

Přelomovým okamžikem pro britskou zahraniční politiku v 19. sto-
letí se zcela nepochybně stala Krymská válka (1853–1856). Jednalo se o jedi-
nou výjimku v „dlouhém“ 19. století, kdy Velká Británie porušila zásadu skvělé 
izolace a přímo se podílela na válečném konfliktu v Evropě. Zásadním faktem 
se stalo i to, že skoro po 40 letech opět došlo k válce mezi velmocemi (blíže ke 
Krymské válce viz 5. kapitola). Velká Británie a Francie daly Petrohradu ulti-
mátum, požadující stažení ruských jednotek z podunajských knížectví, a když 
je odmítl splnit, na konci března 1854 mu vyhlásily válku, která brzy odhalila 
ruskou zaostalost a technickou převahu Británie a Francie. 

Asi nejznámějším se stalo obléhání Sevastopolu, které trvalo té-
měř rok (od září 1854 do září 1855). Spojenci si při této operaci nepočínali 
nejlépe, válka se začala stávat nepopulární především ve Francii, kde Napo-
leon III. musel spoléhat na rozhodné vítězství nebo rychlý mír. Ve Velké Bri-
tánii došlo ke změně vlády, premiérem se v lednu 1855 stal vikomt Palmers-
ton, od něhož se očekávalo rozhodnější vedení války. V březnu 1855 zemřel 
car Mikuláš I. (1825–1855) a nastoupil Alexandr II. (1855–1881), čímž se ote-
vřela možnost k urovnání konfliktu. Od 15. února 1856 se konala mírová 

Dolní sněmovna britského parlamentu
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Viktoriánské motivy expanze lze rozdělit na ekonomické a ideolo-
gické. Ekonomické spočívaly v nalezení nových trhů a odbytišť pro britské 
výrobky, což souviselo s  pokračující industrializací. Velká Británie se stala 
„dílnou světa“. W. S. Jevons proto mohl v roce 1865 v díle The Coal Question 
napsat: „Pláně severní Ameriky a Ruska jsou naše obilná pole; Chicago a Oděsa 
naše obilnice; Kanada je naším užitkovým lesem … Hindové a Číňané pro nás 
pěstují čaj … Španělsko a Francie jsou naše vinice a Středomoří je naší ovocnou 
zahradou...“ Ideologické motivy budování impéria vnímali viktoriánští politi-
ci jako úkol a poslání, podle jejich názoru měli na své straně Boha. Princ Al-
bert považoval výstavu z roku 1851 za festival křesťanské civilizace. Všeobec-
ně panoval pocit, že Britové dosáhli vrcholu a musí pozvednout ostatní.

Světová výstava v Londýně v roce 1851 (1.–15. května), mezinárodní výstava průmyslu a kultu-

ry jednotlivých zemí. Byla to první z řady světových výstav, které se v 19. století staly velmi 

populární. organizovali ji Henry Cole a princ Albert, manžel královny Viktorie, jenž si myšlenku 

výstavy vzal za svou a věnoval jí mnoho času. díky úspěchu výstavy se princ stal ve Velké Bri-

tánii, poprvé a naposledy ve svém životě, obdivovanou a oblíbenou osobou. Výstavy se zúčast-

nili například Charles darwin, členové bývalé francouzské královské rodiny Bourbonů a spisova-

telé Charlotte Brontëová a George eliot. Výstavu navštívilo šest milionů lidí, což odpovídalo 

jedné třetině celkového počtu obyvatel Británie v té době. Světová výstava měla zisk ve výši 

186 000 liber.

na cestě do Indie (nesmíme zapomínat, že Suezský průplav ještě neexisto-
val). Londýn získal i Trinidad a Tobago, na druhé straně však rezignoval na 
držbu nizozemských kolonií v Indonésii, které Britové zabrali poté, co Fran-
couzi obsadili Nizozemí. V  roce 1816 Nizozemcům Britové navrátili Jávu, 
zatímco do jejich rukou přešly Singapur a Malaka (na základě britsko-nizo-
zemské smlouvy z roku 1824).

Důležitá a pozoruhodná je skutečnost, že britská námořní převa-
ha nebyla až do roku 1914 vážně ohrožena žádnou nepřátelskou mocností. 
V roce 1827 (v bitvě u Navarina, což byla poslední velká bitva, kde proti sobě 
bojovaly plachetnice a kde Velká Británie spolu s Francií a Ruskem rozdrtily 
turecko-egyptské loďstvo), musel Londýn ještě jednou a naposledy dokázat 
svou převahu. Britští politikové si uvědomovali, že udržet si výlučnou pozici 
na světových mořích znamená loďstvo modernizovat a neustále zlepšovat, 
neboť bylo zárukou britské námořní převahy a zároveň i pozice první kolo-
niální velmoci na světě (na konci 19. století země disponovala plnou třeti-
nou světového obchodního loďstva a obstarávala polovinu celkového obcho-
du na moři). Například v roce 1903 prohlásil admirál John Fisher: „Britské 
impérium pluje na britském námořnictvu.“ Bez ovládnutí moří by neexisto-
valo impérium, tak jak bylo vytvořeno po roce 1815. V roce 1830 byla spuš-
těna na vodu první válečná loď poháněná parou (jmenovala se Dee). Funkce 
námořnictva byly dvě: bránit soupeřům ve výstavbě nových základen 
a ochraňovat britské zájmy.

Během 19. století občas zazněly skeptické hlasy o  impériu nebo 
o koloniální únavě, občas se objevily názory přesvědčených liberálů, kteří 
viděli jen mírové soupeření všech států ve svobodném obchodu, ale to byly 
výjimky. I za liberálních vlád britské úsilí o zisk kolonií a snaha o rozšiřová-
ní impéria nepolevily. Během vlády královny Viktorie proběhlo 72 tažení, 
přičemž se, s výjimkou Krymské války, nejednalo o střetnutí velmocí, nýbrž 
o akce v zámoří – do roku 1870 především v Asii a v prostoru Indického sub-
kontinentu a Barmy, na konci 19. století se pozornost Londýna obrátila smě-
rem do Afriky.

Při tomto procesu působily v různých dobách různé motivy. Ni-
kdy neexistoval jednotný globální koncept pro celé impérium; neexisto-
vala jednotná imperiální filozofie. Často se jednalo o  akce jednotlivých 
generálů nebo guvernérů (v případě Indie) nebo mužů jako byl Cecil Rho-
des v Africe.

Cecil Rhodes (1853–1902), britský koloniální podnikatel a politik, asi nejvýznamnější představi-

tel britské koloniální politiky na konci 19. století. V 70. letech 19. století se stal majitelem dia-

mantových polí v jižní Africe a těžební společnosti , která se postupem času spojila se společ-

nostmi pánů Barneye Barnata a Alfreda Beita, čímž vznikla společnost ovládající 90 % světové 

produkce diamantů.

Crystal Palace vybudovaný roku 1851 při příležitosti mezinárodní výstavby v Londýně
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v roce 1837. V roce 1839 vydal svou proslulou Report on the Affairs of British North America někdy 

označovanou jako durhamova zpráva, která doporučovala změnu formy vlády v Kanadě a sjedno-

cení provincií.

Durhamovu zprávu lze označit jako Magnu Chartu mladšího im-
péria. Posloužila nikoli svými bezprostředními důsledky, ale spíše atmosfé-
rou, kterou nastolila. Vedle podrobné analýzy kanadských poměrů poskytla 
odpověď na ústřední otázku koloniální politiky – jak se dá v praxi spojit re-
lativní samostatnost kolonie se zapojením do koloniální říše ovládané z Lon-
dýna. Durhamovo doporučení znělo: úplná parlamentní odpovědnost koloni-
álních vlád při současném oddělení politických otázek na vnitropolitickou 
oblast a problémy říše. Londýn měl v budoucnu rezignovat na vměšování se 
do vnitřních záležitostí jednotlivých kolonií, zde měl být guvernér odpo-
vědný parlamentu kolonie. V kompetenci britské vlády měly zůstat podle 
Durhama tzv. záležitosti říše, tedy zahraniční politika, obchodní vztahy 
s mateřskou zemí a ostatními britskými koloniemi, nebo otázky změny ústa-
vy. Durham chtěl povzbudit kolonie, aby se aktivně zapojily do budování im-
péria a nechtěly je opustit.

Durham odmítal i nějaká zvláštní práva pro Francouze, požadoval 
poangličtění kolonie. Obával se zformování národního opozičního hnutí. 
Tím se vlastně projevil spíše jako konzervativec. Požadoval sice částečnou 
svobodu pro kolonie, ta ale na druhé straně podle něj spočívala v institucích 
a v homogenní kultuře, které byly produkty pocitu nadřazenosti Britů.

Britská vláda reagovala rychle a již v roce 1840 byl schválen zá-
kon, na jehož základě byly obě provincie (Dolní resp. Horní Kanada) spojeny 
jedním legislativním tělesem a  do budoucna vystupovaly jako Východní 
resp. Západní Kanada v rámci spojené Provincie Kanada (Province of Cana-
da, existovala do roku 1867). V protikladu ke konceptu jednotné Kanady po-
stupovala realizace návrhů na zavedení odpovědné koloniální správy jen 
velmi pomalu. Spíše to byla reakce na stále hlasitější požadavky anglicky 
i  francouzsky mluvících reformních stran. Když se ministrem kolonií stal 
v  roce 1846 lord Henry George Grey, rozhodný zastánce reforem, byly 
v roce 1848 v provinciích Nové Skotsko a Kanada jmenovány vlády, které 
byly odpovědné parlamentní většině.

V  roce 1864 vyzvaly provincie u  Atlantiku k  vytvoření námořní 
Unie. Poté se podařilo svolat konferenci do Québecu, kde se diskutovalo 
o vytvoření „federativního spojení všech kolonií pod britskou korunou“. Zá-
věrem byl přijat unijní plán sestávající z 72 rezolucí (Québecké rezoluce), kte-
ré byly poslány do Londýna.

V britském hlavním městě se nedaly očekávat žádné námitky proti 
tomuto postupu, problémy ale nastaly kvůli postoji atlantických provincií. 
Oba ostrovy, New Foundland a Ostrov prince Edwarda, nejprve vstup do svazku 

Oproti impériu z 18. století se do kolonizace v 19. století prosadil 
ještě jeden zásadní koncept – všeobecně propagovaný křesťanský misijní 
úkol – tedy snaha obrátit „divochy“ na správnou víru. Je potřeba říci, že mi-
sijní činnost nebyla většinou prováděna z pověření státu. Misionáři se distan-
covali od politických cílů a obchodních zájmů a politikové na ně hleděli s de-
spektem. Praxe ale ukázala, že spolu obě skupiny musely spolupracovat. 
Misionáři potřebovali ochranu Británie a politika na druhé straně získávala 
podporu obyvatel, kteří vnímali misie jako správnou činnost. Třemi základ-
ními pilíři impéria se tak stali obchodníci, misionáři a vojáci.

Kontinuitu mezi starším a novějším impériem nepředstavovala jen 
Indie. To samé platilo pro oblast severní Ameriky, tedy dnešní Kanadu. Za-
tímco Indie se dostala do centra pozornosti Londýna, zapomenuté severoa-
merické oblasti ležely na periferii zájmu. Tento region měl z hospodářského, 
strategického a demografického hlediska malý význam. Přesto po ztrátě tři-
nácti amerických osad zůstala držba kanadských oblastí prestižní záležitos-
tí, důkazem toho, že i po vzniku USA je Velká Británie přítomna v severní 
Americe. Ale britští politici se poučili, jednali obezřetně a pokusili se najít 
modus vivendi s domácími politickými elitami.

Britskou koloniální politiku a tím pádem i dějiny Kanady formo-
valy dvě okolnosti. Britové zde od konce Sedmileté války nevládli jen nad 
vlastními poddanými, nýbrž i nad obyvateli francouzské národnosti. Sou-
sední USA vytvářely permanentní výzvu britské severní Americe a občas 
představovaly i hrozbu. V americké ústavě z roku 1781 (v článku 11) se do-
konce psalo o připojení Kanady. Ale poté, co Londýn odrazil během války 
s USA (1812–1814) pokus o  invazi, se budoucí problémy týkající se hranic 
řešily jednáním. Důležité bylo, že americká expanze směřovala spíše západ-
ním směrem.

Anglický liberalismus počátku 19. století se všeobecně stavěl k im-
périu rezervovaně. Jeho krédem byl svobodný obchod jako zdroj všeobecné-
ho bohatství, kolonie vnímal pouze v souvislosti s náklady na jejich provoz. 
Vedle toho existovala ještě malá, ale vlivná skupina radikálních liberálů, 
kteří se ke koloniím nestavěli ani odmítavě, ani lhostejně. Domnívali se, že 
kolonie mohou sloužit jako místo uplatnění pro všechny, kterým jejich vlast 
nemůže nabídnout žádnou příznivou budoucnost. V  roce 1838 například 
William Molesworth (novinář a v roce 1855 ministr kolonií) obhajoval v pro-
jevu v  Dolní sněmovně týkajícím se krize v  Kanadě (povstání v  provincii 
Dolní Kanada) navýšení počtu kolonií a reformu koloniální správy. K této 
skupině liberálů patřil i John George Lambton, první hrabě Durham.

john George Lambton, první hrabě durham, (1792–1840), známý i jako radikál jack, obecně jako 

lord durham. pomáhal s přípravou volební reformy v roce 1832. Roku 1838 byl poslán do Kanady, 

aby zjistil příčiny povstání jak v provincii dolní Kanada (frankofonní), tak v Horní Kanadě (anglofonní) 
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již roku 1718 bylo rozhodnuto, že místo dosavadních trestů smrti je lepší odsuzovat delikventy na 

nucené práce do amerických kolonií. do vypuknutí americké války za nezávislost bylo takto odve-

zeno asi 45 000 anglických a irských odsouzenců. po ztrátě kolonií se australská varianta jevila jako 

dar z nebes. 1787 opustila přístav portsmouth loď, na jejíž palubě bylo 756 trestanců, celkem bylo 

do Austrálie převezeno asi 160 000 lidí, kolem poloviny 19. století pak deportace ustaly.

Bylo běžné, že trestanci dostali již před koncem svého trestu mož-
nost si vydělat peníze a poté mohli dostat i kousek půdy. Zpět do Anglie se 
vrátilo asi 10 % odsouzených. Bylo však potřeba, aby do země přicházeli 
i normální osadníci, ještě kolem roku 1820 bylo v Austrálii více trestanců 
než osadníků. Mezi léty 1832–1842 přišlo do země s podporou anglické vlády 
asi 80 % z celkového počtu 70 000 osadníků. Ostatně Sydney nebo Brisba-
ne byly původně trestanecké kolonie.

Existují dva faktory, které nejen zajistily přežití obou kolonií, ale 
nastartovaly i jejich hospodářský vzestup – vlna a zlato. Již na konci 18. stole-
tí byly z jižní Afriky do Austrálie dovezeny první ovce, ve 20. letech 19. stole-
tí již už v zemi bylo zhruba 17 miliónů. V polovině století objevil jistý Ed-
ward Hagraves zlato. To vyvolalo příliv nových osadníků, více než 300 000. 
Jako v  Americe, tak i  zde se obětí osadníků stali především domorodci. 
Když přišli na kontinent první Evropané, žilo jich tady asi 750 000, do roku 
1815 klesl jejich počet o třetinu.

Podobně jako v  Kanadě obdrželi osadníci v  Austrálii velmi brzy 
právo na dalekosáhlou samosprávu. Již roce 1823 guvernér Nového Jižního 
Walesu vytvořil nezávislou radu. V roce 1842 se z ní stala volená rada a osad-
níci požadovali větší pravomoci podle vzoru Kanady. Té se jim dostalo v roce 
1850, kdy byl přijat Zákon o vládě australských kolonií (Australian Colonies 
Government Act). Současně s tím byla země rozdělena na jednotlivé kolonie. 
V roce 1856 disponovaly vedle Nového Jižního Walesu ústavami s písemně 
potvrzenými právy pro osadníky i  Tasmánie, Jižní Austrálie, Victoria, od 
roku 1859 Queensland a konečně od roku 1890 i Západní Austrálie. Přesto 
zde trvalo déle, než se jednotlivé kolonie spojily do unie. Australské kolonie 
měla svá jádra u pobřeží, jejich centry byly přístavy, které se orientovaly pře-
devším na Londýn. Chyběla infrastruktura, která se začala ve velkém budo-
vat až v souvislosti se soupeřením mocností v Pacifiku. V roce 1900 byl přijat 
Zákon o Australském společenství (Commonwealth of Australia Act).

Ačkoli byl Nový Zéland spolu s Austrálií britskou kolonií, v  roce 
1901 do Australského společenství nevstoupil, především z důvodu odlišné-
ho historického vývoje. Zde neexistovaly trestanecké kolonie, nýbrž aktivity 
lovců tuleňů a velryb a obchodníků a misionářů. V letech 1814 a 1819 vznik-
ly první misijní stanice. První osadníci pocházeli z Austrálie. Na Novém Zé-
landě ale žili původní obyvatelé s  vlastní kulturou a  rozdělenou sociální 
strukturou – Maorové. Chovali se k nově příchozím sebevědomě a přebírali 

s ostatními odmítaly. V Novém Skotsku a Novém Brunšviku se obávali velké-
ho vlivu Kanady a s tím spojené ztráty vlastní identity. Až tlak ze strany Lon-
dýna a finanční pobídky znamenaly změnu postoje, takže v roce 1867 mohl 
britský parlament schválit Zákon o Britské Severní Americe (British North 
America Act), na jehož základě vznikla unie čtyř provincií – Ontaria (bývalá 
Horní resp. Západní Kanada), Québecu (bývalá Dolní resp. Východní Kana-
da), Nového Skotska a Nového Brunšviku.

Nová ústava spočívala v propojení britských a amerických ústav-
ních principů. Anglickému vzoru odpovídal systém parlamentní monar-
chie, kde na vrcholu moci stál z Velké Británie vyslaný generální guvernér. 
Vlastní politická moc se nacházela v parlamentu federace, jenž se skládal 
z dolní a horní sněmovny. Americkým poměrům (federativní princip) odpo-
vídala organizace horní sněmovny (senátu) jako regionálního zastupitel-
ského sboru. Anglickému vzoru zase odpovídalo, že senátoři byli jmenová-
ni generálním guvernérem na dobu svého života.

Podle doporučení Durhamovy zprávy se dbalo na rozlišení vnitř-
ních záležitostí a záležitostí impéria. Týkalo se to především zahraniční po-
litiky, která byla dále řízena z Londýna. Trvající závislost na mateřské zemi 
se projevila tím, že kanadská ústava byla přijata jako zákon britského parla-
mentu. Nyní zbývalo vyřešit otázku oficiálního názvu. Zpočátku byla na 
stole varianta Kanadské království (Kingdom of Canada), ale vyskytly se oba-
vy z možného provokování USA. Takže nakonec bylo zvoleno označení Ka-
nadské dominium (Dominion of Canada).

Kanada se ziskem ohromných území na západě stala na počátku 
70. let 19. století rozlohou druhým největším státem světa po Ruské říši. 
Tomu ale neodpovídal hospodářský význam země. Ložiska uhlí a  niklu 
byla objevena relativně pozdě a industrializace probíhala jen pomalu. Nej- 
významnějšími odvětvími byly na začátku obchod kožešinami a  rybolov, 
v průběhu 19. století zemědělství a zpracování dřeva. Lze říci, že ekonomic-
ká pozice Kanady v rámci impéria zůstávala nezměněna – jestli šlo v letech 
1814–1819 do Kanady 19,9 % britského vývozu, v polovině století a před ro-
kem 1914 se jednalo o přibližně 13,2 %.

Kanada ovšem nikdy nedosahovala pro Velkou Británii ani z po-
loviny takového významu jako Indie, nebo století před tím americké osady. 
V Londýně panoval předpoklad, že Kanada hraje úlohu předjezdce Britského 
impéria. Jako první také získala polosuverénní statut dominia.

Zatímco Kanada byla pozůstatkem impéria z  18. století, staly se 
pacifické kolonie mladšího impéria (Austrálie a Nový Zéland), které byly brzy 
po vzoru Kanady přeměněny v dominia, výsledkem cílené koloniální a osid-
lovací politiky 19. století. Počátky je nutno samozřejmě hledat již v 18. století. 
Britská vláda se rozhodla využít po ztrátě amerických kolonií jakákoli území 
pro deportace domácích odsouzenců.
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od nich jejich evropské vymoženosti. Vláda zpočátku nechávala věcem vol-
ný průchod, ale s rostoucí aktivitou Francie bylo potřeba zakročit. Již v roce 
1836 označil Edward Gibbon Wakefield Nový Zéland za „nejvhodnější zemi 
na světě pro osídlení Angličany“. Bylo potřeba získat Maory – v roce 1840 
byla podepsána smlouva ve Waitangi.

podepsalo ji více než 500 náčelníků a je vnímána jako historický počátek britské kolonie Nový 

zéland. Maorští náčelníci uznali suverenitu britské Koruny a za to jim byla garantována držba 

půdy. dostali také práva britských poddaných. Anglická a maorská verze dokumentu se však 

značně liší a navíc existuje množství různých výkladů obsahu a právního statu daného smlou-

vou. Až do sedmdesátých let 20. století ji navíc soudy a politici prakticky ignorovali. teprve teh-

dy se maorským aktivistům podařilo obrátit pozornost veřejnosti k porušování smlouvy bílými 

kolonisty, roku 1975 byl ustaven zvláštní Waitangiský tribunál, který se těmito záležitostmi 

zabývá, a domorodcům byly v mnoha případech vyplaceny náhrady či poskytnuty omluvy za 

porušení smlouvy.

Nový Zéland se v průběhu 19. století stal vzorovou britskou kolonií. 
Centra osídlení tvořila jako v Austrálii přístavní města – Auckland, Welling-
ton a  Christchurch. Hlavním vývozním artiklem se stala vlna. Pokud jde 
o politický vývoj, v polovině 19. století byla zřízena reprezentativní shromáž-
dění, jež obdržela dalekosáhlou samosprávu ve vnitropolitických otázkách. 
Volební právo bylo přiznáno všem obyvatelům, kteří vlastnili pozemky podle 
anglického práva, čímž byla znevýhodněna většina Maorů. Přesto se volební 
reformy na Novém Zélandě vyvíjely velmi rychle směrem kupředu – napří-
klad v roce 1893 bylo přiznáno aktivní volební právo ženám. V roce 1907 
pak země obdržela status dominia.

7. SjedNoCeNí 
ItáLIe 
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V letech 1831–1848 se dramaticky změnila mezinárodní situace. Červencová 
monarchie ve Francii a období vlády whigů ve Velké Británii způsobily vážné 
otřesy systému Svaté aliance. Západní velmoci se ocitly v ideologickém nesou-
ladu s konzervativními dvory, především s vídeňským a petrohradským. Paříž 
a Londýn se aktivně zapojily do podpory liberálních sil v občanské válce ve 
Španělsku, na jejímž konci bylo vítězství královny Isabely. Situace na Apenin-
ském poloostrově se však i přes revolty, které tentokrát zasáhly území ve střed-
ní Itálii (Bologna, Modena, papežský stát), zásadním způsobem nezměnila – 
stále tu platilo uspořádání z roku 1815. Mezi povstalci, kterým se podařilo po 
neúspěchu výše zmíněných revolt uprchnout, byl i mladý janovský právník 
Giuseppe Mazzini.

Giuseppe Mazzini (1805–1872), narodil se v janově; italský vlastenec, filozof, právník a politik. Byl 

jedním z mužů risorgimenta. pomohl vybudovat moderní italský stát. Měl dvě hlavní vize – „Každé-

mu národu jeho stát“ a „pouze jeden stát pro každý národ“ již v roce 1827 se přidal ke karbonářům, 

ale vadilo mu, že působili v utajení a primárně je nezajímala jednota Itálie. V listopadu 1830 byl za-

tčen a strávil tři měsíce ve vězení. poté odjel do Ženevy. V roce 1831 napsal Dopis Karlu Albertu, 

v němž panovníkovi doporučil, aby se nezpronevěřil svým revolučním myšlenkám a aktivně se zasa-

dil o sjednocení Itálie. Výsledek Mazziniho dopisu byl však spíše opačný. Mazzini byl republikánem 

a podporoval budoucí jednotný a nikoli federativní stát. proto považoval za zásadní, aby nedošlo 

pouze ke sjednocení severoitalských území, nýbrž všech oblastí, kde se mluvilo italsky. již v roce 

1829 prohlásil: „Vlastí Itala není Řím, Florencie nebo Milán, ale celá Itálie.“ jeho pravděpodobně největ-

ším úspěchem bylo vytvoření Římské republiky v roce 1849, jež představovala první pokus o demo-

kratickou formu vlády v Itálii.

Mazzini byl první osobností, která zformulovala italský národní pro-
gram. Požadoval zahájení povstání proti všem současným italským vládcům, 
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jak domácím, tak cizím. Rozhodl se založit organizaci, která měla nahradit jak 
karbonářské spolky, tak Buonarottiho mezinárodní síť. Podařilo se mu to 
v roce 1831, kdy vznikla Mladá Itálie.

Mladá Itálie – organizace, která vznikla v Marseille, disponovala vlastním časopisem se stejným ná-

zvem, který šířil Mazziniho myšlenky. Revolucionář považoval konstituční monarchie pouze za pře-

chodnou formu vlády na cestě k ideálu – jednotné italské republice. Hnutí začalo získávat příznivce 

v Sardinském království, papežském státě i v dalších oblastech. V roce 1833 se například jeho čle-

nové pokusili o vojenský převrat v turíně, který však král Karel Albert tvrdě potlačil. Mladá Itálie měla 

v roce 1833 podle soudobých a pravděpodobně nadsazených údajů kolem 140 000 členů, podle 

střízlivějších 50–60 000.

Je obtížné přesně zhodnotit význam Mazziniho vlivu, protože jeho 
ideje měly sice široký dopad, ale nepřinesly žádný výraznější úspěch, „snad 
jejich největší zásluhou bylo všeobecné rozšíření atmosféry naděje, jež se přenes-
la i mimo okruh jeho bezprostředních následovníků“. Mazzini byl až do 40. let 
19. století jediným významným bojovníkem za italskou jednotu. Představitelé 
umírněných názorů nebyli jednotní a  jejich myšlenky neměly takový ohlas. 
Vyzdvihnout je potřeba především takové osobnosti jako byli Silvio Pellico, Vi-
cenzo Gioberti, Cesare Balbo, Massimo d’Azeglio a Carlo Cattaneo.

Silvio pellico (1788–1854), dramatik a spisovatel. V letech 1822–1830 byl vězněn na Špilberku, v jed-

nom z nejtěžších žalářů habsburské monarchie. V roce 1832 vydal své paměti Z mých žalářů (Le mie 

prigioni), kde však vzpomíná i na dětství a studia. Kniha přináší odsouzení systému, který utlačuje lidi. 

dílo se stalo z poloviny politickým traktátem a předznamenalo literární hnutí 40. let 19. století. 

Vincenzo Gioberti (1801–1852), filozof, kněz a politik. podrobněji rozpracoval politický program umír-

něných vlastenců. V roce 1843 vydal dílo O morální a občanské nadřazenosti Italů (del primato morale e 

civile degli Italiani), kde tvrdil, že by se do čela sjednocení Itálie mělo postavit papežství. Gioberti odmí-

tl revoluční ideály a ve svém díle se nezmínil ani o konci rakouské nadvlády. Svou obhajobou vůdčí role 

papeže jako by dával vzpomenout na středověké guelfy (proto se hovoří o tzv. „neoguelfech“). 

Na Giobertiho knihu velmi záhy odpověděli dva aristokraté – spisovatel a politik Cesare Balbo, hrabě 

z Vinadia (1789–1853) a státník a spisovatel Massimo taparelli, markýz d’Azeglio (1798–1866). oba 

muži ve svých dílech, Balbo v O naději pro Itálii (delle speranze d’Italia) a Azeglio v O nedávných událos-

tech v Romagni (degli ultimi casi di Romagna) odmítli revoluční hnutí a nevěřili ve sjednocení Itálie. oba 

zároveň nesouhlasili s Giobertiho vizí o vedoucí úloze papežství a naopak vyzdvihovali roli Sardinského 

království. posledním z pětice mužů byl filozof a spisovatel Carlo Cattaneo (1801–1869). Na rozdíl od 

Mazziniho nevěřil ve sjednocení Itálie, resp. v jednotnou vládu, nýbrž propagoval místní autority.

V polovině 40. let 19. století se ideje národní identity začaly pomalu 
posunovat k  ideji národní jednoty. Mezi italskými vlastenci vévodily úvahy 
o vyhnání Rakušanů a ukončení jejich vlivu v Itálii. V zásadě vykrystalizovaly 
tři ideové proudy: Mazziniho revoluční snahy o jednotný italský stát, pokud 

možno republikánského zřízení, umírněné názory spočívající v ideálu konsti-
tuční monarchie a neoguelfské ideje o obnovení vedoucí úlohy papežství.

Průběh revoluce v letech 1848–1849 (blíže viz 4. kapitola) znamenal 
pro italské sjednocovací snahy bezpochyby neúspěch. Nepodařilo se najít žád-
ný jednotící prvek, jenž by byl dostatečně silnou motivací pro překonání par-
tikulárních zájmů. Většina povstání tak měla pouze lokální charakter. Obtížné 
rovněž bylo sladit cíle radikálů, propagujících republikánské zřízení, a zastán-
ců konstituční monarchie. Války, které vedl sardinský král, byť se jednalo 
o první pokus domácího italského vládce postavit se Rakušanům, navíc nebyly 
motivovány dosažením národní jednoty, nýbrž typickou snahou o územní ane-
xi. Nepodařilo se eliminovat z poloostrova rakouský vliv, i když pozice Vídně 
byla bezpochyby oslabena. Důležité bylo zjištění, že bez pomoci zahraničních 
spojenců není možné dosáhnout úspěchu.

Neúspěch revolučních let ukázal, že republika jako forma státu je 
zatím politicky a vojensky neživotaschopná. Politická diskreditace zasáhla ka-
tolickou církev, neboť mnoho Italů se cítilo podvedeno papežovým postupem 
v letech 1848–1849 a do budoucna již na něj nepohlíželo jako na garanta mož-
ného sjednocení. Změnila se i pozice Rakouska. Vídeň sice obnovila svou pozi-
ci, ale více než kdy předtím ji musela udržovat vojenskou silou.

Po revolučních letech 1848–1849 se vedoucí silou na Apeninském 
poloostrově postupně, ale jistě stávalo Sardinské království. Důvody tohoto 
procesu ležely v politickém, hospodářském a  sociálním vývoji státu po roce 
1848. Z hlediska politického vývoje se zásadním momentem ukázalo ponechá-
ní ústavy z roku 1848 – Statuto Albertino – v platnosti (dokument se inspiroval 
ve francouzskou ústavou z roku 1814). Poskytnutí individuálních svobod za 
situace, kdy se zbytek Itálie navracel před rok 1848, hrálo velmi důležitou roli 
v pozdějším sjednocovacím procesu. Turín a Janov se staly centry emigrantů, 
kteří do obou měst přicházeli z různých míst Itálie. Jednalo se většinou o inte-
lektuály, například ekonoma Francesca Ferraru nebo spisovatele Giuseppeho 
Massariho. Došlo k  omezení vlivu katolické církve, spočívajícím v  omezení 
svátků, zrušení zvláštních soudních tribunálů pro kněží atd.

Na scénu přicházeli liberální politici, hlásající moderní politické ná-
zory. Nejvýznamnějším z nich byl nepochybně hrabě Camillo Cavour.

Camillo paolo Filippo Giulio Benso hrabě Cavour (1810–1861), sardinský politik (1850–1851 minis-

tr obchodu, 1852–1859 a 1860–1861 sardinský premiér, první italský premiér (1861). Vystudoval 

vojenskou akademii v turíně, v roce 1847 založil časopis Il Risorgimento. Byl zastáncem sjednocení 

Itálie pod vládou savojské dynastie, odmítal snahy demokratických republikánů Mazziniho a Garibal-

diho. zemřel na malárii.

Přelom 40. a 50. let 19. století měl význam i pro hospodářství. Na-
stal rozvoj průmyslu (zpracování vlny, hedvábí a bavlny), stavěly se železnice. 
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Budování železnic velmi silně podporoval právě Cavour. V této souvislosti na 
něj silně zapůsobila jeho cesta do Velké Británie v roce 1835. Cavour zdůvod-
ňoval výstavbu železnic nejen ekonomickými, ale i politickými důvody a ná-
rodními zájmy (na konci 50. let mělo Sardinské království přibližně 850 kilo-
metrů železničních tratí, což byla polovina celé sítě na Apeninském 
poloostrově). Jako ministr obchodu podporoval vývoz a snižoval celní bariéry. 
Politické a  hospodářské reformy zlepšily pozici Sardinského království jako 
důležitého a moderně se rozvíjejícího státu a posílily jeho úlohu jako potenci-
álního hlavního hráče na poloostrově, který bude schopen vyhnat Rakušany 
a sjednotit politicky rozdrobený Apeninský poloostrov.

Cavour si na rozdíl od Karla Alberta nebo Mazziniho uvědomil, že 
Sardinské království nemůže ovládnout sever Itálie a donutit Rakousko k ústu-
pu bez podpory nějaké zahraniční velmoci. Tato idea se stala základním kame-
nem jeho zahraniční politiky v 50. letech 19. století. Proto se za Krymské války 
rozhodl (1855) přidat na stranu Velké Británie a Francie. Spolupráce s Londý-
nem a Paříží byla dobrou investicí do budoucna. Cavour si účastí ve válce zajis-
til jejich pozdější příznivé stanovisko za války s Rakouskem v roce 1859.

I když se na mírovém kongresu v Paříži v roce 1856 Cavourovi ne-
podařilo dosáhnout změny statu quo v severní Itálii, nelze jeho politiku hod-
notit jako neúspěšnou. Sardinská přítomnost na kongresu znamenala diplo-
matický úspěch, o  „italské otázce“ se diskutovalo mezi politiky, což do té 
doby nebylo možné a Velká Británie i Francie byly Turínu vděčné za jeho po-
moc ve válce. Cavour však rozvíjel značnou aktivitu i na domácí scéně. Poda-
řilo se mu přesvědčit řadu dřívějších podporovatelů jednotné republiky (na-
příklad Daniela Manina), aby uznali vedoucí roli Sardinského království. 
V roce 1856 se sardinský premiér sešel i s Giuseppem Garibaldim.

Giuseppe Garibaldi (1807–1882), italský revolucionář, voják a vlastenec. V letech 1835–1848 se 

účastnil revolučních bojů za nezávislost jihoamerických republik (Uruguay, Brazílie). po návratu do 

Itálie bojoval v průběhu revoluce v roce 1848 za Karla Alberta, o rok později bránil Římskou republiku 

před Francouzi. V roce 1859 bojoval s Rakušany, v květnu roku 1860 podnikl s tisícem dobrovolníků 

výpravu na Sicílii (Výprava tisíce), ostrov ovládl v důsledku lidového povstání, aby nakonec dobyl 

i Neapolsko. V roce 1866 bojoval v řadách italské armády proti Rakousku.

Cavour pochopil, že nejlepší volbou pro podporu k vyhnání Rakuša-
nů ze severu Itálie je Francie Napoleona III. Existovala pro to řada důvodů, od 
romantikou podepřeného faktu, že se mladý Bonaparte zúčastnil v roce 1831 
povstání v Římě, až po velmi dobré vztahy obou mužů. Na druhé straně fran-
couzský císař sledoval své vlastní zájmy, spočívající v přání připojit k Francii 
Savojsko a Nizzu, zatím součásti Sardinského království. V zájmu francouzské-
ho císaře rozhodně nebylo vytvoření silného státu na Apeninském poloostro-
vě. Jeho cílem bylo zlikvidovat rakouský vliv a přispět k vytvoření klientského 
státu, který bude Francii vděčný. 

Po neúspěšném pokusu o atentát na Napoleona III. v lednu 1858 se 
císař rozhodl pro tajné setkání s Cavourem, jež se uskutečnilo v červenci 1858 
v lázních Plombières, kde se oba muži shodli na tom, že by bylo vhodné změřit 
síly s Rakouskem. Každý však sledoval jiný zájem – francouzský císař doufal 
v územní zisky a diplomatický tlak na Vídeň a sardinský politik si přál vyhná-
ní Rakušanů ze severu Itálie. Oba muži se na schůzce shodli, že se Paříž přidá 
na stranu Turína v nevyprovokované válce s Vídní. Oba muži zároveň nepočí-
tali se vznikem jednotného italského státu.

Součástí dohody byl i plán rozsáhlé územní přeměny Apeninského poloostrova. Mělo vzniknout 

Hornoitalské království, složené z piemontu, Lombardie, Benátska, parmy, Modeny a severních čás-

tí papežského státu (Ravenna, Ferrara a Bologna). dále mělo vzniknout Středoitalské království. 

papež si měl uchovat svou světskou moc. Neapolské království mělo zůstat ve stávající územní 

podobě, Císař za podporu sardinské věci požadoval odstoupení Savojska a Nizzy. V lednu 1859 byly 

tyto podmínky potvrzeny příslušnou smlouvou. pro spolupráci Sardinského království s Francií Na-

poleona III. nebyla jistě bez významu nová příbuzenská vazba – bratranec francouzského císaře 

jerôme se oženil se savojskou princeznou Clotildou.

Ukázalo se, že pro Cavoura nebude jednoduché připravit se na pláno-
vanou válku s Rakouskem. V  letech 1848–1849 byla situace odlišná, veřej-
nost byla nakloněna myšlence války s Rakušany, nyní tomu tak již nebylo. 
Ani stanovisko velmocí nebylo příliš příznivé – Prusko dalo najevo, že podpo-
ruje Rakousko, Rusko slíbilo neutralitu a Velká Británie sice neskrývala sym-
patie pro sjednocení Itálie, ale její politici chápali vzniklou situaci pouze jako 
důsledek ambicí francouzského císaře. V březnu a dubnu 1859 jak Sardin-
ské království, tak Rakousko mobilizovaly. Vídeň následně požádala Turín, 

Fridrich Vilém III. (Prusko)

Camillo Paolo Filippo Giulio Benso hrabě Cavour | Giuseppe Garibaldi
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aby svou armádu demobilizoval. Když se tak nestalo, na konci dubna rakouské 
jednotky zahájily vojenské operace.

Ve střední Itálii propukly revoluce, v době od dubna do června 1859 
padly režimy ve Florencii (velkovévoda Leopold II.), v  Modeně (František V.) 
a Parmě (Robert I., v době nezletilosti vládla regentka) a všude vznikly vlády, 
které se klonily ke spolupráci se Sardinským královstvím. 

Rozhodujícími se staly dvě porážky rakouské armády v červnu 1859 – 
u Magenty (4. června) a Solferina (24. června), které rozhodly o osudu rakous-
kého panství na Apeninském poloostrově. Zároveň však ukázaly rozdíly ve vní-
mání války na francouzské a  sardinské straně. Napoleon III. byl ovlivňován 
obavami z  případné pomoci Pruska a  dalších německých států Rakousku, 
ostatně Berlín mobilizoval početné vojenské uskupení na Rýně. Navíc císař mu-
sel brát ohled na situaci ve Francii, kde byly katolické kruhy nespokojeny s po-
litikou praktikovanou v souvislosti s vývojem v Papežském státě a obecně bylo 
veřejné mínění pobouřeno jak velkými lidskými ztrátami v průběhu italského 
tažení, tak obrovskými finančními náklady spojenými s konfliktem. Krom toho 
byl francouzský panovník silně znepokojen povahou vývoje událostí, které pro-
bíhaly ve střední Itálii (útoky na území Papežského státu apod.). Proto se Napo-
leon III., bez Cavourova vědomí, sešel 11. července 1859 ve Villafrance s  ra-
kouským císařem Františkem Josefem I. a  dospěli k  dohodě, že Lombardie 
bude předána Francii, která ji poté předá Turínu, Benátsko mělo zůstat Vídni. 
Tento výsledek vyvolal v Itálii nesmírné pobouření, Cavour v reakci na výsledky 
jednání ve Villafrance rezignoval na post ministerského předsedy a nebyl příto-
men podpisu mírové smlouvy v Curychu v listopadu 1859. 

Navzdory ujednání ve Villafrance, podle něhož se měli na své trůny 
vrátit panovníci Toskánska, Modeny a Parmy, si Napoleon III. velmi brzy uvě-
domil, že nebude nadále možné udržet papežovu světskou moc. V  prosinci 
1859 proto z Napoleonova popudu vznikl pamflet s názvem Papež a kongres, 
kde francouzský panovník souhlasil s tím, že by Svatý otec mohl přijít o kont-
rolu nad částí svého území (Bologna nebo Ferrara). Jednalo se velmi důležitý 
milník na cestě ke sjednocení Itálie. Napoleon tím, že souhlasil s omezením 
papežovy světské moci, pobouřil francouzské katolíky a znepokojil Rakousko.

Události začala ovlivňovat Velká Británie. Ministr zahraničí lord Rus-
sell navrhl, aby se základním principem, určujícím budoucnost Apeninského 
poloostrova, stalo právo na sebeurčení. Pod dojmem těchto událostí se hrabě 
Cavour vrátil ve druhé polovině ledna 1860 do funkce sardinského premiéra 
a dohodl se s Napoleonem III. – Francie měla získat Savojsko a Nizzu a uznat 
připojení středoitalských států k Sardinskému království, pokud o  tom roz-
hodnou lidová hlasování, což proběhlo na jaře 1860, kdy se Toskánsko a další 
země rozhodly pro připojení.

Předání Nizzy Francii vyvolalo ostrou reakci Giuseppe Garibaldiho, 
který se tu narodil. Garibaldi začal organizovat síly, jež se shromáždily u Janova 

a měly zabránit předání Nizzy. V dubnu 1860 však dorazily zprávy o povstání 
na Sicílii. Garibaldi se nechal přemluvit, aby se svými muži zasáhl na jihu. 
Jeho dobrovolníci tedy vypluli z Quarta u Janova na dvou parnících směrem 
k Sicílii. Velkou podporou jim byla nepochybně skutečnost, že dva britské křiž-
níky jakoby „náhodou“ se tehdy plavily u pobřeží Sicílie. Ještě na moři Garibal-
di prohlásil, že jeho cílem je osvobození ve jménu „Itálie a Viktora Emanuela“. 
Když Garibaldi dorazil na jih, Cavour se ocitl v obtížné situaci – nemohl Gari-
baldiho veřejně nepodpořit, i když o jeho akci pochyboval.

Dne 11. května 1860 se Garibaldi a jeho „Tisícovka“ (ve skutečnosti šlo 
o asi 1250 mužů) vylodili na Sicílii, kde narazili na velmi malý odpor. Ostrov 
byl do konce července osvobozen. Camillo Cavour byl znepokojen, situace se 
vymykala kontrole. Obával se, že se Garibaldi zastaví až v Římě, což by mohlo 
vyvolat nesouhlas Francie. Na počátku září Garibaldiho muži obsadili Neapol 
rozhodující bitva se odehrála na počátku října 1860 u řeky Volturno, kde Ga-
ribaldiho armáda zvítězila. Cavour se nyní rozhodl jednat a poslal sardinskou 
armádu do Papežského státu, Napoleon III. nijak nezasáhl.

Opět byla uspořádána lidová hlasování, jejichž výsledky nikoho nepře-
kvapily. Sicílie i Neapolsko se vyslovily pro jednotnou Itálii v čele s Viktorem 
Emanuelem II. Část těch, kdo takto hlasovali, však spíše vyjádřila svůj nesou-
hlas s bourbonskou dynastií. 26. října se Garibaldi sešel se sardinským králem 
a formálně jej uznal za hlavu sjednocené Itálie. Završením této hlavní fáze pro-
cesu sjednocení bylo vyhlášení Italského království 17. března 1861, jeho hlav-
ním městem se stal Turín (v letech 1864–1871 to pak byla Florencie), protože 

Bitva u Solferina
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kvůli odporu Napoleona III. se nepodařilo k novému státu připojit Řím. Na dru-
hé straně je potřeba připomenout, že se známý revolucionář dostal velmi brzy 
do politické izolace; dokonce odmítl pocty, které mu Viktor Emanuel II. nabízel. 
Velkou ranou mladému státu byla předčasná Cavourova smrt 6. června 1861.

Reakce velmocí na vznik nového státu byly rozdílné. Zatímco Rakous-
ko, Prusko a Rusko vnímaly nové události negativně, Velká Británie vyjádřila 
ústy svého ministra zahraničí spokojenost a diplomatickou cestou uznala exis-
tenci nového státu, podobně brzy učinily Spojené státy, Švýcarsko a další země.

Sjednocení Itálie v roce 1861 znamenalo ve skutečnosti její „piemon-
tizaci“. Ústava, přijatá v březnu téhož roku, založená na textu Statuto Alberti-
no, zaváděla soudní strukturu a  politické instituce Sardinského království 
pro zbytek země. Král si ponechal číslovku „Druhý“ a ne „První“, jak by se 
slušelo na panovníka nového státu. V celém Italském království, vyhlášeném 
roku 1861, byly zavedeny sardinské daně, míry a  váhy a  prosadit se měla 
i idea svobodného obchodu. Samozřejmě nebylo jednoduché zavést všechny 
novinky do praxe. Mnoho lidí se cítilo podvedeno zavedením centralizace 
sardinského ražení.

Asi největší problém znamenal italský jih, pro který neměl pochopení 
ani Cavour (nikdy nebyl dál než v Římě) a jenž se svou bídou, zaostalostí a od-
lišným hospodářstvím stal pro nový stát nelehkým břemenem. Markantní roz-
díl se projevil například v  otázce školství, zatímco v  sardinský parlament 
schválil v roce 1859 zákon o povinné školní docházce, většina obyvatel na jihu 
Itálie byla negramotná.

Z hlediska dovršení sjednocení země zůstávaly nedořešeny dvě otáz-
ky – Benátsko a Řím. Oba problémy se vyřešily jako vedlejší produkty meziná-
rodní politiky v souvislosti s konflikty z let 1866 a 1870–1871. Francouzský 
císař souhlasil v  září 1864 s  tím, že do dvou let se jeho jednotky stáhnou 
z Říma. Problém Benátska se vyřešil tradičními prostředky, diplomacií a poté 
válkou. V  říjnu 1865 se sešli Napoleon III. a  pruský ministerský předseda 
Otto von Bismarck v lázních Biarritz, kde císař vyjádřil souhlas s neutralitou 
Francie s ohledem na příští válku. Itálie poté uzavřela v dubnu 1866 smlou-
vu s Pruskem, v níž se zavázala vyhlásit do tří měsíců válku Rakousku; odmě-
nou se jí mělo stát připojení Benátska. K  vyhlášení války došlo v  červnu 
1866. Italové sice prohráli v bitvě u Custozzy, ale díky naprostému úspěchu 
Berlína ve válečném konfliktu, získali to, co chtěli (byť formálně bylo Benát-
sko předáno Napoleonovi, jenž je poté postoupil Itálii).

Nyní již zbývalo vyřešit otázku Říma. Stalo se tak během prusko-fran-
couzské války (1870–1871). Italské království využilo porážky Francie, italské 
jednotky obsadily Řím; v říjnu 1870 ve městě proběhlo lidové hlasování, jehož 
výsledkem byla žádost o připojení k Italskému království. Řím se stal novým 
hlavním městem Itálie. Papež to odmítl a prohlásil se „vatikánským zajatcem“ 
(„zajetí“ trvalo až do roku 1929, kdy se celá záležitost vyřešila podpisem Late-
ránských dohod s Mussoliniho režimem).

Nový stát, Italské království, nevznikl jen lidovým hnutím nebo na 
základě souhlasu obyvatel Apeninského poloostrova. Důležitou se stala úloha 
velmocí, především Francie, zásadní význam měl i postupný pokles rakouské-
ho vlivu, a to nejen na severu a ve středu Itálie, ale i ve středoevropském pro-
storu, rozhodující impulzy pro sjednocení vyšly shora, ze Sardinského králov-
ství a v neposlední řadě, nelze opomenout výjimečnou úlohu osobností jako 
byli Cavour nebo Garibaldi. Z hlediska mezinárodní politiky Itálie v budoucnu 
nehrála významnější úlohu, neboť k tomu neměla dostatek politické váhy ani 
hospodářských zdrojů.

Památník Viktora Emmanuela v Římě
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Svatá říše římská národa německého, středověký útvar zahrnující 
více než tři stovky států a státečků existovala do počátku 19. století. Mohutný 
náraz, vyvolaný Velkou francouzskou revolucí a následnými válkami evrop-
ských koalic s revoluční a napoleonskou Francií, však již nepřežila a roku 
1806 zanikla. Napoleonova politika vedla k podstatnému snížení počtu stát-
ních útvarů na německé půdě. Prosazení francouzského vlivu přineslo zave-
dení občanského zákoníku, zdůraznění myšlenky občanské rovnosti i ome-
zení práv církve a šlechty. Na druhé straně právě odpor vůči napoleonskému 
režimu vedl k posílení národního cítění. Do popředí vystoupil požadavek 
překonání staleté roztříštěnosti a  vytvoření jednotného národního státu. 
Vídeňský kongres však v roce 1815 potvrdil rozdělení Německa na 38 států, 
které spolu s Rakouskem vytvořily Německý spolek, v němž si habsburská 
monarchie podržela rozhodující vliv. Politika rakouského kancléře Metter-
nicha učinila jednotu Německa otázkou vzdálené budoucnosti. Existence 
četných celních přehrad mezi německými státy, různorodost měr, vah, 
předpisů a měn – tyto a další překážky stály v cestě modernímu kapitalistic-
kému podnikání. Teprve vznik Celního spolku roku 1834 zlepšil předpokla-
dy hospodářského rozvoje a byl důsledkem tlaku buržoazie na vlády jednot-
livých německých států. 

Revoluce v letech 1848–1849 sice přivodila pád metternichovské-
ho systému, ale její porážka byla i prohrou stoupenců národní jednoty. Pod-
pisem Olomouckých dohod v listopadu 1850 byl obnoven Německý spolek ve 
staré podobě i vliv habsburské monarchie. 

Soupeření o vliv v Německu mezi Rakouskem a pruskem vyvolalo v roce 1850 vážnou krizi, která 

hrozila vyústit válečným konfliktem. Ve prospěch habsburské monarchie rozhodným způsobem 

zasáhlo Rusko, ovlivnilo jednání zástupců soupeřů, jež vyústilo podpisem tzv. olomouckých 
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Rozvoj zbrojního průmyslu byl především spojen s firmou Krupp v essenu. Historikové tradičně 

připomínají, že v pramenech je již v roce 1587 uveden Arndt Krupp z esssenu jako člen místní 

obchodnické gildy. jeho syn Anton pak prodával zbraně za třicetileté války. Moderní dějiny firmy 

začínají za Friedricha Kruppa (1787–1826), který v roce 1811 založil Krupp Gusstahlfabrik. Bouř-

livý rozvoj fimy nastal za jeho syna Alfreda Kruppa (1812–1887), který musel v roce 1826 ve 

čtrnácti letech opustit školu a ujal se práce v ocelárně. jeho závod vyrobil v roce 1847 první oce-

lové dělo. posléze se firma stala hlavním dodavatelem děl pro pruskou armádu. od poloviny 19. 

století realizoval Krupp dodávky pro stavbu a provoz železnic, mezi jeho zákazníky bylo 46 stá-

tů. Navzdory dopadům krize po roce 1873 firma prosperovala, když v roce 1887 Alfred Krup 

zemřel, měla 75 000 zaměstnanců, do této doby vyrobila celkem 24 575 děl. dědicem se stal 

Friedrich Alfred Krupp a pokračovala expanze firmy. Kromě mnoha jiných podniků zakoupila 

v roce 1896 loděnice Germania v Kielu, stala se hlavním výrobcem válečných lodí v Německu, 

v roce 1906 vyrobila první německou ponorku. Na počátku 20. století byla firma Krupp největším 

podnikem v evropě.

Také v zemědělství probíhaly od 50. let závažné změny. V Prusku 
měl základní význam Zákon o oddělení z 2. května 1850, který vytvořil dů-
ležitý předpoklad pro vývoj zemědělství. Tímto zákonem se rolník stal sku-
tečným vlastníkem půdy, na níž pracoval. Zbavit se feudálních povinností 
však mohl pouze za vysoký výkup. Rolníci museli statkářům-junkerům za-
platit značné sumy, často šlo až o dvacetinásobek hodnoty úrody. Takto zís-
kali velcí vlastníci půdy značné finanční prostředky, které mohli využít 
pro modernizaci či rozšíření podnikání. Prudký rozmach průmyslu v 50. 
letech vyvolal zvýšenou poptávku po potravinách, což ovlivnilo vzrůst cen 
zemědělských výrobků i půdy, zemědělství v Německu procházelo obdobím 
konjunktury.

Rozvoj moderní kapitalistické výroby v 50. a 60. letech se samo-
zřejmě odrazil také v dopravě, především v ohromném rozšíření železniční 
sítě. Jestliže do roku 1850 bylo v Německu postaveno 5800 km železničních 
tratí, za pouhých dvacet let, do roku 1870, jejich celková délka vzrostla na 
18  500 kilometrů. Vzrůstal i  význam vnitrozemské přepravy po řekách 
a průplavech, tepnou prvořadého významu se stal Rýn, po němž byly dopra-
vovány průmyslové výrobky z  Porýní a  Vestfálska. V  námořní dopravě si 
udržoval prvenství Hamburk. V německých loděnicích byla již v roce 1857 
spuštěna na vodu první zaoceánská loď z oceli. V téže době byly založeny 
paroplavební společnosti, které na sklonku 19. století stanuly v čele světo-
vého žebříčku.

především to byla hamburská společnost HApAG (Hamburg-Amerika paketfahrt Aktien Ge-

sellschaft), založená roku 1847, která byla v roce 1900 největší paroplavební společností na 

světě. její velký konkurent, Severoněmecký Lloyd (Norddeutscher Lloyd), na přelomu 19. a 20. 

století čtvrtá největší paroplavební společnost na světě, vznikl v roce 1857.

dohod 29. listopadu 1850 (historiografie též hovoří o tzv. olomouckých punktacích či olomouc-

kém ponížení pruska). prusko se dočasně muselo vzdát úmyslu dosáhnout rozhodujícího po-

stavení v Německu a souhlasilo s obnovou Německého spolku za rakouského předsednictví.

Po porážce revoluce v roce 1849 začal ve všech německých státech 
nástup konzervativních sil, nejpodstatnější význam měl vývoj v Prusku, kde 
buržoazie začala hledat cestu k dorozumění a kompromisu se špičkami sta-
rého režimu – velkými šlechtickými vlastníky půdy, vysokým úřednictvem 
a dvorskými kruhy. Od počátku 50. let byl vybudován rozsáhlý policejní apa-
rát. Vnitropolitické rozpory vyvolávané konflikty mezi vládou a dvorem osla-
bovaly postavení Pruska v mezinárodní politice.

Nástup konzervativních sil se sice projevil ve všech německých 
státech, ale již nebylo možno pomýšlet na úplnou obnovu feudálních pomě-
rů. V padesátých letech proběhly výrazné hospodářské změny, jimiž se po-
čaly vytvářet předpoklady pro to, aby se Německo na sklonku 19. století 
stalo prvořadou průmyslovou velmocí. V tomto údobí byla vydána řada zá-
konů, které podstatnou měrou uvolňovaly podnikání. Nová situace se pře-
devším odrazila v  rozvoji průmyslu, nikoli náhodou historikové hovoří 
o „zakladatelské horečce“. Rychlým tempem rostla těžba uhlí i výroba žele-
za a oceli. Na území Celního spolku se v roce 1848 vytěžily 4,4 mil. tun uhlí, 
roku 1871 již 29 mil. tun. Roku 1848 bylo vytěženo 0,7 mil. tun železné 
rudy, roku 1869 již 3,2 mil. tun.

V Poruří, Sársku a Horním Slezsku začaly vznikat první průmys-
lové komplexy, v nichž na těžbu uhlí a rud navazovaly ocelárny, slévárny, 

válcovny i  nejrůznější strojíren-
ské závody. V  celkovém objemu 
průmyslové výroby Německo 
sice ještě značně zaostávalo za 
Velkou Británií, ale na druhé 
straně již v  nejednom odvětví 
mělo náskok před Francií. To se 
týkalo především zbrojního prů-
myslu, jehož výroba v  důsledku 
budování závodů v  západních 
oblastech Pruska, předstihla 
produkci zbraní ve Francii 
i v Rakousku. V této době začína-
jí vznikat nová odvětví – jsou po-
loženy základy moderního che-
mického průmyslu, objevují se 
zárodky průmyslu elektrotech-
nického, optického atd.Alfred Krupp
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stalo vytvoření jednotného národního státu bezpodmínečným požadavkem. 
Stará aristokracie poměrně dlouho prosazovala dílčí zájmy jednotlivých ně-
meckých států, ale nakonec i ona z velké části přijala za svou myšlenku silné-
ho a jednotného národního státu. Prusko, navzdory hospodářskému rozma-
chu 50. let, zdaleka ještě nezaujímalo plnoprávné postavení mezi evropskými 
velmocemi. To zřetelně například ukázala podřadná úloha pruské diploma-
cie na Pařížském mírovém kongresu po Krymské válce.

Ohromný rozvoj průmyslu v 50. letech – v údobí 1851–1860 vzrostla 
průmyslová výroba v Německu o více než 100 % – vytvořil základ hospodář-
ské převahy Pruska nad Rakouskem a takto současně vznikl mimořádně dů-
ležitý předpoklad pro pruské vítězství v  zápase o  vliv v  Německu. Prudký 
rozmach průmyslového podnikání 50. let nebyl bez stinných stránek. Prů-
vodním jevem se stala rozsáhlá vlna spekulací, uskutečňovaných často ve 
spolupráci se zahraničními bankami. Důsledkem překotného tempa výroby 
byla krize, která vypukla v roce 1857, kdy se zhroutila řada malých a střed-
ních podniků, důležitým důsledkem byl vzrůst koncentrace kapitálu. 

Na sklonku 50. let již bylo zřejmé, že nadále nebude možné, aby 
Prusku vládli pouze konzervativní aristokratičtí velcí vlastníci půdy. Navíc 
jejich představy o obnově Svaté aliance v zahraniční politice byly naprosto 
nereálné. Jestliže chtěla pruská monarchie upevnit své postavení ve vnitř-
ní a zahraniční politice, nemohla dále nerespektovat zájmy a vliv stále sílí-
cí buržoazie.

Změny na vnitropolitické scéně v roce 1858 podnikatelské kruhy 
do značné míry pochopily jako „nový kurs“ v pruské politice, příznivější je-
jich zájmům. Mnohé naděje byly spojovány především s osobou prince Vilé-
ma, který se v říjnu 1858 stal regentem vzhledem k chorobě svého bratra. 
Vytvoření liberálně-aristokratické vlády v listopadu 1858 bylo chápáno jako 
důsledek působení onoho „nového kursu“. Tuto náladu odrazil výsledek vo-
leb do pruské sněmovny v listopadu 1858, v nichž utrpěly konzervativní síly 
katastrofální porážku. 

V předchozích volbách v roce 1855 získali konzervativci 224 poslanecká křesla, roku 1858 pou-

ze 60 křesel. V podstatě se poměr sil ve sněmovně doslova obrátil, protože do liberálního tábo-

ra patřili 204 poslanci. 

Dílčí liberalizace na sklonku 50. let však zatím nepřinesla zlepšení 
postavení Pruska na mezinárodní scéně. Ukázaly to jasně souvislosti konflik-
tu v roce 1859, kdy se habsburská monarchie střetla s francouzsko-sardinský-
mi silami na italské půdě. Tehdy zaujala pruská vláda opatrné vyčkávací sta-
novisko, zachovala neutralitu a  projevila ochotu zasáhnout jen v  případě, 
bude-li napadeno území Německého spolku. Názory na konflikt byly v Němec-
ku značně rozkolísané. Bohatá porýnská buržoazie byla pro neutralitu kvůli 

V roce 1850 byl německý podíl na světovém obchodu ještě nepatr-
ný, do roku 1870 však podstatně vzrostl. Od počátku 50. let se projevovala 
hospodářská převaha Pruska nad zaostalejším Rakouskem. Pokročilejší 
Prusko začalo uplatňovat zásady volného obchodu a postupně získalo roz-
hodující vliv v Celním spolku německých států. Od konce 50. let se ve Vídni 
stále častěji ozývaly hlasy požadující zavedení systému cel, která by chráni-
la rakouské výrobce před pruskou konkurencí. V 60. letech se Prusku poda-
řilo zbavit Rakousko nadobro vlivu v Celním spolku, který pak v roce 1865 
podepsal s habsburskou monarchií obchodní smlouvu jako s kterýmkoli 
cizím státem.

Rychlý hospodářský rozvoj 50. a 60. let byl provázen podstatným 
vzrůstem počtu obyvatelstva – v letech 1850–1870 stoupl počet obyvatel Ně-
mecka ze 35 na 41 milionů, tj. o 17 %. Současně probíhal rozsáhlý přesun 
obyvatel ze zaostalých zemědělských oblastí na východě do průmyslových 
center v Porýní, Poruří, Vestfálsku, Sasku a do Berlína. Během 50. let vzrostl 
počet osob zaměstnaných v jednotlivých průmyslových odvětvích o 20–100 
%. Průmyslový rozmach však na samotném počátku nepřinesl výraznější 
růst životní úrovně. V 50. letech stoupaly ceny potravin rychleji než mzdy 
dělníků, teprve 60. léta přinesla zlepšení. Podstatná část německých dělníků 
této doby ještě pocházela z  bývalého řemeslnictva, což také zprvu značně 
ovlivňovalo jeho smýšlení a postoje.

Hospodářský rozvoj zemí Celního spolku v 50. a 60. letech nepo-
chybně přispěl k upevnění pocitu národní sounáležitosti, pro buržoazii se 

Sídlo společnosti HAPAG
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Albrecht theodor emil hrabě von Roon (1803–

1879), pruský voják a politik. pocházel ze zchudlé 

rodiny důstojníka. V roce 1816 se stal kadetem, 

1821 byl jako důstojník přidělen ke 3. pomořan-

skému pluku, od roku 1824 studoval tři roky na 

válečné škole v Berlíně, od roku 1826 instrukto-

rem na kadetní škole, 1835 přidělen do pruské-

ho Velkého generálního štábu, 1836 kapitánem, 

1842 majorem. od roku 1844 učitelem prince 

Fridricha Karla. za revoluce 1848–1849 sloužil 

pod velením prince Viléma, pozdějšího krále 

a císaře, 1851 plukovníkem. Roku 1859 se stal 

ministrem války, 1861 též ministrem námořnic-

tva, na počátku války s Rakouskem 1866 pový-

šen do hodnosti generála pěchoty. Von Roon byl 

hlavním inspirátorem a realizátorem reformy 

pruské armády, v průběhu války s Francií, v led-

nu 1871, byl povýšen do hraběcího stavu, 1. led-

na 1873 se stal polním maršálem. V roce 1873 

byl jmenován pruským ministerským předse-

dou, úřad však po krátké době ze zdravotních 

důvodů složil.

Podstatný vzrůst nákladů na armádu však nakonec vedl k vážné-
mu střetnutí mezi vládou a sněmovnou. Ve volbách v letech 1861 a 1862 sla-
vila liberální opozice úspěchy, v květnu 1862 dokonce získala plné dvě třeti-
ny křesel. Takto posílený liberální blok se rozhodl zamezit uvolňování 
prostředků na reformu ozbrojených sil. Při hlasování 29. září 1862 vláda 
utrpěla zdrcující porážku – 308 hlasy proti 11 byly zastaveny veškeré výdaje 
na tento účel. Ve vládnoucích kruzích vznikla značná nejistota. Následník 
trůnu doporučoval učinit ústupky sněmovně, král prý dokonce uvažoval 
o abdikaci. Nic z toho nebylo třeba. Vojenská klika soustředěná kolem minis-
tra války von Roona, připravovala plán převratu již od volebního úspěchu 
liberálů v roce 1861. Jejím záměrem bylo předat výkonnou i vládní moc do 
rukou „silného muže“, který by „zachránil vlast v nouzi“. Volba padla na teh-
dejšího pruského velvyslance v Paříži Otto von Bismarcka, který byl 24. září 
1862 jmenován pruským ministerským předsedou.

otto kníže von Bismarck-Schönhausen, vévoda lauenburský (1815–1898), největší německý 

státník 19. století. V letech 1832–1835 studoval práva v Göttingen a Berlíně, 1836–1839 působil 

ve státní správě. od poloviny 40. let poslanec zemského sněmu, roku 1847 se oženil s johannou 

von putkammer. od roku 1851 byl pruským vyslancem u Spolkového sněmu, v letech 1859–1862 

zachování svých obchodních vazeb s Francií. Na druhé straně se na jihu Ně-
mecka projevovaly značné prorakouské sympatie i působení rakouské pro-
pagandy, list Augsburger Allgemeine Zeitung dokonce razil heslo „Rýn musí 
být hájen na Pádu“. Sympatie Rakousku vyjadřovaly na jihu Německa kruhy 
politického katolicismu. 

Souvislosti války v Itálii roku 1859 jasně ukázaly, že sjednocení Ně-
mecka není jenom hospodářským požadavkem. Vytvoření silného národní-
ho státu se jevilo jako nezbytné i v zájmu národní nezávislosti, aby do němec-
kých záležitostí nebylo možno zasahovat zvenčí jako dosud mnohokrát. Na 
přelomu 50. a 60. let byla myšlenka národní jednoty zdůrazňována při mno-
ha příležitostech a  akcích. Závažnou úlohu v  tomto směru sehrál Národní 
spolek (Nationalverein), založený roku 1859 ve Frankfurtu n. M. Důležitým 
podnětem se staly oslavy 100. výročí narození Friedricha Schillera v  roce 
1859, vlastenecké nadšení ovlivnilo sjezdy lékařů, historiků, právníků, ma-
sově byly zakládány vzdělávací, tělocvičné, branné a další spolky.

Na počátku 60. let vznikla nálada obecně příznivá myšlence ná-
rodní jednoty. Liberální buržoazie očekávala, že pruská vláda podnikne kro-
ky odpovídající jejím požadavkům. Avšak konflikt mezi vládou a sněmovnou 
na prahu 60. let ukázal skutečné rozložení sil před rozhodujícími kroky na 
cestě k jednotě a do značné míry odhalil slabiny liberální buržoazie. Předmě-
tem sporu se stal návrh nového branného zákona, který vláda předložila sně-
movně v únoru 1860. Podle něj měla být vojenská služba prodloužena na tři 
roky a ozbrojené síly podstatně reorganizovány. Na první pohled záměr vyho-
voval i záměrům liberální buržoazie – rozšíření a zkvalitnění armády zname-
nalo i posílení mocenského postavení Pruska v Evropě. Ovšem na druhé stra-
ně schválení branného zákona by přineslo podstatné zvýšení nákladů na 
vydržování ozbrojených sil. Kromě toho, značná část buržoazie příliš nevěřila 
v kladnou úlohu pruské armády v souvislosti s národním sjednocením. Vcel-
ku oprávněně se obávala posílení vlivu militarismu a důstojnické kasty. Navíc 
byl návrh zákona ve veřejnosti značně nepopulární. Odpor liberálních po-
slanců ve sněmovně nakonec vládu přiměl 5. května 1860 návrh zákona 
stáhnout. Krátce poté však byl učiněn důležitý krok na cestě ke kompromi-
su – 10. května 1860 sněmovna jednorázově uvolnila 9 milionů tolarů na 
zvýšení bojeschopnosti armády.

Ještě před tím, než v roce 1861 nastoupil dosavadní princ-regent 
jako Vilém I. na trůn, začal pruský ministr války Albrecht von Roon prová-
dět vojenskou reformu. Pruská armáda byla přezbrojována a reorganizová-
na. Pěchota – jako první v Evropě – dostala do výzbroje proslulou „jehlovku“, 
pušku nabíjenou zezadu, u níž se proti dříve užívaným zbraním rychlost 
střelby zvýšila trojnásobně. Přezbrojení přineslo nové zakázky zbrojnímu 
průmyslu, rozšíření důstojnického sboru poskytlo příležitost k uplatnění 
mnoha mladým mužům.

Albrecht Theodor Emil hrabě von Roon
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možno rozhodnout řečmi a  převahou většiny – to bylo velkou chybou údobí 
1848–1849 – ale železem a krví.“

Prvotním cílem nového pruského ministerského předsedy bylo 
překonat odpor sněmovny v  otázce výdajů na armádu. Pomohl si trikem, 
jímž porušil ústavu. Prohlásil, že v ní je „mezera“, neboť ústava nestanoví, co 
činit, není-li rozpočet schválen, a tudíž je možné vládnout bez schválení roz-
počtu. Výrazně konzervativní charakter nového režimu se projevil jak ve sta-
novisku vůči povstání v  ruském záboru Polska v  lednu 1863, tak tvrdými 
zásahy proti domácí opozici.

Krátce po vypuknutí polského povstání, 8. února 1863, uzavřelo prusko s Ruskem tzv. Alvensle-

benovu konvenci, jíž se zavázalo ke spolupráci při potlačování povstání. Na domácí scéně začala 

po skončení zasedacího období sněmovny série zásahů proti liberální opozici. V podstatě byla 

zrušena svoboda tisku, další opatření směřovala proti městským radám, omezovala pravomoci 

soudů atd.

V  létě roku 1863 proběhlo důležité měření sil mezi Rakouskem 
a Pruskem. Vídeňská vláda pozvala na 16. srpen do Frankfurtu n. M. všechna 
německá knížata k jednáním o reformě Spolku. Návrh reformy předpoklá-
dal, že bude vedle shromáždění knížat vytvořeno stálé pětičlenné řídící di-
rektorium a parlament Spolku z delegátů sněmů jednotlivých zemí. Za těch-
to okolností mohl pruský král podlehnout převaze ostatních německých 
vládců, proto na Bismarckovu radu zůstal doma. Pruská neúčast znamenala 
nepochybný neúspěch rakouské diplomacie. 

Z mezinárodního hlediska měl Bismarck dva hlavní cíle – usiloval 
o  likvidaci rakouského vlivu v  Německu a  současně se snažil zajistit, aby 
Francie zůstala pro případ konfliktu s habsburskou monarchií stranou. Vý-
voj událostí nahrál jeho záměrům, neboť mezinárodní postavení obou vel-
mocí bylo nepříznivé. Vztahy Francie a  Británie se zhoršovaly především 
v důsledku soupeření obou velmocí v mimoevropských oblastech, ruský car 
zase nezapomněl na oficiální protesty francouzské vlády za povstání v Pol-
sku. Vztahy Rakouska a Ruska byly od Krymské války mimořádně chladné. 
Lze říci, že Rakousko a Francie, představující hlavní překážky pro uskuteč-
nění Bismarckových plánů, byly v 60. letech v nepříjemné mezinárodní izo-
laci. Po diplomatickém vítězství nad Rakouskem v  létě 1863 se Bismarck 
rozhodl využít otázky Šlesviku a Holštýnska k rozpoutání války s Dánskem, 
jež byla prvním ze tří ozbrojených konfliktů na cestě ke sjednocení Německa 
shora pod vedením Pruska. Současně bylo jeho cílem zatažení Rakouska do 
celé záležitosti.

Navzdory snahám z let 1848–1849 zůstala obě malá vévodství Dán-
sku, které jim dohodami z  let 1851 a 1852 zaručilo autonomní postavení. 
Podle ustanovení Londýnského protokolu z roku 1852 měli Němci i Dánové ve 

sloužil jako velvyslanec v Rusku, roku 1862 byl 

krátce velvyslancem ve Francii. V průběhu 

ústavní krize v prusku se v září 1862 stal prus-

kým ministerským předsedou a ministrem za-

hraničí. pruským ministerským předsedou byl 

kromě krátké přestávky v roce 1873 až do roku 

1890. jeho hlavním politickým cílem bylo vyře-

šení otázky německé jednoty v souladu s prus-

kými zájmy. po sjednocení a vzniku druhého cí-

sařství v roce 1871 se Bismarck stal kancléřem 

a šéfem říšského zahraničního úřadu. po celou 

dobu působení v úřadě zásadně ovlivňoval for-

mulování a prosazování zahraniční politiky Ně-

meckého císařství. K hlavním problémům vnitř-

ní politiky za jeho éry pařilo střetnutí 

s katolickou církví (tzv. Kulturkampf), snaha 

oslabit rostoucí vliv sociální demokracie, velký 

význam pro postavení dělnictva mělo sociální 

zákonodárství realizované především v 80. le-

tech. V roce 1865 se Bismarck stal hrabětem, 

roku 1871 knížetem a v roce 1890 vévodou 

lauenburským. Na úřad kancléře rezignoval 

v březnu 1890 po kolizi s císařem Vilémem II. 

Bismarck, na rozdíl od mnoha příslušníků aristokracie, nebyl od-
půrcem sjednocení Německa. Podle jeho představ mělo být spojeno s prosa-
zením, hegemonie Pruska v  jednotném státě. Ukázalo se, že Bismarck je 
opravdu vhodně zvolenou osobou pro úkoly, které měl plnit. Dokázal se ob-
ratně přizpůsobovat okolnostem, těžit z nich, jeho stanoviska byla realistič-
tější než pohledy mnoha aristokratických současníků. Základním cílem se 
pro něj stalo uskutečnění německé jednoty cestou „shora“, tedy pod vedením 
Pruska. Pruská koruna nikdy nesmí být závislá na parlamentu – tato jeho 
myšlenka konzervativnímu táboru nepochybně vyhovovala. Na druhé stra-
ně Bismarck dobře a brzy pochopil, že není možný návrat k systému 50. let 
a v zájmu dosažení národní jednoty bude nezbytné dorozumět se s částí tábo-
ra liberální buržoazie. Dorozumět a dosáhnout kompromisu, nikoli připus-
tit rozsáhlejší demokratizaci veřejného života. Jeho záměry a představy zře-
telně odhalila proslulá řeč, s  níž vystoupil ve sněmovně 30. září 1862, 
pouhých šest dní po nástupu do úřadu. Pomořanský junker, především na 
adresu liberálních poslanců, mimo jiné řekl: „Německo nehledí na liberalis-
mus Pruska, ale na jeho moc. Prusko musí upevnit a udržet svou moc pro pří-
hodný okamžik, který již byl jedenkrát promeškán ... velké otázky doby není 

Německý kancléř Otto kníže von Bismarck-Schönhausen, 
vévoda lauenburský
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kala vydáním státních dluhopisů, rovněž bez souhlasu sněmovny. Pokud šlo 
o ovlivnění veřejnosti, velký význam bývá připisován Bismarckovu vystoupe-
ní ve spolkovém sněmu 9. dubna 1866, kdy navrhl, aby byl svolán celoněmecký 
parlament na základě všeobecného volebního práva. Třebaže šlo především 
o taktický tah v předvečer války, měl podstatný vliv na liberální buržoazii.

Koncem jara roku 1866 podnikli oba soupeři poslední přípravy. 
Berlínu se podařilo provokacemi přimět Rakousko, aby 11. června navrhlo 
mobilizaci jednotek Německého spolku proti Prusku. To nečekalo a 15. červ-
na 1866 zahájilo válečné operace. Třebaže na straně Rakouska stály všechny 
střední německé státy (Bavorsko, Bádensko, Hannoversko, Sasko i Württem-
bersko), situace protipruské koalice se od počátku nevyvíjela příznivě. Napl-
nění nedošly dobové předpovědi, že půjde o dlouhý konflikt. Prusové několi-
ka rozhodnými akcemi vyřadili menší státy a  poté soustředili úsilí proti 
Rakousku. Pruská armáda zamířila třemi proudy do Čech, k rozhodujícímu 
střetnutí došlo v úterý 3. července 1866 u Sadové poblíž Hradce Králové. Dů-
sledky reorganizace pruské armády, její lepší výzbroj i bojeschopnost, strate-
gické vedení schopného náčelníka generálního štábu Helmuta von Moltkeho 
– tyto faktory rozhodly o porážce rakouské armády. Jejímu úplnému zničení 
zabránil statečný odpor některých jednotek a převaha v dělostřelectvu. 

Helmuth Karl Bernhard hrabě von Moltke (1800–1891), německý polní maršál. Syn pruského 

důstojníka, který sloužil jako generálporučík v dánsku a roku 1805 se usadil v Holštýnsku. V je-

denácti letech nastoupil do kadetní školy v Kodani, v jedenadvaceti letech se rozhodl vstoupit do 

pruských služeb. Roku 1822 sloužil jako podporučík v 8. pěším pluku ve Frankfurtu n. o., v letech 

1823–1826 absolvoval válečnou školu, 1832 

přidělen do Velkého generálního štábu v Berlí-

ně. ovládal sedm jazyků včetně turečtiny. Vel-

ký milovník hudby, umění a archeologie, výbor-

ně kreslil a byl literárně činný. V roce 1835 

povýšen do hodnosti kapitána. V polovině tři-

cátých let podnikl cestu do jihovýchodní evro-

py, jako expert působil v letech 1835–1839 

v turecku, odkud se vrátil s podlomeným zdra-

vím. od roku 1840 působil ve štábu IV. armád-

ního sboru, jehož vedení převzal v roce 1848. 

od roku 1855 byl prvním adjutantem pozdější-

ho císaře Fridricha III. V roce 1857 se stal šéfem 

pruského Velkého generálního štábu, tuto po-

zici držel přes třicet let, odstoupil roku 1888. 

V letech 1867–1891 byl poslancem sněmu Se-

veroněmeckého spolku resp. Říšského sněmu 

za Německou konzervativní stranu. Výrazně se 

Šlesviku a  Holštýnsku stejná práva. Na začátku 60. let však Dánové začali 
porušovat toto ustanovení, vyšla nařízení směřující proti užívání němčiny 
a v roce 1863 dánský král schválil přerušení spojení obou vévodství. Holš-
týnsku byla navíc odňata autonomie. Po celém Německu se rozvinulo hnutí 
požadující nezávislost vévodství. Nakonec sněm Německého spolku rozhodl 
o  „spolkové exekuci“, tj. vojenském zásahu proti Dánsku, protože porušilo 
závazky z let 1851 a 1852. Koncem prosince 1863 zasáhly saské a hannover-
ské jednotky na obranu práv Holštýska, které bylo členem Německého spol-
ku. Dánské síly se stáhly, otázka Šlesviku zatím zůstala otevřenou. Bismarck 
obratně využil situace k přípravě řešení problému způsobem výhodným pro 
Prusko. Britskému velvyslanci dokonce naznačoval, že musí volit mezi zása-
hem ve Šlesviku a revolucí v Německu. Na druhé straně se mu podařilo při-
mět vídeňskou vládu ke společnému postupu. 1. února 1864 vstoupily ra-
kouské a  pruské jednotky společně do Šlesviku. Slabší dánské síly nebyly 
schopny klást dlouhodobější odpor, po porážce u Düppelu 18. dubna 1864 
Dánsko přijalo britské prostředkování. Mírovou smlouvou ze 30. října 1864 
byly Šlesvik, Holštýnsko a malé Lauenbursko postoupeny jako celek Prusku 
a Rakousku. Uspořádání mezi vítězi, dané smlouvou podepsanou 14. srpna 
1865 v Gasteinu, zjevně vyhovovalo dalším Bismarckovým záměrům. Správa 
Holštýnska, vklíněného mezi Šlesvik a další pruské území, byla totiž předá-
na Rakousku. Takto vznikla situace, kdy si vlastně Prusko mohlo zvolit nej-
příhodnější okamžik pro konečné účtování s Rakouskem.

Odstranění rakouského vlivu z Německa – to byl další a mnohem 
obtížnější úkol, který stál před Pruskem. Pro jeho dosažení připravoval Bis-
marck podmínky na domácí politické scéně i v oblasti mezinárodních vzta-
hů. Hlavní obavy pruského ministerského předsedy vyvolával postoj Fran-
cie. Bylo zřejmé, že císař Napoleon III. by mohl prusko-rakouské srážky využít 
a zmocnit se německého území na levém břehu Rýna. Důležitým úspěchem 
pruské diplomacie bylo podepsání spojenecké smlouvy s Itálií 8. dubna 1866, 
jíž se italská vláda za slib územních zisků a půjčku ve výši 120 milionů fran-
ků zavázala zasáhnout po boku Pruska. Bismarck také vedl jednání s maďar-
skou emigrací s  rozpoutání revoluce v  Uhrách, která by oslabila habsbur-
skou monarchii. Dokonce se objevují i názory, že hodlal podpořit plánovanou 
výpravu Garibaldiho do Dalmácie. 

Na domácí scéně šlo především o dvě věci: zabezpečení finančních 
prostředků pro vedení války a ovlivnění stanoviska veřejnosti. Bismarckovi se 
podařilo získat některé významné podnikatele již dříve. Tak například vzhle-
dem k předpokládanému odporu poslanců nabídla známá zbrojařská firma 
Krupp v roce 1864 pruskému státu dodávku zbraní v hodnotě 1–2 milionů 
tolarů na dlouhodobý úvěr. Rozhodující finanční prostředky Bismarck získal 
bez souhlasu sněmovny prodejem akcií Kolínsko-mindenské železniční spo-
lečnosti, jímž pruská vláda získala 13 milionů tolarů. Dalších 40 milionů zís- Helmuth Karl Bernhard hrabě von Moltke
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Z hlediska prosazování demokratických principů byla základním 
nedostatkem skutečnost, že se nepodařilo prosadit parlamentní odpověd-
nost vlády. A  tak ani v případě, kdy se proti jeho politice vyslovila většina 
poslanců, nemusel kancléř odstoupit. Byl v zásadě odpovědný pouze prezi-
dentovi Spolku, jímž byl pruský král. Tento stav trval i po sjednocení, kdy byl 
německý kancléř odpovědný pouze císaři. Velmi důležitým krokem bylo za-
ložení tzv. Celního parlamentu, v němž kromě poslanců Severoněmeckého 
spolku zasedla i skupina 85 poslanců jihoněmeckých států. Působnost Celní-
ho parlamentu měla mimořádný význam, neboť vytvořila důležité předpo-
klady pro hospodářské sjednocení Německa.

Ještě před vytvořením Severoněmeckého spolku vzniklo vážné na-
pětí kvůli otázce Lucemburska. Francouzský císař Napoleon III. totiž proje-
vil úmysl anektovat tuto zemi, což Bismarck nehodlal připustit. Jeho úsilí 
nakonec zmařilo francouzský záměr, londýnská konference zástupců velmo-
cí (7.–11. května 1867) pak zaručila nezávislost a neutralitu Lucemburska. 

Po porážce Rakouska představovala Francie poslední významnou 
překážku na cestě ke sjednocení Německa. Na sklonku 60. let se projevily 
mnohé příznaky krize režimu Napoleona III. Císař nutně potřeboval zahra-
ničně politický úspěch k upevnění své pozice. Právě proto se již během roku 
1869 začaly ve Francii stále častěji ozývat hlasy požadující válku proti Seve-
roněmeckému spolku. Bismarck dobře chápal, že pouze porážka Francie ote-
vře cestu k jednotě. Musel si ovšem počínat obezřetně, protože jen v případě 
francouzského útoku musely jihoněmecké státy dostát svým spojeneckým 
závazkům vůči Severoněmeckému spolku. Bismarck obratně využil napětí, 
které vzniklo kvůli otázce uvolněného španělského trůnu a  vmanévroval 
Francii do role útočníka.

V roce 1869 nabídl premiér juan prim uprázdněný španělský trůn princi Leopoldovi z vedlejší 

větve rodu Hohenzollernů. princovu kandidaturu podporovaly v prusku především vysoké vo-

jenské kruhy. 1. července 1870 se objevila v tisku zpráva, že Leopold byl zvolen na španělský 

trůn, což vyvolalo ve Francii ohromné pobouření. Francouzský velvyslanec v Berlíně hrabě Be-

nedetti se vypravil za Vilémem I. do lázní emže a požadoval, aby panovník jako hlava hohenzol-

lernského rodu Leopldovi kandidaturu prostě zakázal. Král princi skutečně doporučil vzdát se 

trůnu. Francouzská diplomacie mohla slavit triumf. Místo toho však francouzská vláda dále 

stupňovala tlak, neboť doufala, že v nadcházející válce Francie zvítězí. Benedetti se znovu ohlá-

sil králi a žádal jej, aby Leopoldovi zakázal i do budoucna přijmout španělský trůn. tato neslý-

chaná provokace posloužila Bismarckovi. Královu zprávu o jednáních s Benedettim v emži (Emž-

ská depeše) upravil pro tisk tak, že vyprovokovala Francii k vyhlášení války.

V pátek 15. července 1870 požádala francouzská vláda sněmovnu 
o válečné úvěry, o čtyři dny později vyhlásila Francie Prusku válku. Málokterý 
z francouzských politiků a generálů si uvědomoval, jakému nebezpečí bude 

zasloužil o metodickou realizaci reforem pruské armády, patří k největším stratégům novověku, 

proslul využíváním vymožeností moderní techniky. osobně velmi uzavřený a mlčenlivý člověk, 

což mu vyneslo přezdívku „Velký mlčenlivý“. V ří jnu 1870 byl povýšen do hraběcího stavu, roku 

1871 se stal polním maršálem. 

Král Vilém I. a generalita požadovali co nejrozhodnější zúčtování 
s dávným rivalem. Představa slavnostního defilé vítězných pruských jedno-
tek v dobyté Vídni na ně jistě působila opojně. Bismarck však věděl, jak ne-
bezpečné jsou podobné plány, jejichž uskutečnění se mohlo stát záminkou 
pro Napoleona III., aby se zmocnil německého území. Premiér proto prosadil 
urychlené podepsání příměří v moravském Mikulově (26. července 1866), je-
hož podmínky potvrdil Pražský mír 23. srpna 1866.

Vyřazením Rakouska učinilo prusko rozhodný krok na cestě ke sjednocení. ztráty habsburské 

monarchie byly značné. Byl rozpuštěn sněm Německého spolku, který přestal existovat. Novým 

sdružením německých států se stal Severoněmecký spolek plně ovládaný pruskem. Na činnosti 

nového spolku se Rakousko již nepodílelo. Vídeň uznala anexi Hannoverska, Hessenska, Šlesvi-

ku, Holštýnska a svobodného města Frankfurtu nad Mohanem pruskem, Itálii pak musela od-

stoupit Benátsko. poraženým jihoněmeckým spojencům Rakouska prusové předepsali váleč-

nou náhradu a ještě v srpnu 1866 s nimi uzavřeli spojenecké smlouvy, které v případě války 

stavěly ozbrojené sí ly těchto států pod pruskou kontrolu.

Vítězství ve válce byla především důsledkem hospodářské, tech-
nické a vojenské převahy Pruska. Konflikt podstatně ovlivnil jeho vnitro-
politický vývoj. Ukázaly to již volby do pruské poslanecké sněmovny – sho-
dou okolností proběhly 3. července 1866 – v  nichž se podstatně zlepšila 
pozice konzervativních sil. Výrazem „usmíření“ bylo přijetí Zákona o  in-
demnitě 3. září 1866, jímž sněmovna dodatečně schválila úhradu všech vý-
dajů za předchozí období, kdy nebyl schválen rozpočet. Pokud šlo o výkon-
nou moc v  Prusku, s  ohledem na Bismarckovu pozici historikové často 
připomínají neobyčejné soustředění moci v rukou jednoho člověka. 

V Severoněmeckém spolku se pod pruským vedením spojilo 21 stá-
tů. Na základě všeobecného volebního práva byl zvolen Severoněmecký sněm 
a 24. února 1867 zahájil zasedání. Přijal ústavu, která potvrdila výjimečné 
postavení Pruska. 

prusku připadlo řízení spolkové armády, loďstva, zahraniční politiky včetně rozhodování o válce 

a míru. pruský král se stal dědičným prezidentem Spolku, v pruských rukou byl úřad spolkového 

kancléře. zastupitelský sbor měl dvě komory – Spolkovou radu a Spolkový sněm. Ve Spolkové 

radě zasedali zástupci všech panovníků a svobodných měst. zastoupení bylo nerovnoměrné. 

prusku připadlo 17 hlasů v radě a žádné zásadní rozhodnutí nemohlo být učiněno bez jeho sou-

hlasu, protože k odmítnutí ústavní změny stačily hlasy 14 poslanců.
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uzavřít mír. Republikánský předák Léon Gambetta unikl z obklíčené Paříže 
balonem a začal na řece Loiře formovat novou polní armádu, která dosáhla 
8. listopadu 1870 úspěchu u Coulmiers. Celkově se však postavení Francie 
stále zhoršovalo. Mezi obklíčenou Paříží a Loirskou armádou neexistovalo 
spojení, francouzská politická špička se natolik obávala radikálních akcí, že 
byla ochotna se dorozumět s nepřítelem. Výsledkem bylo uzavření příměří 
na tři týdny (28. ledna 1871) a podpis předběžných mírových podmínek 28. 
února 1871. Konečná mírová smlouva byla podepsána 10. května 1871 ve 
Frankfurtu n. M. Francie ztratila jejím podpisem Alsasko a Lotrinsko a zavá-
zala se zaplatit Německu obrovskou válečnou náhradu ve výši 5 miliard zla-
tých franků. Teprve po zaplacení této sumy v roce 1873 opustily německé 
okupační jednotky Francii.

Nespokojenost, vyvolaná průběhem války, ústupností a zradou části 
politické špičky i zoufalou ekonomickou situací vyústila ve francouzské met-
ropoli povstáním 18. března 1871, které do dějin vešlo jako Pařížská komuna. 

Již předtím završil Otto von Bismarck své životní dílo – 18. ledna 
1871 proběhlo v Zrcadlové síni zámku ve Versailles slavnostní vyhlášení Ně-
meckého císařství. Bismarck vytěžil ze situace maximum, ústupky i dalšími 
kroky získal pro myšlenku jednoty jihoněmecké státy, neváhal použít ani 
takových prostředků, jako byly úplatky. Například „povzbudil“ rozhodování 
bavorského krále Ludvíka II. příslibem vyplácení 300 000 marek ročně z tzv. 
válečného fondu, tvořeného prostředky zabavenými hannoverskému králi 
po válce v roce 1866. 

jeho země čelit osamocena. Sotvakdo byl ochoten pochybovat o připravenosti 
armády. Ovšem brzy po zahájení bojů se na francouzské straně projevily mi-
mořádně vážné nedostatky. Bojující jednotky trpěly nedostatkem munice, vý-
stroje i potravin. Špatné velení vyvolávalo chaos, v císařské armádě rozhodně 
nepanovalo vysoké bojové nadšení. Zcela jiná byla situace na německé straně 
– jihoněmecké státy vyslaly své jednotky na pomoc Severoněmeckému spolku, 
po celém Německu se rozlila spontánní vlna vlasteneckého nadšení.

Krátce po zahájení bojů se v plném světle projevily francouzské sla-
biny. Porážky u Weissenbergu (Wisembourgu) 4. srpna, Wörthu (Woerthu) 
a Spichern 6. srpna 1870 stály tisíce životů a přinutily Francouze vyklidit 
Alsasko. Císař Napoleon III. se dokonce musel vzdát vrchního velení, které 
předal maršálu Bazainovi, jehož armádu nakonec prusko-německé síly ob-
klíčily v pevnosti v Metách. Maršálovy pokusy o průlom u Vionville a Mars-
la-Tour (16. srpna) a Gravelotte s St. Privatu (18. srpna) ztroskotaly. Také mar-
šál MacMahon, velitel druhého francouzského seskupení, příliš schopností 
neprokázal a nakonec jej stihl podobný osud. Jeho armáda byla obklíčena 
německými silami u Sedanu a 2. září 1870 kapitulovala. Do německého zaje-
tí padlo na 100 000 francouzských vojáků i sám císař Napoleon III. Vrchol 
katastrofy pak představovala kapitulace Bazainovy Rýnské armády v Metách 
27. října 1870, kdy bylo zajato 196 000 mužů.

Strašlivá série porážek přivodila pád druhého císařství ve Francii, 
4. září 1870 byla v Paříži vyhlášena republika. Přesto zatím nevyšel Bismarc-
kův předpoklad, že série úderů srazí Francii na kolena a přinutí ji rychle 

Bismarck a francouzský císař Napoleon III. po kapitulaci Francouzů u Sedanu

Vyhlášení Německého císařství v Zrcadlové síni na zámku ve Versailles
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Sjednocení Německa bylo dovršeno, přineslo však poněkud rozpor-
né výsledky. Vznikly další příznivé předpoklady pro hospodářský rozvoj. De-
finitivně bylo odzvoněno zasahování velmocí do německých záležitostí. Na 
druhé straně skutečnost, že proběhlo cestou „shora“ pod vedením konzerva-
tivního Pruska nebyla příznivým příslibem pro budoucnost. Vítězná válka 
posílila vliv armády a militarismu. Sjednocení také naráz a podstatně změ-
nilo rozložení sil v  Evropě, Německo představovalo velmoc prvního řádu, 
s níž bylo třeba počítat při všech kombinacích.

9. „NemoCNý mUž 
NA BoSpoRU“ – 

oSmANSKá říše 
V 19. StoLetí     
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Na počátku 19. století se při pohledu na mapu mohlo zdát, že Osmanská říše 
je stále tou velmocí, za níž ji Evropané považovali od 15. století. Turci stále 
ovládali Balkánský poloostrov, Anatólii a v podstatě celý Blízký východ. V Af-
rice pak kromě Egypta byly sultánovými vazaly berberské státy v dnešní Li-
byi, Tunisku a Alžírsku. Přestože se stále obrovská Osmanská říše rozkládala 
na území okolo pěti milionů kilometrů čtverečních a žilo zde více než 30 
milionů obyvatel, bylo od druhé poloviny 18. století zřejmé, že říše již dávno 
dosáhla svého zenitu a nachází se období značného úpadku.

Hlavním problémem Osmanské říše byla skutečnost, že její struk-
tura, státní správa i ozbrojené síly stále spočívaly na základech, které položil 
sultán Sülejman Zákonodárce (Kanuni; v  Evropě zvaný Nádherný) a  jeho 
předchůdci. Oproti rychle se modernizujícím evropským státům tak Osman-
ská říše zůstávala zaostalou zemí, jejíž těžkopádný státní mechanismus jen 
velmi obtížně odolával výzvám, jež se objevily na přelomu 18. a 19. století. 
Hlavní překážkou k modernizaci říše se staly právě ty vrstvy, jež kdysi po-
zvedly tureckou moc na její vrchol. Jednalo se o příslušníky duchovenstva, 
státní správy a armády, kteří sveřepě hájili svá během staletí zbytnělá privile-
gia, která z nich činila poměrně uzavřenou společenskou skupinu, jež se sta-
věla proti jakýmkoli pokusům o reformu z obav ze ztráty svých mocenských 
a hospodářských výsad. Všechny snahy sultánů o obnovu říše v 18. století pro-
to narážely na odpor týchž mocenských skupin, jež měly plánované reformy 
uvést v život. Nic neilustruje lépe bezmocnost panovníka, než povzdechnutí 
sultána Mustafy III. (1757–1774): „Svět se obrátil vzhůru nohama a neexistuje 
naděje na nápravu v průběhu naší vlády. Prokletý osud uvrhl náš stát do ru-
kou mužů hodných pohrdání. Naši úředníci se plíží ulicemi Istanbulu jako ban-
dité. Nemůžeme dělat nic než prosit o milost Boží.“ Situaci navíc krajně kompli-
kovala situace v provinciích, kde místní guvernéři a zdejší vojenské posádky 
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měli podobná privilegia jako příslušníci centrální vlády. Okrajové oblasti 
říše se tak těšily značné nezávislosti a tento proces desintegrace se v prvních 
dvou desetiletích 19. století prohluboval.

Vojenské porážky ve válkách s  Ruskem (1768–1774 a  1787–1792) 
a habsburskou monarchií (1787–1791), jež bývají historiky označovány za po-
čátek tzv. Východní otázky, přesvědčily alespoň část politických špiček, které 
podporovaly sultána Selima III. (1789–1807), o nutnosti reformovat chátrající 
impérium dříve než bude pozdě a říše se stane kořistí evropských států. Zá-
kladním problémem se stala reforma armády, která již nebyla schopna vzdo-
rovat disciplinovaným a lépe vyzbrojeným vojskům nepřátel, a reforma stát-
ní pokladny, která měla umožnit financování vojska a reforem státní správy.

Selim III. (1761–1808) osmanský reformní sultán (vládl 1789–1807), byl silně ovlivněn přede-

vším francouzskými reformními idejemi. podle jeho přesvědčení mohlo být obnovení osmanské 

moci možné pouze za předpokladu, že se osmanská říše přizpůsobí metodám evropských stá-

tů. Neúspěch jeho snahy vedl ke zbrzdění osmanského reformního procesu o téměř dvacet let.

Již v letech 1791–1793 byly zavedeny reformy, jež do dějin vstoupily 
pod názvem Nový pořádek (Nizam-ı Cedit). Jejich základem se stalo vytvoření 
nového vojenského sboru, jenž měl být vycvičen a vyzbrojen podle vzoru ev-
ropských armád. Za tímto účelem vznikaly v Istanbulu vojenské školy vedené 

zahraničními odborníky z Fran-
cie, Velké Británie a  dalších ev-
ropských zemí. Význam těchto 
jednotek stoupl po roce 1799, kdy 
se jejich příslušníci vyznamenali 
v bojích proti Napoleonově invazi 
do Egypta a Sýrie. Souběžně se Ko-
runa snažila o  reformu státní 
správy a  hospodářství. Zdrojem 
financí se měla stát Pokladna no-
vých příjmů, která měla organi-
zovat výběr daní, realizovat pro-
dej státních dluhopisů a provádět 
konfiskací nevyužívaných lén (ti-
marů). Sultán se také pokoušel o  administrativní reformy, které mu měly 
zajistit větší kontrolu a poslušnost provinčních guvernérů. Vláda se také sna-
žila získat větší příjmy ze zahraničního obchodu, kde jí však limitovaly ob-
chodní kapitulace ve prospěch evropských států, které omezovaly cla na 
pouhá tři procenta. Na mezinárodní scéně se Porta orientovala na prolomení 
své dosavadní izolace spoluprací s Pruskem a Francií.

Opozice proti Selimovým reformám se rodila jen zvolna. Hlavní 
obavy vznikaly ve sboru janičárů, jehož rozsáhlá privilegia vyplývala ze sta-
tutu jeho příslušníků, kteří se však místo vojenské službě často věnovali spí-
še obchodu a řemeslu (což však měli ve skutečnosti zakázáno), nebo terorizo-
vání obyvatelstva Istanbulu, které jim muselo platit výpalné, aby ochránilo 
své vlastní domy a obchody. Tento zbytnělý a již do značné míry zdegenero-
vaný sbor čítající skoro 100 000 příslušníků tak začínal být spíše hrozbou 
pro existenci státu než jeho oporou. Vytvoření nových vojenských jednotek 
ohrožovalo existenci janičárů, kteří do té doby tvořili jádro osmanského voj-
ska a jejichž neefektivita a neschopnost byla paradoxně často příčinou mno-
žících se osmanských porážek. Janičáry pak podporovalo muslimské ducho-
venstvo a  některé náboženské řády (například řád Bektaşi), které vnímaly 
reformy jako ohrožení svého společenského postavení.

janičáři – původně elitní vojenský sbor údajně vytvořený sultánem orhanem I. (1326–1359). 

jeho členové byli původně rekrutováni na základě systému devşirme, který nařizoval křesťan-

ským rodinám odvod synů ve věku 10–20 let, kteří prošli konverzí k islámu a byli vychováváni 

v sultánově palácové škole. původně početně omezený elitní sbor tvořil jádro osmanské armá-

dy, která od 14. do 16. století slavila řadu úspěchů, jež položily základ moci osmanské říše. 

S úpadkem osmanského systému došlo k vnitřnímu rozkladu samotného janičářského sboru, 

jehož vojenská disciplína a efektivita značně zaostávala za jeho evropskými soky. janičáři však 

úzkostlivě střežili svá značná privilegia, a stali se tak brzdou jakéhokoli pokroku.Dvůr osmanského sultána Selima III.

Aga janičárů
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Roznětkou k otevřené vzpouře se stal sultánův příkaz k tomu, aby 
část pomocných janičárských jednotek byla reorganizována podle vzoru Ni-
zam-ı Cedit. K tomuto kroku si však Selim III. vybral nejméně příhodný oka-
mžik. Vzhledem k vypuknutí nové války s Ruskem (1806–1812) se drtivá vět-
šina moderních jednotek věrných sultánovi ocitla mimo Istanbul. 27. května 
1807 vypuklo rozsáhlé povstání janičárů, kteří získali podporu Nejvyššího 
muftího (hlavy islámského duchovenstva), jenž o dva dny později vydal fe-
tvu, jež prohlašovala Selima III. za nezpůsobilého vlády. Panovník byl sesa-
zen a na jeho místo nastoupil jeho bratranec Mustafa IV., který nechal svého 
příbuzného následujícího roku zavraždit v době, kdy se k městu blížila vojska 
věrná Selimovi, která na trůn dosadila Selimova mladšího bratra Mahmuda, 
proti němuž a nové proreformní vládě se však opět vzbouřili janičáři, kteří 
zavraždili velkovezíra a ovládli město, kde obklíčili sultánův palác Topkapı, 
jehož posádku po kapitulaci nemilosrdně zmasakrovali. Mahmut II. se sice 
udržel na trůně, reformy však byly zrušeny a jakékoli pokusy o jejich obnovu 
na dvě desetiletí znemožněny. Mahmut II. (1789–1839) teprve po zničení jani-
čárského sboru prosadil rozsáhlé administrativní a vojenské reformy. Hlav-
ní výzvy pro jeho vládu představovaly řecké povstání (blíže viz 3. kapitola) 
a ambice egyptského místodržícího Muhammada Alího.

Neřešené problémy Osmanské říše dále narůstaly. Válka s  Rusy 
ukončená Bukurešťským mírem 28. května 1812 krátce před Napoleonovou 
invazí do Ruska znamenala ztrátu Besarábie. Podle ustanovení mírové 
smlouvy měli Osmané vyhlásit amnestii povstalcům na Balkáně. Porta však 
nebyla schopná dosáhnout dohody s předáky Srbů, kteří roku 1813 opět po-
vstali. Přestože Turci zakrátko obsadili Bělehrad a povstání utopili v krvi, 
neklid v zemi narůstal. Krutost janičárů o dva roky později vyvolala druhé 
srbské povstání vedené Milošem Obrenovićem. Z obav ze zásahu velmocí (Sr-
bové se snažili apelovat na evropské diplomaty shromážděné na Vídeňském 
kongresu) se sultán rozhodl k ústupkům. Srbsku byla přiznána vnitřní auto-
nomie, v zemi však zůstaly osmanské posádky. Miloš Obrenović si pak za-
vražděním vůdce prvního srbského povstání Karadjordje Petroviće roku 
1817 vysloužil titul dědičného srbského knížete.

Úspěch srbského povstání pouze dokazoval slábnoucí moc centrál-
ní osmanské vlády. Sultán Mahmut II. se proto v následujícím období snažil 
omezit moc místních guvernérů v Asii i na Balkáně. Zásadnější úspěchy však 
tato snaha slavila především v Anatólii, kde byla do roku 1817 potlačena moc 
místních vládců. V Mezopotámii, Sýrii i severní Africe však vláda guvernérů 
nadále zůstávala téměř neomezená, zvláště v Egyptě se prosazovala moc mís-
tokrále Muhammada Alího, který roku 1811 zlikvidoval místní mamlúcké 
elity. Na Balkáně pak vypukl otevřený ozbrojený konflikt, když sultán potla-
čil moc Aliho Paşi z Janiny, který dlouho odolával ve své horské baště. Na 
počátku roku 1822 však byl donucen ke kapitulaci a zrádně zavražděn.

Zatímco se odehrávaly tyto dramatické událostí, došlo v  rámci  
Osmanské říše k radikálnímu zlomu. Neúspěchy janičárů, kteří kontrolovali 
osmanskou politiku od pádu Selima III., zásadním způsobem podkopaly 
prestiž celého sboru (zvláště když byly konfrontovány s úspěchy Egypťanů). 
Svým vystupováním vůči veřejnosti v Istanbulu, jíž v podstatě terorizovali 
(například vybíráním výpalného), si janičáři postupně vysloužili nenávist 
obyvatel hlavního města. Mahmut II., poučen nešťastným koncem Selima 
III., však postupoval opatrně. Od roku 1823 začal postupně do významných 
pozic v rámci janičárského sboru dosazovat důstojníky, kteří si uvědomovali, 
že reformy jsou nevyhnutelné. Od konce roku 1825 pak panovník metodicky 
posiloval jemu věrné především dělostřelecké jednotky v  hlavním městě. 
V květnu si byl již natolik jistý, že má situaci ve městě plně pod kontrolou, že 
se odhodlal k zavedení povinného vojenského výcviku janičárů podle evrop-
ského sboru, 18. června pak měly janičárské jednotky vykonat přehlídku 
v nových „evropských“ uniformách.

Tato nařízení však mezi janičáry vyvolala vlnu nevole. Někteří au-
toři dokonce naznačují, že panovník cíleně janičáry vyprovokoval ke vzpou-
ře. 14. června se dav janičárů srotil na náměstí At-Meydanı poblíž někdejšího 
chrámu svaté Sofie, jejž sultán Mehmet II. roku 1453 přeměnil v mešitu. Na 
znamení vzpoury převrátili kotle, v nichž byla tradičně připravována jejich 
potrava – demonstrovali tak, že od svého vládce odmítají přijímat nejen po-
travu, ale i rozkazy. Za napjaté situace se však proti janičárům postavilo ne-
jen istanbulské obyvatelstvo, ale i drtivá většina ulemy (islámského ducho-
venstva), kteří předchozí vzpoury podpořili. O  den později posílen fetvou 
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nejvyššího muftího nechal sultán vztyčit zelený prapor Prorokův a zahájil 
útok proti povstalcům. Moderně vyzbrojené jednotky sultánových sil udeřily 
na janičáry, jejichž odpor byl záhy zlomen dělostřeleckou palbou. Celkem 
zahynulo více než 4000 příslušníků sboru, zbylí se snažili uprchnout z měs-
ta. K podobným masakrům došlo záhy i v osmanských provinciích. 17. červ-
na pak Mahmud II. oblečen do evropské uniformy proklamoval zrušení jani-
čárského sboru. Současně zastavil činnost islámského náboženského řádu 
bektášijů, který janičáry podporoval. Tato tzv. Požehnaná událost odstranila 
nejvýznamnější překážku reformování Osmanské říše.

Proměna Osmanské říše však byla pádem janičárů pouze zahájena. 
Odstranění jedné z mnoha z příčin úpadku kdysi mocného impéria nemohlo 
být lékem pro jeho slabosti. Současně je nutné zdůraznit, že reformní proces 
a sama existence Osmanské říše měla být v následujících desetiletích zásad-
ním způsobem ohrožována jejími vnějšími nepřáteli. Ve zbývajících třinácti 
letech své vlády se Mahmut II. se svými spolupracovníky Reşidem Paşou 
a Mehmedem Eminem Paşou, kteří postupně působili v postu velkovezíra, 
snažil o zásadní reformy Osmanské říše. Jejich hlavním cílem se stala cent-
ralizace a vnitřní posílení říše. Do roku 1835 se jim podařilo dostat pod kon-
trolu většinu vzpurných provincií včetně do té doby v podstatě autonomního 
Iráku a severoafrického Tripolska. Vládní a správní reformy pak roku 1838 
vedly k vytvoření moderní osmanské vlády podle západního vzoru. Reformo-
váno bylo školství a Osmanská říše se začala otevírat přílivu západních myš-
lenek. Roku 1831 začaly v Istanbulu poprvé v dějinách říše vycházet oficiální 
noviny. Reformy pak probíhaly i v osmanské armádě a námořnictvu, které se 
měly stát zárukou integrity říše. Celé reformní hnutí Mahmuda II. však bylo 
v průběhu 30. let 19. století dvakrát ohroženo mocenskými ambicemi egypt-
ského guvernéra Muhammada Alího, jež znamenaly smrtelnou hrozbu pro 
samotnou existenci Osmanské říše.

Od svého nástupu k moci roku 1805 Muhammad Alí soustavně refor-
moval Egypt a další oblasti pod svou kontrolou podle evropského stylu. Pod jeho 
vedením se z Egypta postupně stala mocnost lokálního charakteru aspirující 
na dominanci na Blízkém východě. Armáda o síle více než 150 000 mužů vycvi-
čených francouzskými instruktory pak kvalitou i počtem přesahovala síly, jež 
měl k dispozici sultán, jemuž Muhammad Alí jako guvernér Egypta formálně 
podléhal. Právě zkušené egyptské síly téměř rozdrtily řecké povstání. Odměnu 
za tuto pomoc – správu Sýrie a dalších provincií – však sultán Muhammadu 
Alímu předat nehodlal. Spor, který tak vznikl, přerostl roku 1831 v otevřený 
konflikt. V průběhu let 1831 a 1832 obsadil Ibrahim Paşa Sýrii a část Anatólie, 
sultán však veškeré nabídky ke smíru odmítl. Jeho složitá situace se stala kritic-
kou, když 21. prosince 1832 Egypťané rozdrtili třikrát početnější sultánovo voj-
sko v bitvě u Konye, v níž do egyptského zajetí padl i  velkovezír Reşid Paşa. 
Egyptské armádě nic nebránilo k pochodu na samotný Istanbul.

Mustafa Reşid paşa (1800–1858) – osmanský 

státník narozený v Istanbulu. Na konci 30. let 

19. století sloužil jako velvyslanec v Londýně 

a paříži. Mezi léty 1845–1858 zastával šest-

krát úřad velkovezíra. díky své vzdělanosti 

a přehledu o situaci v evropě se stal jedním 

z hlavních představitelů reformního hnutí 

v osmanské říši a jedním z autorů reforem 

tanzímátu.

Ve složité situaci, kdy 
jeho žádosti o pomoc odmítli Bri-
tové, se sultán rozhodl obrátit se 
na velmoc, která byla doposavad 
hlavní hrozbou existenci osman-
ského státu. Na osmanskou žá-
dost zakotvila v  istanbulském 
přístavu Zlatý roh ruská flotila 
a v asijské části Istanbulu se vy-
lodili ruští vojáci. Ruská obrana 

zájmů Porty byla ovlivněna obavami z destabilizace oblasti, pokud by Os-
manská říše padla. Dalším zdrojem obav Petrohradu byla hrozba vzniku 
silného reformovaného státu pod egyptskou kontrolou, jenž by nahradil 
stávající Osmanskou říši, jejíž reformní proces sotva začal. Na základě 
smlouvy z Hünkâr İskelesi podepsané 8. července 1833 si Rusko a Osman-
ská říše přislíbily podporu v  případě války. Pokud by se Rusko ocitlo ve 
válce se třetí stranou, měla Porta uzavřít Úžiny plavidlům ostatních moc-
ností. Jednalo se o vrchol ruského vlivu v  Istanbulu, který vyvolal nejen 
obavy velmocí (Palmerston později britské odmítnutí pomoci sultánovi 
roku 1832 komentoval tak, že „žádná britská vláda v dějinách Anglie neudě-
lala takovou chybu ve sféře mezinárodních vztahů“), ale také přiměl Muham-
mada Alího k částečné ústupnosti. Ruský tlak donutil egyptského vládce ke 
kompromisní dohodě se sultánem, podle níž byla Muhammadu Alímu po-
stoupena kontrola Sýrie, Kréty, Adany a Súdánu (byl egyptskými vojsky do-
byt v letech 1820–1821).

Řešení sporu mezi sultánem a Muhammadem Alím však bylo pou-
ze dočasné. Když roku 1838 egyptský guvernér ohlásil úmysl stát se nezávis-
lým panovníkem, bylo zřejmé, že se schyluje k dalšímu konfliktu na Blízkém 
východě. Osmanská říše však nyní mohla počítat nejen s pomocí Ruska, kte-
ré paradoxně vnímala jako největší hrozbu své existenci, ale i Velké Britá-
nie, s níž 16. srpna 1838 uzavřela tzv. Baltalimanskou konvenci, jež potvrzo-
vala nejen předchozí privilegia, která osmanští sultáni udělili zahraničním 
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obchodníkům, ale stanovila také fixní vývozní a dovozní cla, což umožnilo 
pronikání britských zájmů do Osmanské říše. Výměnou získali Turci podpo-
ru Londýna v nadcházejícím konfliktu.

Přestože se Osmané snažili reformovat své ozbrojené síly pomocí 
pruské vojenské mise, jejímž členem byl pozdější vítěz válek s Rakouskem 
a Francií Helmut von Moltke starší, utrpěla jejich armáda 24. června 1839 
další debakl v  bitvě u  Nezibu (dnešní Nizip). Nový sultán Abdülmecit I. 
(1839–1861) tak stál před složitou situací. Britský ministr zahraničí lord 
Palmerston si však uvědomoval, že pokud Británie nezasáhne, budou její 
zájmy na Blízkém východě vážně ohroženy. Po složitých jednáních dosáhl 
15. července 1840 podepsání první Londýnské dohody (účastníky byly Bri-
tánie, Osmanská říše, Rusko, Prusko a Rakousko, z velmocí chyběla pouze 
Francie, která podporovala aspirace Muhammada Alího), jejímž cílem bylo 
udržení územní integrity Osmanské říše. Následný zásah velmocí pak do-
nutil egyptské síly evakuovat Sýrii a Palestinu. V  listopadu 1840 byl Mu-
hammad Alí donucen souhlasit s omezením své moci na Egypt, omezit po-
četní stav své armády a smířit se s podřízeným postavením vůči sultánovi. 
Řešení Východní otázky jako celku pak měla přinést druhá Londýnská kon-
vence z 13. července 1841, která řešila především statut Úžin, jež měly být 
uzavřeny válečným lodím všech velmocí.

Bitva u Nezibu (24. června 1839) – střetnutí 

mezi vojsky osmanů a egypta. Navzdory ra-

dám zahraničních poradců se velitel osman-

ských sil o síle 80 000 mužů Hafiz paşa rozhodl 

k přijetí výzvy k otevřené bitvě, neboť jej os-

manští duchovní přesvědčili, že vojska povstal-

ců musí být poražena v poli. Velitel egypťanů 

Ibrahim paşa sice disponoval pouze 46 000 

vojáky, kteří však byli lépe vycvičeni a vyzbroje-

ni. Střetnutí začalo dělostřeleckým soubojem, 

v němž brzy získali převahu egypťané. prudké 

ostřelování zlomilo morálku osmanských sil, 

které se brzy obrátily na ústup. dezorganizova-

né zbytky osmanů pak nedokázaly klást zá-

sadnější odpor egyptskému postupu.

Asi nejvýznamnějším 
krokem vlády sultána Abdülme-
cida I. bylo vyhlášení Gülhanes-
kého vznešeného dekretu (Gülha-
ne hatt-i-šerif), který je považován 

za počátek reforem tanzímátu. Zmíněný dokument přečetl před shromáždě-
ním osmanských státních hodnostářů ministr zahraničí Mustafa Reşid Paşa 
3. listopadu 1839. Oznamoval zahájení nové reformní éry, jež měla zajistit 
zvýšení životní úrovně sultánových poddaných, spravedlivý výběr daní 
a proměnu osmanského vojska. Vzhledem k sultánově uzavřené povaze a sku-
tečnosti, že se raději zabýval svými soukromými zálibami, mezi něž patřilo 
budování nákladných paláců (včetně velkolepého paláce Dolmabahçe, který 
se stal symbolem celého období tanzímátu), byli hlavními hybateli reform-
ního hnutí osmanští byrokraté, jejichž cílem bylo přebudovat osmanský 
vládní systém. Nejvýznamnějšími z těchto reformátorů mimo Mustafy Reşida 
Paşi byli Keçecizâde Mehmed Fu’ad Paşa a Mehmed Emin Âlî Paşa, kteří se 
zasloužili o  nebývalé posílení moci Vysoké Porty. Přestože jejich vzorem 
byla liberální Francie, vybudovali silný byrokratický režim s ústřední rolí 
státu a  tajné policie (tomu odpovídala skutečnost, že ministerstvo vnitra 
bylo vedené samotným velkovezírem), jenž se v některých rysech podobal 
Metternichovu Rakousku.

Reformy se dotkly v podstatě všech oblastí života Osmanské říše. 
V průběhu 40. let došlo k definitivnímu vytvoření moderní osmanské vlády 
založené na ministerstvech vytvořených podle evropského vzoru. V souvis-
losti s tím docházelo k upevňování moci centrální vlády. Současně se reform-
ní politici snažili o proměnu provinční správy, k níž došlo až v průběhu 50. 
a 60. let 19. století, kdy byly zřízeny městské a obecní správy. Provinční vláda 
byla také důsledně unifikována, s čímž souviselo rušení dávných privilegií 
a výsad. Roku 1840 pak byla vyhlášena rozsáhlá daňová reforma, která rušila 
dosavadní praxi pronájmu výběru daní a zřizovala institut placených výběr-
čí. Vláda také zrušila celou řadu daňových výjimek ve snaze zvýšit státní pří-
jmy. Neefektivita nového systému, na jehož zavedení nebyla osmanská státní 
správa adekvátně připravena, se projevila během Krymské války. Roku 1855 
byla proto obnovena praxe pronajímání práva výběru daně soukromníkům, 
či soukromým společnostem, které pak odváděly předem stanovenou částku 
do státní pokladny. Neúspěch daňové reformy znamenal, že zmíněná reorga-
nizace provinční správy byla několikrát odložena. Reformy pak významně 
proměnily podobu osmanské armády, která ve 30. letech utrpěla celou řadu 
debaklů v bojích s lépe vycvičenými i vyzbrojenými egyptskými vojsky. Nový 
systém rozdělení armády do sborů se sídly ve významných provinciích říše 
v podstatě kopíroval organizaci armád evropských velmocí, stejně jako zavá-
dění vojenských odvodů, které se však nevztahovaly na křesťanské obyvatel-
stvo říše, jež místo vojenské služby odvádělo zvláštní daň. Společně se správ-
ními a  vojenskými reformami proběhla reforma osmanského právního 
systému, který byl od roku 1850 postaven na moderních zásadách evropské-
ho práva. Islámského náboženské právo (şeriat) však mělo stále hluboké koře-
ny na venkově a i ve městech ovlivňovalo regulaci soukromého života.Ibrahim Paşa
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V období tanzímátu však nedošlo pouze k přestavbě osmanského 
státu a vládního aparátu, ale také k postupné proměně osmanské společnos-
ti a způsobu myšlení. Skutečnost, že osmanská vládní elita se intelektuálně 
přikláněla k Západu, především k Francii, přispěla k proměně istanbulského 
duchovního klimatu. Od 40. do 60. let 19. století došlo k pozoruhodnému 
rozvoji novin a k vzniku mnoha časopisů, z nichž některé se zaměřovaly i na 
politickou satiru po vzoru britského časopisu Punch založeného roku 1841. 
Do turečtiny byly překládány francouzské romány (mezi nejpopulárnější au-
tory patřil Emil Zola) a v Istanbulu začaly vedle čtyř hlavních divadelních 
scén vznikat i lokální divadla, jejichž repertoár se výrazně odklonil od tra-
dičních představení, jež čerpala z  kulturního klimatu islámského světa. 
Přestože je pravdou, že tato proměna se zprvu týkala především vládních 
úředníků a osmanských elit, začaly se vlivy přicházející ze Západu v osman-
ské společnosti šířit, k čemuž napomohly i reformy školství, jež probíhaly od 
konce čtyřicátých let. Asi nejvýznamněji se tento trend na první pohled pro-
jevil na postupné změně oblečení a některých zvyků obyvatelstva Istanbulu, 
odkud se „francké“ způsoby šířily i do dalších částí říše. Na přelomu 19. a 20. 
století se pak i samotná podoba velkých osmanských měst na Balkáně a v zá-
padní Anatólii přiblížila evropským metropolím.

Z pohledu osmanského státu však měly reformy, příliv západních 
myšlenek a transformace říše i některé negativní prvky. Asi nejzásadnějším 
způsobem se tato skutečnost projevila na vzestupu nacionalistických myšle-
nek slovanských národů říše. Ty byly ovlivněny nejen liberálními a naciona-
listickými idejemi především francouzských autorů, ale i skutečností, že re-
forma osmanské provinční správy znamenala zánik starých pořádků, kdy 
vládu v provinciích držely v rukou místní elity nezřídka křesťanského půvo-
du, jejichž moc byla nahrazena nově příchozími osmanskými úředníky. 
V některých provinciích (například v Bosně) byli v opozici proti jakýmkoli 
reformám sami muslimové, kteří využívali svého privilegovaného postavení 
k vykořisťování místního obyvatelstva, což vedlo k vypuknutí celé řady lo-
kálních povstání. Ústřední vláda se snažila proti vzrůstajícímu balkánskému 
nacionalismu bojovat pomocí snahy o zavedení ideologie osmanismu, která 
však počítala především s urovnáním náboženských rozdílů. Osmanský stát si 
tak dlouho plně neuvědomil, že hlavní hrozbou se pro něj stává nárůst nacio-
nalismu mezi balkánskými slovanskými národy.

Dalším osmanským problémem však zůstávala vnější hrozba její 
integritě. Přes pomoc, jíž Turkům poskytlo Rusko v průběhu první krize spo-
jené s aspiracemi Muhammada Alího, to byl právě severní soused říše, který 
aspiroval na zisk jejího území (pokud pomineme ambice Francouzů v sever-
ní Africe, jež se projevily francouzskou okupací v podstatě nezávislého Alžír-
ska roku 1830). Vzrůstající napětí vztahů mezi Istanbulem a Petrohradem se 
projevilo již na konci 40. let 19. století, kdy Petrohrad žádal vydání vůdců 

evropských revolucí roku 1848, kteří se po porážce uchýlili do Istanbulu, což 
však sultán odmítl. Hlavním ohniskem sporu se pak stal boj o  ochranu 
a správu svatých míst v Palestině. Po francouzském tlaku svěřil Abdülmecit 
I. ochranu (spíše spirituální než faktického charakteru) svatých míst katolic-
ké církvi. Tento krok však vyvolal značné pobouření v Petrohradě, protože 
privilegium ochrany svatých míst dosud měla ortodoxní církev. Rusko navíc 
poukazovalo na skutečnost, že sultánovo rozhodnutí je porušením smlouvy 
z Küçük Kaynarci, na jejímž základě si Rusové nárokovali ochranu křesťanů 
v Osmanské říši. Car Mikuláš I. se proto pokusil získat podporu Rakouska 
a Velké Británie proti Francii. Během jednání s Brity v lednu 1853 se však 
dopustil zásadní chyby. 9. ledna 1853 poprvé použil proslulý obrat, kterým 
Osmanskou říši charakterizoval jako „nemocného muže Evropy“, a  nabídl 
Británii její rozdělení, přičemž Londýn měl podle jeho nabídky získat Egypt 
a Krétu. Ruská diplomacie však dosáhla naprostého opaku – místo, aby získa-
la podporu Velké Británie, vyvolaly ruské nabídky na dělení Osmanské říše 
v Londýně značné obavy. Britové proto s krajní nedůvěrou sledovali další rus-
kou politiku.

Abdülmecid I. (1823–1861) – osmanský sultán (vládl v letech 1839–1861), jehož vláda se kryje 

s obdobím tanzímátu. Navzdory své podpoře reformám přenechával skutečnou vládu svým mi-

nistrům a sám se podílel pouze na klíčových rozhodnutích týkajících se vedení státu. Byl znám 

jako patron umění a věd (v paláci dolmabahçe byl v osmanské říši poprvé zaveden telegraf).

V  únoru 1853 dorazila 
do Istanbulu mise knížete Alexan-
dra Sergejeviče Menšikova, jejímž 
cílem bylo nejen donutit sultána 
k ústupkům ve věci ochrany sva-
tých míst, ale přimět jej i k souhla-
su s požadavky, jež by měly zásad-
ní dopad na nezávislost Osmanské 
říše na mezinárodní scéně. Z  to-
hoto úhlu pohledu lze tvrdit, že 
mise knížete Menšikova byla cíle-
nou provokací, jež měla vyvolat 
konflikt mezi Ruskem a  Turec-
kem. V tomto bodě však ruská di-
plomacie dospěla k mylnému zá-
věru, že v případě rusko-turecké 
války budou ostatní velmoci 
včetně Velké Británie pouze při-
hlížet, v čemž Britové Rusy cíleně Osmanský sultán Abdülmecid I.

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | „NemoCNý mUž NA BoSpoRU“…



166 167

utvrzovali. Petrohrad se také zásadním způsobem zmýlil ve svém hodnocení 
zájmů Rakouska, od něhož očekával podporu. Vídeň však před Rusy kontro-
lovaným Balkánem dávala přednost slabé Osmanské vládě nad poloostro-
vem, která vyhovovala jejím zájmům. Rusko se tak, aniž by to samo tušilo, 
dostávalo do postupné izolace na mezinárodní scéně.

Tváří v tvář ruskému tlaku se Turci uchýlili k tradiční zdržovací 
politice. V obavách z možného konfliktu pak sultán Rusům ustoupil ve věci 
svatých míst, odmítl však s Ruskem uzavřít smlouvu, která by ochráncem 
křesťanů žijících v Osmanské říši učinila ruského cara. Podobný ústupek by 
totiž z  Ruska udělal hlavního arbitra vnitřních sporů Osmanské říše. 21. 
května 1853 Menšikov demonstrativně opustil Istanbul, následné ruské ulti-
mátum, které hrozilo okupací podunajských knížectví, pokud Porta neu-
stoupí, bylo Turky odmítnuto. 2. července 1853 pak ruská vojska vpadla do 
Moldavska a Valašska. Začal tak konflikt, jenž do historie vstoupil pod ná-
zvem Krymská válka (blíže viz 5. kapitola).

Mohlo by se zdát, že Krymská válka byla významným osmanským 
vítězstvím. Ruská hrozba byla na čas zažehnána, a říše se tak dále mohla vě-
novat vnitřním reformám. Vítězství však mělo i stinné stránky. Bez pomoci 
Velké Británie a Francie by totiž Porta nebyla schopná v konfliktu se svým 
severním sousedem obstát, její zahraniční politika tak měla být nadále zá-
vislá na podpoře Londýna, na nějž se upíraly naděje osmanských reformáto-
rů. Hrůzy války a těžké ztráty však byly negativně přijímány britskou veřej-
ností, která, jak si všímali britští politikové, nehodlala dopustit, aby britští 
vojáci umírali v další válce vedené za záchranu Osmanské říše. S tím souvise-
la postupná proměna pohledu evropské veřejnosti z romantického okouzle-
ní Orientem k pohrdání Osmany a jejich zaostalostí. Ve vztahu s Brity však 
bylo mnohem závažnější skutečností, že zájmy Osmanské říše byly v někte-
rých případech v  protikladu se zájmy Británie, což bylo patrné například 
v Jemenu, kde sultánova snaha o opětovné prosazení své suverenity narážela 
na odpor Británie a její snahu o dominanci v oblasti.

Mnohem závažnějším důsledkem Krymské války však byly její hos-
podářské následky. Zatímco na počátku 40. let dosahoval státní deficit zhru-
ba jednoho procenta, na počátku 60. let se zvýšil na více než 14 %. Vzhledem 
k neschopnosti osmanské ekonomiky financovat takto vysoký deficit vzniklý 
obrovskými náklady na vedení války, uchýlila se Porta od roku 1854 k praxi 
zahraničních půjček. Do roku 1874 se osmanský státní dluh vyšplhal na teh-
dy závratnou sumu 239 milionů tureckých liber. Velká část nových dluhů 
navíc sloužila pouze jako forma splátek dluhů starých a z nich vzešlých úro-
ků. V polovině 70. let 19. století tak polovina státních výdajů pokrývala zvyšu-
jící se osmanské zadlužení. Stát a druhá generace osmanských reformátorů 
60. a 70. let si navíc v hospodářské otázce počínaly dosti lehkovážně, účinek 
jejich dalekosáhlých reforem (například již zmíněná reforma provinční sprá-

vy) tak byl do značné míry znehodnocen jejich chybnou fiskální politikou. 
Zásadní problém totiž představovala skutečnost, že značná část půjček ne-
sloužila jako investice do rozvoje osmanské ekonomiky, infrastruktury či 
rozvoje vzdělání, ale byla využita na rozsáhlé projekty, jejichž užitečnost pro 
rozvoj říše byla minimální. Tento trend se nejvíce projevil až za vlády nástup-
ce Abdülmecida I., sultána Abdülazize (1861–1876), jehož záliba v pompě vedla 
k výstavbě nákladných paláců, která pohltila obrovské částky ze státního roz-
počtu. Na své cestě po Evropě roku 1867 (Abdülaziz byl prvním sultánem, 
který navštívil západní Evropu) byl fascinován mocí a velikostí britského loď-
stva, nabyl proto přesvědčení, že loďstvo je největší zárukou bezpečnosti a ve-
likosti jeho říše. Po svém návratu proto inicioval rozsáhlý námořní program, 
který zahrnoval nakupování moderních obrněných lodí v zahraničí. Roku 
1875 tak Osmanská říše disponovala po Velké Británii a Francii třetím největ-
ším loďstvem na světě, pro nějž však neměla dostatek vycvičených námořníků 
ani adekvátní využití. Sultánova megalomanie při budování moderního vá-
lečného loďstva tak výrazně přispěla k růstu osmanského státního dluhu.

Vítězství v  Krymské válce také neznamenalo ukončení procesu 
dezintegrace Osmanské říše. V letech 1860–1861 vypukla krize v Libanonu, 
kde docházelo ke střetům mezi muslimy a křesťany, vyvrcholila francouz-
ským ozbrojeným zásahem v Bejrútu a vyhlášením autonomie tzv. Horského 
Libanonu. Ukazovalo se tak, že ani někdejší osmanští spojenci nebudou na-
příště váhat použít sílu k prosazení svých zájmů na úkor sultánovy moci. 
Mnohem závažnější situace však existovala na Balkáně. Zdejší křesťané totiž 
nebyli spokojeni s  podobou probíhajících reforem, především hospodář-
ských. Vzestup panslovanských idejí na Balkáně pak znamenal, že místní 
bojovníci za nezávislost začali od počátku 70. let opět pohlížet na Rusko jako 
svého přirozeného ochránce a případného osvoboditele. Krutost, s níž Turci 
postupovali proti lokálním povstáním, pak pouze rozdmýchávala národ-
nostní hnutí v jednotlivých oblastech poloostrova.

K vyhrocení osmanských problémů došlo v polovině 70. let 19. stole-
tí, kdy osmanský stát přestával být schopen dostát svým finančním závazkům 
vůči zahraničním věřitelům. Osmanskou ekonomikou otřásl krach na vídeň-
ské burze v roce 1873, neboť na financování osmanského státního dluhu se 
podílely i rakousko-uherské banky. Hospodářská krize pak byla prohloubena 
katastrofálním suchem v Anatolii, jež vyústilo v hladomor. 6. října 1875 byl 
velkovezír Nedim Paşa nucen vyhlásit státní bankrot, který negativně poško-
dil obraz Osmanské říše v zahraničí a vyvolal paniku na finančních trzích. 
V Británii vyvolal osmanský bankrot pochybnosti o budoucnosti říše a debatu 
o tom, zda je její další existence žádoucí pro zájmy Londýna. V reakci na špat-
nou hospodářskou situaci vypuklo v červenci 1875 povstání Slovanů v Bosně 
a Hercegovině. Snaha Porty a velmocí udržet kontrolu nad vývojem událostí se 
pak definitivně zhroutila na jaře 1876, kdy Ústřední revoluční výbor rozpoutal 
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rozsáhlé povstání v Bulharsku, jež turecké nepravidelné jednotky (bašibozuci) 
utopily v krvi. Brutalita zásahu proti balkánským křesťanům vyvolala v Evro-
pě obrovské pobouření, jež podpořil spis britského liberální státníka Willia-
ma Ewarta Gladstonea Bulharské hrůzy a východní otázka, v němž Turky vylí-
čil jako krvežíznivý národ utlačující nevinné balkánské křesťany. Istanbul 
tak ztratil poslední zbytky sympatií britské veřejnosti.

dubnové povstání (duben až květen 1876) – bulharští nacionalisté, kteří se v listopadu 1875 sešli 

v rumunském městě Giurgiu, soudili, že hospodářská krize osmanské říše skýtá příležitost pro 

bulharské národní ambice. Rozdělili proto Bulharsko do pěti oblastí, v nichž vznikaly revoluční buň-

ky, jejichž úkolem bylo připravit povstání. Rebelové však podcenili schopnost rychlé osmanské 

reakce, díky níž bylo povstání záhy rozdrceno. přestože povstání začalo masakrem části muslimů 

v Bulharsku, do evropy se dostaly především poměrně přehnané zprávy o bulharských obětech 

(hovořilo se až o 100 000 mrtvých, současní historikové se přiklánějí k číslům o dvě třetiny nižším).

Turbulence na Balkáně však vyvolaly obavy německého kancléře 
Bismarcka, za jehož asistence vydali rakousko-uherský ministr zahraničí An-
drássy a ruský kancléř Gorčakov tzv. Berlínské memorandum, které vyzývalo 
Turky k provedení reforem s tím, že pokud Porta neučiní ústupky, bude čelit 
společnému postupu velmocí. Náznaky vlády velkovezíra Mahmuda Paşi, že 
osmanská vláda tomuto nátlaku vyhoví, vedly k vypuknutí nepokojů v hlav-

ním městě Osmanské říše. Bě-
hem státního převratu pak byl 
30. května 1876 sesazen sultán 
Abdülaziz, který byl o několik dní 
později nalezen mrtev. Podle teh-
dejších oficiálních zpráv spáchal 
sebevraždu tak, že si nůžkami 
přeťal obě zápěstí, což vyvolávalo 
značné podezření, že sesazený 
sultán byl zavražděn, i  když se 
tato verze nikdy neprokázala. 
Jeho nástupce, labilní Mehmet V., 
byl sesazen o  tři měsíce později 
pro duševní nezpůsobilost vlád-
nout. Novým sultánem se pak stal 
jeho mladší bratr Abdülhamid II. 
(1876–1909), který slíbil vydat 
ústavu a zavést potřebné reformy. 
Hybatelem osmanské politiky byl 
v  této době proreformní Midhat 
Paşa, který se stal velkovezírem.

Zatímco v Istanbulu probíhaly dramatické změny na osmanském 
trůně, došlo na Balkáně k dalšímu vyostření situace, když Srbsko a Černá 
Hora vyhlásily Osmanské říši válku. Na tuto skutečnost reagovali Andrássy 
s Gorčakovem, kteří se 8. července sešli v Mnichově Hradišti, kde debatovali 
o budoucím balkánském uspořádání pro případ, že by došlo k porážce a roz-
padu Osmanské říše. Turci však v konfliktu se Srby drtivě zvítězili, situaci na 
Balkáně tak měla vyřešit konference velvyslanců, která se měla sejít na konci 
roku 1876 v Istanbulu. Jejími deklarovanými cíli byly reformy v evropské 
části Osmanské říše, které měly přinést větší svobodu a autonomii balkán-
ským křesťanům. Naděje, jež velmoci do tohoto jednání vkládaly, se však roz-
plynuly již první den zasedání konference. 23. prosince totiž sultán před 
ohromenými zasedajícími vyhlásil osmanskou ústavu, která podle jeho ná-
zoru činila reformy navrhované velmocemi bezpředmětnými. Ústava se sice 
snažila působit jako poměrně liberální dokument, na druhé straně však vy-
hlašovala islám za státní náboženství a  sultána za jeho ochránce. Mnohé 
body, jež ve svém důsledku omezovaly občanské svobody a nepodřizovaly vlá-
du parlamentní kontrole, vedly současníky k  názoru, že se jedná pouze 
o  předstíranou ústavu, která nemá hodnotu papíru, na němž je napsána. 
Sultánův krok však měl mít zásadní důsledky, neboť zhroucení velvyslanec-
ké konference a mezinárodní izolace Istanbulu ve svém důsledku posílily 
přesvědčení Ruska, že je nutné definitivně vyřešit Východní otázku za použi-
tí síly. V době, kdy probíhaly první historické volby do osmanského parla-
mentu, tak probíhaly ruské přípravy na invazi na Balkán.

Rusko zajištěné uzavřením Budapešťské konvence z 15. ledna 1877 
(v níž Vídni přislíbilo, že nevytvoří velký slovanský stát na Balkáně a bude 
respektovat zájmy Rakouska-Uherska), deklarovalo 24. dubna 1877 vyhlášení 
války Osmanské říši. Samotný konflikt začal ruským vpádem do podunaj-
ských knížectví, z nichž se 10. května 1877 zformovalo nezávislé Rumunsko. 
Po rychlých úspěších však byli početnější Rusové zastaveni osmanskou armá-
du u pevnosti Plevno, v níž kladl statečný odpor Osman Nuri Paşa až do 10. 
prosince 1877, kdy turecká posádka kapitulovala. Lépe si však Rusové vedli 
na Kavkaze a po pádu Plevna byl jejich postup nezadržitelný i na Balkáně. Na 
počátku roku 1878 se ruská vojska poprvé v historii přiblížila k předměstím 
Istanbulu. Pádu hlavního města osmanské říše zabránil pouze obrat britské 
zahraniční politiky. Již v průběhu konfliktu bylo totiž zřejmé, že ruské ambi-
ce sahají mnohem dále, než se tehdejší politici zprvu domnívali. Hrozba, že se 
Rusko zmocní Istanbulu i s Úžinami, a tak zásadním způsobem naruší status 
quo na Blízkém východě, přiměla k akci londýnský kabinet. Již 13. prosince 
proto ministr zahraničí Derby varoval ruského velvyslance v Londýně Šuva-
lova, že Británie je připravena zasáhnout, pokud ruské jednotky obsadí Istan-
bul. Aby Londýn své varování zdůraznil, dostala britská středomořská flotila 
23. ledna rozkaz proplout Dardanelami a zakotvit v Istanbulu.Midhat Paşa
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osman Nuri paşa (1832–1900) osmanský voják původem z Anatólie. proslavil se svou stateč-

ností v průběhu Krymské války. Roku 1861 rozdrtil povstání na Krétě. Roku 1876 se účastnil 

potlačení bulharského povstání, za což byl povýšen do hodnosti polního maršála. V průběhu 

války s Ruskem roku 1877 vzdorovaly sí ly pod jeho vedením ruskému obléhání strategicky vý-

znamné pevnosti plevno, která kontrolovala komunikace na východním Balkáně. do své smrti 

roku 1900 pak čtyřikrát zastával post ministra války.

Vzhledem k válečnému vyčerpání Ruska a britsko-rakouským jed-
náním byl Petrohrad nucen své jednotky na Balkáně zastavit v době, kdy měl 
svůj dlouholetý cíl doslova na dosah ruky. Mírová smlouva, kterou Rusko 
předložilo Osmanské říši v San Stefanu (podepsána byla 3. března 1878), však 
v  podstatě znamenala konec Osmanské říše jako evropské mocnosti. Porta 
musela uznat nezávislost Srbska, Černé Hory a Rumunska, kterým musela na-
víc učinit územní ústupky. Rusku měla připadnout Besarábie na Balkáně, na 
Kavkaze pak mělo získat Ardahan, Kars, Batumi a Bayezit. Osmané byli nuce-
ni souhlasit s velkými válečnými reparacemi. Nejzásadnějším prvkem Sanste-
fanské mírové smlouvy však bylo vytvoření tzv. Velkého Bulharska sahajícímu 
až k Ochridskému jezeru, které sice mělo formálně spadat pod sultánovu pra-
vomoc, reálně by se však jednalo o  ruský protektorát. Avšak zřízení tohoto 
rozsáhlého státního útvaru na Balkáně bylo porušením veškerých dohod, jež 
Rusko předtím uzavřelo s Vídní. Rakousko-Uhersko se proto ve shodě s Velkou 

Británií snažilo o revizi této mírové smlouvy, což nahrávalo zájmům Osman-
ské říše, jež opět dokázala využít ambicí jednotlivých evropských velmocí.

Jednání velmocí o novém uspořádání Východní otázky, jež probí-
hala od jara 1878, vyvrcholila v červnu a červenci téhož roku, kdy se zástup-
ci zainteresovaných států sešli pod Bismarckovým patronátem v  Berlíně. 
Přestože se klíčovou ukázala jednání Disraeliho s ruským kancléřem Gorča-
kovem, jednou z klíčových osobností se ukázal být rakousko-uherský minis-
tr zahraničí Andrássy. Právě díky jeho úsilí došlo k revizi míru ze San Stefa-
na, především k  rozdělení Velkého Bulharska na tři části (jedna byla 
navrácena Portě, druhá pod názvem Východní Rumélie měla být spravována 
křesťanským místodržícím a konečně samotné Bulharsko, jehož kníže měl 
zůstat vazalem Porty) a  k  uchování významné části osmanského panství 
v Evropě (Albánie, Makedonie a Thrákie). Výměnou za podporu britské poli-
tiky pak Rakousko-Uhersko získalo právo okupovat osmanské provincie Bo-
snu a Hercegovinu (i když po tlaku z turecké strany musel Andrássy přislí-
bit, že rakouská přítomnost v  provinciích bude mít pouze dočasnou 
a  provizorní podobu). Rusku pak připadla jižní Besarábie, Kars, Batumi 
a  Ardahan. Tzv. Kyperskou konvencí získala Velká Británie do své správy 
ostrov Kypr, který pak sloužil jako opora její moci ve východním Středomoří. 
Jednoznačně poraženou stranou na Berlínském kongresu pak byla samotná 
Osmanská říše, v níž v průběhu konfliktu došlo k pozastavení platnosti ústa-
vy, rozpuštění parlamentu a zavedení osobní vlády sultána Abdülhamida II.

V následujících třech desetiletích vlády zádumčivého a tajnůstkář-
ského „krvavého sultána“ došlo k významné proměně Osmanské říše. Přesto-
že je Abdülhamid II. často považován za reakčního panovníka vládnoucího 
pomocí tajné policie a zákulisních intrik, byl to právě on, kdo vytvořil mo-
derní byrokratický aparát a zavedl moderní metody správy říše. Nastal roz-
voj budování železnic, silnic a dalších komunikačních prostředků – přede-
vším telegrafu. Došlo také k  proměně mnoha osmanských měst, v  nichž 
probíhala rozsáhlá výstavba, části Istanbulu, Edirne, či Soluně, tak začaly 
připomínat velké evropské metropole. Sultán také dokázal využívat tisku 
pro prosazení státních idejí – především koncepce role sultána jakožto chalí-
fy muslimského světa – zavedena byla přísná cenzura a tajná policie pozorně 
sledovala proměny veřejného mínění, neboť panovník měl panický strach z 
revoluce. Přes rozsáhlou modernizační činnost však problémy Osmanské 
říše – především národnostního charakteru – překonány nebyly. Sultánovi se 
sice podařilo snížit zadlužení říše a do značné míry oživit její ekonomiku, ve 
smíšených křesťansko-muslimských oblastech na Balkáně přetrvával latent-
ní neklid, který se projevoval především v Makedonii, kde místní nacionalis-
ty podporovaly řecká i bulharská vláda.

Na mezinárodní scéně pak došlo k zásadní proměně postavení Os-
manské říše, která souvisela s klesajícím zájmem Velké Británie o udržení 

Obrana pevnosti Plevno
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Osmanů jako bariéry proti Rusku, jenž se projevoval především po britské 
invazi do Egypta roku 1882. Vztah s Londýnem se do počátku 20. století na-
tolik ochladil, že jej Porta začala dokonce vnímat jako přímou hrozbu os-
manské bezpečnosti. Částečnou náhradou za ztrátu britské podpory našli 
Turci ve spolupráci s Německem, s jehož pomocí byla reorganizována a pře-
zbrojena osmanská armáda. Právě díky reformám podle německého vzoru 
pak Turci vděčili za vítězství v krátké (tzv. třicetidenní) válce proti Řecku 
roku 1897, k níž došlo po eskalaci násilí na Krétě a v Makedonii. Ani toto 
turecké vítězství však uklidnění situace na Balkáně nepřineslo. Roku 1903 
pak vypuklo otevřené povstání Bulharů v Makedonii, které však Turci utopi-
li v krvi. Neklid na Balkáně však vedl ke sblížení Rakouska-Uherska a Ruska 
(uzavření tzv. Mürzstegské dohody z  2. října 1903), jež se společně snažily 
přimět Portu k provedení reforem ve prospěch křesťanů.

Sílící neklid v evropské i asijské části říše vedl k oslabení pozice 
centrální vlády, jež se navíc ocitala pod sílící kritikou. Hlavním terčem kriti-
ky osmanských intelektuálů, kteří chtěli zabránit další dezintegraci říše, se 
stalo fungování státu zásadním způsobem ovlivněné paranoidní povahou 
panovníka, který nechával ochutnávat své cigarety, zda nejsou otrávené, či 
zakázal použití výrazů jako „atentát“, „revoluce“, „parlament“, či „bomba“ 
v tisku, nebo v divadle (kde se nesměl hrát Hamlet znázorňující vraždu pa-
novníka). Dalším terčem kritiky se stal přebujelý byrokratický aparát a znač-
né pravomoci tajné policie. Opozice proti vládě, v níž byla loajalita hlavní 
kvalifikací ke kariérnímu postupu, se formovala od konce 80. let 19. století. 
Její hlavní postavou se stal Ahmed Riza, jenž v exilu pomáhal zformovat Vý-
bor jednoty a pokroku, jehož členové vstoupili do dějin jako mladoturci, je-
jichž ideje získávaly ohlas především u armádních důstojníků v makedon-
ských posádkách. Na počátku roku 1908 se v  jednotkách v  Makedonii 
rozšířila pověst, že sultán chystá proti mladoturkům protiúder, jehož cílem 
mělo být rozdrcení opozice. V reakci na tyto zprávy dezertoval 3. července 
1908 se svými vojáky major Nijází Bej, který v makedonských horách zahájil 
ozbrojený odpor proti vládě. Tohoto příkladu následovala řada dalších jedno-
tek a  během několika dní se situace vymkla jakékoli kontrole. V  polovině 
července 1908 zahájili povstalci pochod na hlavní město, kde sultán udržel 
zdání jakési autority vydáním iradé o obnovení ústavy a zrušením tajné po-
licie. Mladoturecká revoluce tak znamenala zhroucení režimu. V reakci na 
svolání osmanského parlamentu anektovalo Rakousko-Uhersko 6. října 
1908 Bosnu a Hercegovinu vzhledem k tomu, že se obávalo ztráty své pozice 
v obou provinciích. Anexe vyvolala závažnou mezinárodní krizi, jež hrozila 
vypuknutím konfliktu mezi velmocemi. Ukončení Bosenské krize přinesla 
až rakousko-osmanská dohoda ze  26. února 1909 a  německá podpora Ra-
kousko-Uhersku vůči Rusku. Neklidná situace v Istanbulu vyvrcholila v po-
lovině dubna 1909, kdy se sultán s pomocí tradičních islámských struktur 

pokusil o  kontrarevoluci. Mladoturecké síly však rychle zmobilizovaly ar-
mádní jednotky v  Makedonii a  zahájily pochod na Istanbul, který v  noci 
z 23. na 24. duben obsadily. Výsledkem byl pád sultána Abdülhamida II., je-
hož nahradil jeho nepříliš zdatný bratr Mehmet V. Politická moc v Osmanské 
říši pak spočívala v rukou armády vedené Mahmudem Şevketem Paşou.

Mahmud Şevket paşa (1856–1913) osmanský voják a státník původem z Bagdádu. Společně 

s německým plukovníkem Colmarem von der Goltz se podílel na reformě osmanské armády. 

Vzhledem ke svým reformním idejím se stal jedním z vůdců mladoturků a patřil k hlavním akté-

rům politického dění provázejícího pád sultána Abdülhamida II. Roku 1913 se stal velkovezírem, 

15. června však byl zavražděn v Istanbulu.

Po vítězství revoluce byla Osmanská říše v podstatě řízena Výborem 
jednoty a pokroku, jenž byl plně pod kontrolou mladoturků. Přestože vůdci 
mladoturecké revoluce původně hlásali liberální ideje, režim, jejž vytvořili, 
měl silné autoritativní tendence se snahou o potlačení jakékoli opozice. Přes 
snahy o reformy říše, docházelo k dalšímu rozkladu osmanské moci na Balká-
ně, což se projevilo nejen nespokojeností křesťanů v Makedonii, ale i rozsáh-
lým povstáním v Albánii. Nový režim navíc podporoval ideje panturkismu 
a tureckého nacionalismu, což však vyvolávalo značný odpor ostatních ná-
rodností říše. Na mezinárodní scéně se mladoturci snažili navázat na před-
chozí spolupráci s Německem. Současně však čelili tlaku Itálie, která se snaži-
la získat dominantní postavení 
v  osmanském Tripolsku, které 
bylo posledním územím Osman-
ské říše v Africe. Spor vyvrcholil 
v  září 1911, kdy Řím vyhlásil 
Istanbulu válku. Pod záminkou 
ochrany italských občanů a  ma-
jetku se v severní Africe vylodila 
italská vojska, a přestože nedoká-
zala zcela zlomit odpor místních 
kmenů, vyhlásil 4. listopadu ital-
ský král Viktor Emanuel III. ane-
xi Tripolska a Kyrenaiky (dnešní 
Libye). Sama válka však trvala až 
do 18. října 1912, kdy byl pode-
psán mír v Lausanne, kterým Os-
mané ztratili nejen své severoaf-
rické državy, ale i  Dodekanéské 
ostrovy, které mezitím obsadil 
italský výsadek. Mahmud Şevket Paşa
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Válečný neúspěch vedl k oslabení mladoturků, kteří se v červenci 
1912 museli po volební porážce stáhnout do opozice. Nová vláda národní 
jednoty však nedokázala stabilizovat neklidnou situaci. Oslabení Osmanů 
totiž využili jejich balkánští sousedé, kteří v průběhu roku 1912 vytvořili 
Balkánský spolek, v němž byly vzájemnými spojeneckými smlouvami vázá-
ny Srbsko, Bulharsko, Řecko a Černá Hora. Posledně jmenovaný člen spolku 
pak 9. října 1912 vyhlásil Osmanské říši válku, ostatní spojenci se připojili 
o osm dní později. Konflikt, jenž vstoupil do dějin jako první balkánská vál-
ka, skončil zdrcující porážkou Osmanů, jejichž území v Evropě bylo omezeno 
na pouhý Istanbul. Přestože během druhé balkánské války, která byla vyvr-
cholením sporu spojenců o  dělení válečné kořisti, Osmané dobyli Edirne, 
a  získali tak bukurešťským mírem (10. srpna 1913) část Thrákie, přestala 
Osmanská říše existovat jako evropská mocnost. V průběhu konfliktu pak 
v Istanbulu proběhl mladoturecký převrat, jenž do čela státu vynesl triumvi-
rát Envera Paşi, Cemala Paşi a Tâlata Paşi, kteří se roku 1914 zasloužili o vstup 
Osmanské říše do první světové války, která měla ve svém důsledku přinést 
definitivní zhroucení Osmanské říše, jejíž definitivní zánik znamenalo vy-
hlášení Turecké republiky 29. října 1923 Mustafou Kemalem Atatürkem.

10. jApoNSKo 
V éře meIdžI 

(1867–1912)
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Vítězstvím Iejasua Tokugawy v bitvě u Sekigahary začala éra Tokugawského 
šógunátu (1603–1867) označovaná také jako období Edo. Vzhledem k roli, již 
hráli španělští a portugalští misionáři při podpoře protitokugawské opozi-
ce, docházelo od roku 1614 k vydávání jednotlivých ediktů s cílem omezit 
jejich vliv v  Japonsku. Po porážce Šimabarského povstání podporovaného 
Portugalci, vydal roku 1639 šógun Iemicu zákon, kterým přísně reguloval 
japonský zahraniční obchod. Z evropských zemí směli se Zemí vycházejícího 
slunce obchodovat pouze Nizozemci (byl jim vyhrazen ostrůvek Dedžima 
u Nagasaki), kteří na rozdíl od Portugalců či Španělů jevili zájem výhradně 
o hospodářský styk – nikoli kulturní nebo náboženský. Přísnými zákony pak 
bylo v Japonsku zakázáno šíření křesťanství a jeho přívrženci byli pronásle-
dováni. Šógunát se tak snažil obnovit vnitřní integritu země a  zajistit její 
klidný a cizími vlivy nerušený vývoj. Tento úmysl se zdařil – období Sakoku, 
jak je izolace nazývána, trvalo až do roku 1853.

Šógun – titul dědičného vojenského vládce japonska. přestože byl nominální hlavou země císař, 

jeho role a autorita se však v průběhu století staly pouze symbolickou. Reálnou moc ve státě tak 

vykonával šógun a jím jmenovaná administrativa (zvaná bakufu). Šógunát tak měl do značné 

míry podobu vojenské diktatury. po období Kamakurského (1192–1333) a Ašikagského (1336–

1573) šógunátu proběhl v japonsku boj o moc, jehož konečným vítězem se stal Iejasu tokugawa 

(1543–1616), který založil dynastii, jež japonsku vládla až do poloviny 19. století.

Až na konci 18. století došlo k obnovení evropského zájmu o Japon-
sko a japonského zájmu o okolní svět, o němž měli Japonci pouze zprostřed-
kované informace od Nizozemců. Prvními, kdo se s Japonci pokusili navázat 
užší kontakt, byli Rusové, jejichž mise z let 1792, 1804 a 1811 však skončily 
neúspěchem. Ani Britové, kteří k japonským břehům poprvé dorazili roku 
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Japonska skončila. V následujících měsících si pak podobné smlouvy vynuti-
ly i další mocnosti – Velká Británie a Rusko, Japonci pak uzavřeli novou ob-
chodní smlouvu také s Nizozemskem.

Velmoci si vynutily uzavření nerovnoprávných smluv zahrnují-
cích například právo exteritoriality, kdy příslušníci evropských národů 
měli být za svá provinění na území Japonska souzeni vlastními soudy, jed-
nostranně byli zvýhodnění cizí obchodníci atd. Tyto a  další podmínky 
smluv odhalily slabost šógunátu, který byl vnitřně rozdělen soupeřením 
jednotlivých klik na šógunově dvoře. V průběhu jednání s cizinci navíc šó-
gun požádal o radu nejen své nejbližší vazaly, ale i daimjó (feudální pány) 
třídy tózama (jednalo se o rod Mori z provincií Nagato a Suo, označovaný 
jako klan Čóšú, rod Šimazu ze Sacumy či Hačisuk z Tokušimy), kteří nebyli 
vazaly Tokugawů a teoreticky se mohli stavět na jejich úroveň. Šógunát pro-
jevil bezradnost a nerozhodnost, čímž poškodil své dosud neotřesitelné po-
stavení. Ústupky cizincům narazily na tvrdou kritiku veřejnosti, čehož se 
snažilo využít okolí císaře Komeie, který nesouhlasil s jakýmkoli zasahová-
ním cizinců do japonských záležitostí. V důsledku toho se Kjóto a dvůr pa-
novníka staly centrem opozice proti šógunátu, který vykonával veškerou 
světskou moc, zatímco císaři náležela pouze spirituální role. Přestože byl 
panovník teoreticky absolutním vládcem Japonska, svou v podstatě neome-
zenou moc reálně neuplatňoval. Porušení prastaré politiky izolace však 
v očích kritiků režimu z řad daimjó tózama otřáslo i  tímto precedentem. 
Jednou ze slabin šógunátu byla skutečnost, že si tuto vnitřní rozpolcenost 

1797, nebyli ve své snaze úspěšnější. S rostoucím významem dálněvýchodní-
ho obchodu a  s hospodářským pronikáním Spojených států do Tichomoří 
však otázka otevření Japonska světu nabývala na významu. Mimo obchodní 
příležitosti by japonské přístavy představovaly ideální opěrné body pro lodi 
plavící se přes Pacifik. S rozmachem parního pohonu pak hrálo Japonsko 
v očích evropských a amerických obchodníků roli ideálně umístěné uhelné 
stanice. Země se však jakémukoli kontaktu s vnějším světem zarputile bráni-
la, třebaže někteří učenci ovlivnění západními vědeckými a literárními díly 
(dovezenými Nizozemci), jako byl Čóei Takano, vyzývali k otevření země ob-
chodu a přijetí západních technologií. Jejich pamflety však byly v lepším pří-
padě ignorovány, v horším byli jejich autoři pro svou smělost uvězněni.

Tento stav dobrovolné izolace však nebyl dlouhodobě udržitelný. 
V první polovině 19. století se tlak velmocí na otevření Japonska světu stup-
ňoval. Nejaktivněji si v  tomto ohledu začali počínat Američané, kteří byli 
pobouřeni hrubým zacházením s americkými námořníky (především velry-
báři) ztroskotavšími na japonských březích. Jeden z  amerických pokusů 
o navázání přímého kontaktu s Japonskem vedl kapitán James Glynn, který 
však úspěchu nedosáhl. Po svém návratu proto předložil Kongresu návrh, 
aby příští jednání s Japonskem byla provázena námořní demonstrací. Úko-
lem provést tuto misi byl pověřen komodor Matthew Calbraith Perry, který se 
svými čtyřmi loděmi veplul 8. července 1853 od Edoského (dnes Tokijského) 
zálivu, kde jeho lodi zakotvily. Veřejnost v hlavním městě šógunátu (Edo – 
dnešní Tokio – bylo sídlem šóguna, hlavním městem Japonska a  sídlením 
městem císaře bylo v té době Kjóto) velmi zneklidnil fakt, že se nedaleko na-
chází tajemná plavidla schopná plout i proti větru bez větší námahy. Tyto tzv. 
Černé lodi vyvolaly celou řadu spekulací. Na místo byla proto vyslána skupi-
na vyjednavačů, kterým Perry předal poselství prezidenta Millarda Fillmora 
s tím, že Spojené státy jsou připraveny k použití síly, aby Japonsko přiměly 
k mezinárodní spolupráci. Dal pak Japoncům několik měsíců na rozmyšle-
nou a odplul do Číny, kde hodlal přezimovat.

Americké požadavky a hrozba návratu Černých lodí vyvolaly v cen-
tru šógunátu velkou debatu. Přestože byla většina hodnostářů proti otevření 
Japonska světu, byli současně velmi dobře informováni o vývoji světových 
událostí, zvláště pak o neblahém osudu Číny a důsledcích první opiové války. 
Uvědomovali si také relativní slabost Japonska vůči západním technologiím 
(co se týče stavu technologického rozvoje, bylo Japonsko na úrovni Evropy 
17. století). Po Perryho návratu v únoru 1854 se japonští vyjednávači sice po-
kusili o zdržovací taktiku, když však Perry, posílen o další tři válečné lodi, 
naznačil, že je připraven v případě nutnosti srovnat Edo se zemí, byli Japon-
ci nuceni ustoupit. 31. března 1854 tak byla podepsána Kanagawská smlouva 
(Kanagawa je starší název Jokohamy), která otevírala japonské přístavy Ha-
kodate a Šimodu americkému obchodu. Téměř čtvrt tisíciletí trvající izolace 

Loďstvo komodora Perryho vplouvá do Tokijského zálivu
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nakupovaly moderní zbraně a vá-
lečné lodě. Ačkoli šógunát do re-
formních snah investoval pod-
statné prostředky, začal záhy 
v modernizaci za knížectvími Čó-
šú a  Sacuma zaostávat. Význam-
nou se také stala podpora opozice 
ze strany Velké Británie, která si 
od změny režimu v Japonsku sli-
bovala prosazení svých hospodář-
ských zájmů.

V  srpnu 1866 zemřel 
dětský šógun Iemoči, za nějž vlád-
la regentská rada. V postu vojen-
ského vládce Japonska jej nahra-
dil schopný Jošinobu Tokugawa, 
který se však musel na počátku 
své vlády vypořádat se skuteč-
ností, že expedice prošógunát-
ních sil proti Čóšú ztroskotala. Nová dynamická osobnost v čele šógunátu 
však vyvolala značné obavy procísařských sil, které přiměly Jošinobua k re-
zignaci a předání moci císaři výměnou za příslib postu předsedy nové vlády. 
Jednalo se však o pouhý úskok jak z čela šógunátu odstranit schopnou osob-
nost a připravit podmínky ke konečnému měření sil, protože severní provin-
cie stále zůstávaly v  rukou klanů věrných Tokugawům. Na počátku ledna 
1868 vytáhly procísařské síly na Kjóto, kde 3. února 1867 po smrti císaře 
Kómeie nastoupil mladičký císař Mucuhito. Válka, jíž toto tažení začalo, uká-
zala nadřazenost moderně vycvičených vojáků knížectví Čóšú a  Sacuma. 
V  červenci 1868 bylo obsazeno Edo (následně přejmenované na Tokio (Vý-
chodní hlavní město) a na podzim téhož roku byl zlomen závěrečný odpor 
prošógunátních sil v doméně Aizu. 5. března 1869 se s výjimkou pěti rodů 
vzdali japonští daimjóové svých lén. Moc císaře byla tzv. restaurací Meidži 
byla obnovena.

Císař Mucuhito-Meidži (1852–1912) byl 122. panovníkem japonska. V japonsku je císař za svého 

života označován svým osobním jménem – Mucuhito – po smrti je označován názvem éry své 

vlády – Meidži.. po obnovení světské císařské moci v letech 1867–1868 se stal jedním z hlav-

ních hybatelů modernizace japonska. Roku 1889 přenesl své sídelní město z Kjóta do tokia.

Hlavním úkolem císařské vlády bylo zreformovat Japonsko a vtisk-
nout mu moderní tvář. S cílem zpřetrhat staré feudální vazby vydal roku 1871 
císař Mucuhito zákon o  zrušení tradičních japonských domén a  provincií, 

země záhy uvědomili i nově příchozí Evropané a Američané, kteří se této 
skutečnosti snažili využít.

Dalším problémem, s nímž se Japonci museli vyrovnat, byla sku-
tečnost, že se země, jíž doposavad považovali za nedotknutelnou, zdála být 
bezbrannou tváří v tvář vojenské moci cizinců. Řada mladých progresivních 
samurajů tak začala požadovat reformy, které měly Japonsku umožnit vyrov-
nat se cizincům, kteří měli být vyhnáni ze země. Od konce 50. let 19. století 
přibývalo incidentů mezi Japonci a cizinci, z nichž patrně nejvýznamnějším 
bylo zavraždění britského obchodníka Charlese Lennoxe Richardsona, jež 
vedlo k ostřelování a vypálení Kagošimy – hlavního města knížectví Sacuma 
– britským loďstvem v srpnu 1863. Ve stejném roce ostřelovaly pobřežní bate-
rie klanu Čóšú proplouvající obchodní lodi velmocí. Výsledkem byla odvetná 
expedice, která po námořním ostřelování a následném vylodění baterie zni-
čila. Vztahy mezi Japonci a cizinci byly napjaté. V této atmosféře přiměl císař 
25. června 1863 šóguna ke slibu, že budou „barbaři“ z Japonska vyhnáni. 
Něčeho podobného však nebyl tokugawský režim schopen, nesplnění slibu 
císaři tak znamenalo další oslabení prestiže šógunátu, jehož odpůrci se kon-
centrovali v okolí císařského dvora, kde je spojovalo heslo sonnódžoi, vyzýva-
jící k návratu moci do panovníkových rukou a vyhnání cizinců.

Samurajové – japonská vojenská vrstva tvořící jádro feudálního systému japonska do 1873. 

jejich život byl řízen kodexem bušidó, který jim ukládal neustálou připravenost k boji a neochvěj-

nou věrnost svému feudálnímu pánu, jemuž v podstatě patřil nejen samurajův majetek, ale i ži-

vot. Kořeny této společenské skupiny spadají až do 8. století, výrazněji se však prosadila až 

v občanských konfliktech na konci 12. století. Roku 1586 vydal tehdejší vojenský vládce japon-

ska Hidejošitojotomi zákon, který učinil ze samurajů dědičnou vrstvu a zakázal zbytku populace 

vlastnit zbraně. Samurajové se tak stali privilegovanou nedotknutelnou vrstvou. Navzdory zru-

šení svých výsad ediktem z roku 1873 se celá řada z nich aktivně podílela na modernizaci japon-

ska. Až do roku 1945 byla velká část japonských generálů a admirálů samurajského původu 

a vyznávala prastaré zásady kodexu bušidó.

Napjatá vnitřní situace vedla k rozdělení Japonska na dva tábory. 
Východní a severní provincie zůstaly věrné šógunátu, který k posílení svých 
vojenských vztahů s velmocemi přijal francouzskou vojenskou misi, jež měla 
zreformovat jeho ozbrojené síly. Šógun přislíbil, že zaplatí tři miliony dolarů 
za škody, jež způsobilo ostřelování obchodních lodí v Šimonoseckém průli-
vu. Proti Tokugawům se však sjednotila silná opozice jižních provincií vede-
ných knížectvími Čóšú a Sacuma. Mladí radikální samurajové tvořící jádro 
hnutí sonnódžoi se pak snažili vyvolat rozsáhlé protitokugawské povstání, 
jež by vedlo k nastolení osobní vlády císaře. Obě strany se připravovaly na 
očekávaný konflikt především na poli snah o modernizaci – přijímaly zahra-
niční vojenské obchodníky, vysílaly mladé samuraje studovat do zahraničí, 

Japonský císař Mucuhito-Meidži
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V  průběhu debat o  ja-
ponské ústavě prošlo Japonsko 
radikální proměnou. Patrně nej-
významnější z nich bylo vytvoře-
ní regulérní armády roku 1873. 
Tento krok umožnil vstup do oz-
brojených sil příslušníkům všech 
skupin japonské společnosti. Tra-
diční vojenská vrstva samurajů 
v podstatě ztratila ze dne na den 
důvod své existence. Následovaly 
zákony, jež samurajům zakazova-
ly nosit jejich dlouhé meče na ve-
řejnosti a rušily jejich odvěké vý-
sady (včetně práva potrestat 
kohokoli, kdo se prohřešil proti 
jejich důstojnosti). Tato opatření 
však vedla k narůstající nespoko-
jenosti bývalých samurajů, kteří nyní jen obtížně hledali obživu navzdory 
skutečnosti, že se mnozí z nich stali tvůrci moderních ozbrojených sil. Zru-
šení práv samurajů vedlo k vypuknutí celé řady povstání, z nichž patrně nej-
významnější byla vzpoura v Sacumě vedená jedním z představitelů restaura-
ce Meidži Takamorim Saigóem. Vzhledem k posvátnosti osoby císaře byl jeho 
odboj zaměřen proti ministrům řídícím reformy. Saigó se však se svými více 
než 20 000 stoupenci dostal záhy do izolace. Po neúspěchu při obléhání stra-
tegicky významného hradu Kumamoto se stáhl ke Kagošimě, kde s pouhými 
400 samuraji čelil přesile více než 30 000 císařských vojáků vedených tvůr-
cem japonské armády Aritomem Yamagatou. Po hrdinném odporu byly jeho 
síly poraženy. Takamori Saigó pak spáchal tradiční japonskou sebevraždu – 
seppuku. Přestože i po jeho porážce vypuklo několik místních povstání, zna-
menala Saigóova smrt konec odporu samurajů proti modernizačním refor-
mám a zhroucení jejich pozice jako samostatné společenské třídy.

Aritomo jamagata (1838–1922) – japonský vojevůdce a státník. pocházel ze samurajské rodiny 

z Čóšú. V mládí se stal příslušníkem hnutí požadujícího obnovení moci císaře a účastnil se taže-

ní proti severním provinciím. Roku 1869 byl vyslán do evropy studovat tamní vojenství. Stal se 

zde obdivovatelem pruského vojenského systému, jehož metody aplikoval při tvorbě moderní 

japonské armády, jejíž základy postavil na pruském vzoru s důrazem na osobní oddanost vojáků 

císaři. V 70. a 80. letech 19. století stál v čele japonského generálního štábu. V letech 1889–

1891 a 1898–1900 pak zastával úřad ministerského předsedy. S ohledem na jeho názor, že 

japonsko může zajistit své postavení ve světě pouze expanzí do zámoří, je dnes považován za 

otce japonského militarismu.

které byly nahrazeny systémem 72 prefektur. Ve stejné době byla provedena 
daňová a fiskální reforma, která měla vládě zajistit finanční prostředky pro 
pokračování modernizačních snah. Roku 1875 pak císař pověřil Radu star-
ších vypracováním japonské ústavy po vzoru podobných dokumentů evrop-
ských států. Do čela skupiny státníků, kteří na konstituci pracovali, se dostal 
Hirobumi Itó, který roku 1882 vedl delegaci japonských státníků do zámoří 
s  cílem studovat zdejší politické systémy. Po dlouhých debatách Itó dospěl 
k závěru, že jeho zemi nejvíce vyhovuje centralistická pruská ústava, která se 
tak stala vzorem japonské konstituce. Výsledkem byla Ústava Meidži vyhláše-
ná 11. února 1889 (s platností od 29. listopadu 1890). Na rozdíl od většiny 
evropských ústav nesvěřoval tento dokument suverenitu lidu, ale pouze pa-
novníkovi, kterému byla zodpovědná nejen vláda, parlament či legislativa, 
ale i ozbrojené síly, které dokonce získaly právo navrhovat své vlastní minis-
try. Díky tomu získala japonská armáda (do jisté míry i námořnictvo) v pod-
statě autonomní pozici ve státě a v průběhu následujících desetiletí se měla 
stát arbitrem japonské politiky – ministrem války musel být generál v činné 
službě, pokud jej armáda odmítla nominovat, neměl příslušný ministerský 
předseda šanci sestavit fungující kabinet. Přestože ústava zřídila dvoukomo-
rový parlament, bylo právo volit striktně omezeno, což vedlo k relativní sla-
bosti nově vznikajících politických stran. Ústřední roli pak ústava dávala 
císaři, který byl vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenoval vládu, měl prá-
vo uzavírat mezinárodní smlouvy a vyhlašovat válku, mohl rozpustit parla-
ment a zasahovat do japonské legislativy. Další zvláštností japonské ústavy 
pak byla skutečnost, že vláda nebyla odpovědná parlamentu, nýbrž císaři. 
Současně existovaly silné mocenské skupiny (například tzv. Genró – rada bý-
valých ministerských předsedů), jež ústava nezmiňovala, jejich zákulisní 
vliv na chod japonské politiky však byl zásadní. Ústava Meidži tak vytvořila 
pozoruhodný systém, v jehož centru stála osoba císaře. Dokument svými ne-
jasnostmi a  místy mlhavým vymezením pravomocí umožňoval existenci 
různých nátlakových skupin a značnou moc svěřoval do rukou ozbrojených 
sil. Ve 30. letech 20. století pak tato skutečnost vyústila v kontrolu japonské 
politiky armádou.

Hirobumi Itó (1841–1909) – japonský státník ze samurajského rodu z Čóšú. Vzhledem k účasti 

na vypálení britského konzulátu v jokohamě roku 1863 uprchl do zahraničí, studoval na univer-

zitě v Londýně. Během zdejšího pobytu dospěl k závěru, že japonsko se musí vyrovnat evrop-

ským mocnostem, aby zajistilo svou bezpečnost. po návratu vykonával několik administrativ-

ních funkcí. Roku 1882 byl pověřen vedením mise, jež měla v zahraničí studovat ústavy 

vyspělých států a stal se vůdčí osobností při vytváření ústavy Meidži, která v japonsku platila do 

2. května 1947. V letech 1885–1888, 1892–1896, 1898 a 1900–1901 zastával úřad minister-

ského předsedy japonska. dodnes je považován za jednoho z největších státníků v historii země 

a muže, jenž se zasloužil o její modernizaci.

Hirobumi Itó
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byla skutečnost, že stát i jednotlivci poskytli štědré investice (ze značné čás-
ti umožněné zahraničními půjčkami) k rozvoji japonské ekonomiky. Zhrou-
cení tradičních mocenských struktur a  proměna japonské společnosti 
umožnila vzestup obchodních skupin a  společností. Vznikla tak skupina 
mocných a bohatých firem (tzv. zaibacu) jako byly Micubiši, či Micui, které 
se postupně staly dominantními hráči japonské ekonomiky. Na rozvoj hos-
podářství se pak zaměřila i značná část dřívějších daimjóů, kteří po zrušení 
lén hledali nové zdroje příjmů. Své značné jmění proto investovali do rozvo-
je japonského průmyslu. Rostoucí hospodářská síla Japonska byla navíc 
schopná přilákat do země značné zahraničních odborníků, kteří přispěli 
k urychlení jeho modernizace.

Třebaže v období Meidži stále v ekonomice země převažovalo země-
dělství jako hlavní zdroj obživy populace (zavedení moderních postupů zvý-
šilo zemědělskou produkci na dvojnásobek), prodělalo Japonsko v  této éře 
průmyslovou revoluci. V 70. letech 19. století byly položeny základy jednotli-
vých odvětví průmyslu a došlo k prudkému rozvoji budování komunikací. 
Roku 1872 byla zprovozněna první železnice spojující Tokio a Jokohamu, do 
roku 1900 pak bylo postaveno dalších více než 5000 kilometrů tratí. Nejvý-
znamnějším odvětvím industrializace se stal textilní průmysl, který roku 
1900 zaměstnával více než 250 000 Japonců. Došlo k obrovskému rozvoji lo-
ďařství – před první světovou válkou mělo Japonsko obchodní loďstvo o vý-
tlaku téměř dvou milionů tun, což byl dvacetinásobek stavu z 80. let 19. sto-
letí. Dalšími významnými odvětvími se staly strojírenský a zbrojní průmysl, 
který těžil z poměrně velkých zakázek rozvíjejících se ozbrojených sil. Prů-
myslovou revoluci provázela prudká populační exploze, díky níž se japonská 
populace mezi léty 1860 a 1920 téměř zdvojnásobila (roku 1920 mělo Japon-
sko 60 milionů obyvatel). Tento překotný rozvoj však nebyl bezbolestný. Vlá-
da se musela potýkat s rapidně klesající hodnotou nově vydávaného papíro-
vého oběživa a  s  nespokojeností obyvatelstva s  rychle rostoucími cenami, 
které se od restaurace Meidži více než zdvojnásobily. Vzhledem k obavám ze 
stoupajícího zadlužení byl ministr financí Masajoši Macuoka nucen přistou-
pit k  dramatickým škrtům s  cílem dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. Po-
měrně dravé počínání zaibacu vedlo k nespokojenosti části populace a šíření 
socialistických idejí mezi továrními dělníky. Přes tyto podstatné problémy 
druhá polovina 19. století znamenala pro Japonsko prudký hospodářský 
vzestup, k němuž nelze nalézt historickou paralelu.

S ekonomickým rozvojem se dramaticky měnila i japonská společ-
nost, která se rychle westernizovala. Rozvoj stavebnictví proměnil podobu 
center velkých japonských měst, i když rozsáhlé čtvrti byly hluboko do 20. 
století stále budovány ze dřeva, tradičního japonského stavebního materiá-
lu. Především 80. a 90 léta 19. století byla obdobím zavrhování starého a při-
jímání nových zvyklostí a myšlenek. K rychlé westernizaci pak přispívala 

Tyto dramatické udá-
losti však byly pouhou ozvěnou 
zásadní přestavby japonské spo-
lečnosti, která dokázala ze zao-
stalého státu během dvou gene-
rací vytvořit moderní stát, který 
byl na mezinárodní scéně scho-
pen čelit i evropským velmocem. 
Tento bezprecedentní vzestup 
Japonska byl způsoben celou řa-
dou faktorů. Na rozdíl od ostat-
ních mimoevropských států, jež 
se staly obětí evropského imperi-
alismu (Osmanská říše, Čína), 
byli Japonci ochotní a  schopní 
přejímat západní technologie 
a  ideje. Již v  prvních letech po 
Perryho expedici odešla celá 
řada Japonců do zahraničí, kde 

se věnovala studiu zdejších zvyklostí a moderních věd. Tento trend pak ak-
celeroval v  následujících desetiletích. Velká část japonských vládnoucích 
elit (Hirobumi Itó i pozdější vítěz u Cušimy admirál Tógó studovali v Londý-
ně, tvůrce moderní armády Jamagata pak byl na stáži ve Francii a v Prus-
ku) tak získala přímou zkušenost s  fungováním západních institucí. Co 
však bylo důležitější, byla schopnost japonských reformátorů aplikovat své 
poznatky v  praxi a  přizpůsobit je specifickým japonským podmínkám. 
Dalším významným faktorem, který napomohl k modernizaci Japonska, 

Aritomo Jamagata

Rychlá westernizace Japonska se projevila i proměnou tradičního japonského oblékání
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úspěšné invaze roku 1609. Japonsko tak těmito mezinárodními úspěchy 
začalo hrát roli lokální mocnosti. Výrazněji se však bylo schopné prosadit 
až v 90. letech 19. století.

Přes uzavření dohody o společném vlivu v Koreji zůstávaly vztahy 
Japonska a Číny stále napjaté. Zákulisní souboj o vliv na poloostrově vyvr-
cholil na jaře 1894, kdy v Koreji vypuklo povstání Tonghak, jež vedlo Pe-
king k  nasazení 3000 vojáků, kteří měli pomoci s  potlačováním rebelie. 
Japonci reagovali vysláním vlastního expedičního sboru, který na počátku 
června 1894 obsadil Soul, kde Japonci dosadili loutkovou vládu, která je 
pověřila vytlačením Číňanů ze země. V červenci pak došlo k incidentu, kdy 
křižník Naniwa kapitána (později admirála) Heihačiróa Tógóa potopil ne-
chráněnou transportní loď Kowshing vezoucí do Koreje čínské posily. Tato 
událost byla cílenou provokací Japonců, která nakonec 1. srpna 1894 vedla 
k vypuknutí války mezi oběma státy. Událost však vyvolala diplomatický 
incident mezi Japonskem a  Velkou Británií, neboť potopený parník plul 
pod britskou vlajkou. V době vypuknutí války nedávali evropští pozorova-
telé Japonsku velké naděje na rozhodující úspěch – Čína měla početnější 
a na papíře lépe vybavenou armádu a námořnictvo pyšnící se dvěma starší-
mi bitevními loděmi koupenými v Německu, proti kterým mohli Japonci 
postavit jen eskadru slabě pancéřovaných křižníků. Válka však měla proká-
zat důkladnost japonských reforem. Japonská armáda, jíž pomáhaly vytvo-
řit francouzské, německé a italské vojenské mise, měla více než 70 000 dis-
ciplinovaných a kvalitně vyzbrojených vojáků. Loďstvo, jež se pro inspiraci 
obracelo k Velké Británii, pak přijalo to nejlepší z britské tradice a jeho pr-
votřídní důstojníci záhy vytvořili vlastní taktickou a strategickou doktrí-
nu, jež měla v konfliktu s Čínou projít důležitým testem. Na druhé straně 
čínské ozbrojené síly byly sice teoreticky silnější, jejich vedení však bylo 
mnohdy nekompetentní a ani vojáci neměli dostatečný výcvik. Čínské vá-
lečné úsilí dále podlamovala vnitřní nejednota v Pekingu, kde si konzerva-
tivní a  protireformně naladěné kruhy v  okolí císařovny vdovy Cch’-si od 
případné porážky slibovaly oslabení modernistů, jako byl místokrál pro-
vincie Č’-li Li Chung-čang.

Heihačiró tógó (1848–1934) – japonský admirál, který proslul vítězstvím nad Rusy v bitvě u Cu-

šimy. pocházel ze samurajské rodiny původem z Kagošimy v knížectví Sacuma. Účastnil se 

obrany Kagošimy před britským útokem roku 1863 a později sloužil na obrněné lodi Kasuga bě-

hem konfliktu se silami tokugawů. V letech 1871–1878 studoval v Británii a pod vedením zakla-

datele moderního japonského loďstva Gombeie jamamota se stal jedním z předních námořních 

velitelů. V průběhu čínsko-japonské války velel křižníku a v konfliktu s Ruskem se vynikajícím 

způsobem zhostil velení japonského Spojeného loďstva. jeho vítězství mu u západních novinářů 

vynesla přezdívku „Nelson východu“. V letech 1914–1924 se stal vychovatelem budoucího císa-

ře Hirohita.

i vláda, jež se mezi obyvatelstvem snažila o osvětu a vydávala zákony, jež měly 
Japonsko přiblížit Evropě a Spojeným státům americkým. Po několika revi-
zích byl roku 1896 zaveden občanský zákoník, jemuž jako vzor sloužilo ně-
mecké zákonodárství. Vláda také provedla hlubokou reformu vzdělávacího 
systému (do roku 1918 vzniklo v Japonsku pět univerzit), která přispěla k ná-
růstu gramotnosti populace. Přes někdy až nekritické přijímání západních 
poznatků a  zvyků však tradiční japonské myšlení přetrvávalo, jen došlo 
k jeho proměně. Zvláště patrné to bylo v ozbrojených silách, v nichž se loaja-
lita a sebeobětování staly základem doktríny. Na počátku 20. století bylo Ja-
ponsko a jeho společnost podivuhodnou směsicí nového a starého, která fas-
cinovala většinu návštěvníků země. S prudkým vnitřním rozvojem Japonska 
pak korespondoval jeho rostoucí význam na mezinárodní scéně.

 Stejně jako v případě vnitřních reforem byly Japonsku ve sféře 
zahraniční politiky vzorem evropské imperiální mocnosti, především pak 
Velká Británie. Japonští reformátoři dospěli k názoru, že zárukou japonské 
nezávislosti vůči velmocem musí být nejenom posilování ozbrojených sil, 
v nichž hráli prim předáci klanů Čóšú a Sacuma, ale také projekce vlastní 
moci do zámoří. Japonsko, které se v důsledku svého rozvoje stávalo surovi-
nově i potravinově nesoběstačným, mělo získat nezávislé postavení, a zajistit 
si tak místo mezi světovými velmocemi. Prvním cílem japonských státníků 
se stalo zajištění bezpečnosti země tak, aby nenásledovala osud Číny, v níž si 
evropské mocnosti postupně budovaly sféry svého zájmu. Jednou z  hlav-
ních obav Japonců se stalo pronikání evropských mocností do Koreje, která, 
pokud by ji ovládla silná mocnost, by se v očích Tokia stala „dýkou namíře-
nou na srdce Japonska“. Dalším zdrojem obav Japonců pak byla expanze 
Ruska na ostrov Sachalin a  jeho zájem o Kurilské ostrovy. V květnu roku 
1875 proto uzavřeli v Petrohradu smlouvu, v níž se vzdali svých nároků na 
Sachalin výměnou za uznání držby Kuril. Roku 1876 si pak Japonci vynuti-
li otevření korejských přístavů pro své obchodní lodě. Vzhledem k tomu, že 
Čína vnímala Koreu jako svého vazala, křížily se zájmy Tokia s úmysly Pe-
kingu. Po komplikovaných sporech a zásazích obou zemí do vnitřní korej-
ské politiky nakonec obě země uzavřely roku 1885 v Tiencinu dohodu, v níž 
se zavázaly ke stažení svých vojenských jednotek ze země. Korea se pak na-
vzdory nesmělým pokusům krále Kodžonga stala v podstatě společným čín-
sko-japonským protektorátem.

Japonská expanze však nebyla zaměřena výhradně na Koreu. 
Roku 1871 bylo na Tchaj-wanu zavražděno 54 námořníků ze souostroví  
Rjúkjú formálně podléhajícímu Japonsku. Výsledkem byla námořní expedi-
ce vedená Cugumičim Saigóem (bratrem Takamoriho Saigóa). V květnu 1874 
obsadili japonští vojáci Tchaj-wan, který opustili na konci roku poté, co čín-
ská vláda přislíbila vyplacení odškodného ve výši 500 000 taelů. Roku 1879 
pak Japonci anektovali ostrovy Rjúkjú, které byly vazalem klanu Sacuma od 
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ly řadu vítězství. Po pádu Wej-chaj-weje 12. února 1895 neměla Čína jinou 
možnost, než žádat o mír. Válku ukončila Šimonosecká mírová smlouva ze 
17. dubna 1895, která znamenala triumf pro vítězné Japonsko. Čína byla Ja-
ponsku nucena předat poloostrov Liao-tung včetně strategicky významné 
námořní základny Port Arthur (dnešní Lü-šun). Japonsko také získalo ostrov 
Tchaj-wan (tehdy zvaný Formosa) a Pescadorské ostrovy. Čína se musela zavá-
zat k válečným reparacím ve výši 200 milionů taelů (byl to zhruba trojnáso-
bek japonského rozpočtu), uznat nezávislost Koreje a uzavřít s Japonskem 
obchodní smlouvu, založenou na podobně nerovných podmínkách, jaké si 
v průběhu 19. století vynutily i evropské mocnosti. Japonsko se tak definitiv-
ně stalo silou, s níž se muselo na Dálném východě počítat. 

Vstup Japonska na scénu světové politiky však nebyl bezbolestný. 
Značné zisky, které Japonsku Šimonosecká smlouva přinesla, ostražitě sle-
dovalo Rusko, které především obsazení Liao-tungského poloostrova vníma-
lo jako narušení svých zájmů v Mandžusku. S podporou svého nového spo-
jence Francie a  Německa, které si přálo odvést pozornost Ruska od 
evropských záležitostí, zahájilo tvrdý diplomatický tlak na Japonsko. Do 
Žlutého moře zamířily ruské a francouzské válečné lodi. Japonsko, jež po-
strádalo oporu na mezinárodní scéně, bylo nuceno 5. května 1895 ústy své-
ho ministerského předsedy Hirobumiho Itóa přislíbit vyklizení uvedeného 
území výměnou za dalších 30 milionů taelů odškodnění. Do konce roku pak 
japonské jednotky vyklidily Liao-tung, který záhy poté obsadili Rusové (od 
Číny si roku 1898 vymohli jeho pronájem na 25 let), kteří v Port Arthuru 
zahájili výstavbu opevněné námořní základny. Přestože si Japonsko podrže-
lo své ostatní zisky, vyvolala Intervence tří hluboké národní trauma. Japon-
ská veřejnost se cítila ponížena a okradena o výsledky nákladného konflik-
tu. Ruské ambice pak Japonci vnímali jako ohrožení národní bezpečnosti. 
Tokio proto zahájilo další program reforem, jehož cílem mělo být posílení 
těžkého průmyslu a posílení armády i námořnictva tak, aby se v budoucnu 
mohly ruské hrozbě postavit.

Vítězství nad Čínou však výrazně pozvedlo japonskou prestiž, kte-
rou roku 1900 posílila úspěšná účast Japonska při potlačování Boxerského 
povstání. Díky tomu bylo Tokio schopné dosáhnout revize nerovných dohod 
s ostatními státy. Nové obchodní smlouvy podepsané v letech 1894–1911 tak 
přinesly Zemi vycházejícího Slunce mezinárodní rovnoprávnost. Na počát-
ku 20. století pak bylo Japonsko schopné využít britských obav z ruského 
tlaku na Dálném východě. Výsledkem jednání mezi oběma státy se stala 
britsko-japonská spojenecká smlouva z 30. ledna 1902. Tokio a Londýn se 
dohodly, že pokud by se jedna ze stran ocitla ve válce s jednou zemí, bude její 
spojenec zachovávat neutralitu, pokud by se však do konfliktu zapojila další 
mocnost, poskytne druhý signatář napadenému pomoc. Japonsko se tak po-
jistilo proti případné francouzské podpoře Rusku. Dalším významným 

Navzdory očekáváním evropských pozorovatelů se konflikt od po-
čátku vyvíjel pro Japonsko úspěšně. V polovině září zvítězila jeho armáda 
v bitvě u Pchjongjangu a vytlačila Číňany za řeku Jalu, která tvoří hranici 
mezi Koreou a čínským Mandžuskem. Poblíž jejího ústí pak slabší japonská 
flotila porazila čínské loďstvo, které zablokovala na jeho základně v přístavu 
Wej-chaj-wej. Japonci pak zahájili invazi do Mandžuska, kde jejich síly slavi-

Kapitulace Číňanů u Wej-chaj-weje

Admirál Tógó na palubě bitevní lodi Mikasa
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Úspěšně si Japonci vedli i  v pozemních bojích, kde mohli zprvu 
využívat své početní převahy. Tento stav se však změnil, když Rusové s no-
vým vrchním velitelem svých sil generálem Alexejem Nikolajevičem  
Kuropatkinem poslali na Dálný východ podstatné posily. Navzdory tomu po-
razili Japonci vedení maršálem Iwaem Ójamou Rusy u Liao-jangu (24. srp-
na – 4. září 1904) a zatlačovali je k Mukdenu,hlavnímu centru Mandžuska. 
Mezitím se však rozhořely boje v okolí Port Arthuru, který byl od 30. červen-
ce 1904 obklíčen japonskými silami. Japonci vedení generálem Maresukem 
Nogim narazili na silná opevnění, v  opakovaných útocích ztratili přes 
90 000 padlých a raněných. 2. ledna 1905 se rozhodl velitel pevnosti gene-
rál Stoessel složit zbraně navzdory tomu, že jeho vojáci měli dostatek zásob 
i munice. Díky tomuto úspěchu byli Japonci schopní obnovit svou ofenzivu 
v Mandžusku, kde se jejich hlavním cílem stal Mukden. Právě zde se v úno-
ru 1905 rozhořela největší bitva od Napoleonovy porážky u  Lipska roku 
1813. Více než 270 000 Japonců zde čelilo 330 000 Rusům. Přestože japon-
ský úmysl obklíčit ruské síly ztroskotal, byl Kuropatkin donucen k ústupu, 
který rozložil morálku jeho sil, podlomenou i zprávami o šířícím se revoluč-
ním hnutí v Petrohradě a Moskvě. Rusku tak již zbyla jen naděje zvrátit běh 
konfliktu v rozhodujícím námořním střetnutí.

Po izolaci Port Arthuru totiž dospěla ruská admiralita k plánu 
vyslat Baltské loďstvo na Dálný východ, což mělo dramaticky změnit po-
měr sil v tomto prostoru. Flotila vedená admirálem Zinovijem Petrovičem 
Rožestvenským obeplula polovinu planety s  cílem spojit se s  Tichomoř-
ským loďstvem v Port Arthuru. Když však byla tato pevnost Japonci doby-
ta, rozhodl se Rožestvenskij proplout Korejským průlivem a  dosáhnout 
Vladivostoku, odkud by mohl ohrožovat japonské námořní trasy. Toho si 
však byl vědom Tógó, který na Rusy čekal u ostrova Cušima, kde 27. května 
1905 došlo ke klíčovému střetnutí. Japonci zužitkovali vyšší kvalitu svých 
plavidel i lepší výcvik svých námořníků. Ve střetnutí, které trvalo do ná-
sledujícího dne, bylo ruské loďstvo v podstatě kompletně zničeno. Naděje 
Ruska na zvrácení průběhu konfliktu pohasly. Vzhledem k domácí situaci 
pak Rusové ochotně přijali nabídku amerického prezidenta Theodora Ro-
osevelta k prostředkování. Válku tak ukončila mírová smlouva podepsaná 
v  americkém Portsmouthu 5. září 1905. Vzhledem k  tomu, že Japonsko 
bylo konfliktem z hospodářského hlediska vyčerpáno, nebyly podmínky 
pro poražené Rusy nikterak ponižující. Obě strany se dohodly na evakuaci 
Mandžuska, přičemž Japonsko získalo Liao-tungský poloostrov včetně 
Port Arthuru. Rusko se také muselo vzdát jižní části ostrova Sachalinu ve 
prospěch Japonska. Co však bylo nejvýznamnější, Rusko muselo uznat ja-
ponské nároky v  Koreji, která byla Japonskem v  roce 1910 anektována. 
Výsledek Rusko-japonské války znamenal vstup Japonska do světového 
koncertu velmocí.

úspěchem byla skutečnost, že Británie uznala Koreu jako výhradní sféru 
japonského zájmu. Aliance s Japonskem (první smlouva tohoto druhu, jíž 
evropská velmoc uzavřela s asijským státem) ukončila téměř století trvající 
britskou politiku tzv. skvělé izolace. Britsko-japonská spolupráce se však ne-
omezila pouze na sféru politiky. Obě země již v předchozích desetiletích na-
vázaly čilé obchodní vztahy. Japonské námořnictvo pak bylo na Británii 
navázáno nejen v  ohledu spolupráce s  britskými námořními misemi, ale 
i při nákupu velkých válečných plavidel, která Japonci zatím nebyli schop-
ni postavit sami (posledním takovýmto nákupem byl bitevní křižník Kongo 
dokončený roku 1913). Na přelomu 19. a 20. století britské loděnice získaly 
velké množství japonských zakázek (je poměrně překvapivou skutečností, 
že pro vlajkovou loď japonského loďstva Mikasa postavenou společností Vic-
kers dodávala díly i plzeňská Škoda). Přátelství s Velkou Británií se tak mělo 
na příští dvě desetiletí stát základním kamenem japonské politiky.

Zatímco probíhalo britsko-japonské sblížení, posilovalo Rusko své 
postavení v Mandžusku, kudy měla dle jeho dohody s Čínou vést jedna větev 
trasy Transsibiřské magistrály. Ruské pronikání do Koreje a vojenská pří-
tomnost v údolí řeky Jalu pak Tokio značně zneklidňovaly. V průběhu roku 
1903 proto Japonci vedli s Rusy jednání, bohužel bezvýchodná. Přestože Pe-
trohrad přislíbil stáhnout většinu svých vojsk z Mandžuska, dále zde posilo-
val své postavení. Tokio tak dospělo k závěru, že další jednání nemají smysl. 
6. února 1904 proto s Ruskem přerušilo diplomatické styky. O dva dny poz-
ději se pak flotila admirála Tógóa přiblížila k Port Arthuru, kde v noci z 8. 
na 9. února zaútočila na ruskou Tichomořskou flotilu, která byla početně 
zhruba stejně silná jako celé japonské námořnictvo. Odvážným útokem bez 
vyhlášení války se Japoncům podařilo poškodit dvě ruské bitevní lodě, ne-
byli však schopni přístav eliminovat jako ruský opěrný bod. V následujících 
měsících proto Japonci museli udržovat námořní blokádu základny. Sou-
běžně s útokem na Port Arthur se Japonci vylodili v Koreji, odkud jejich ar-
máda postupovala na sever k řece Jalu, kde porazila Rusy armádu a pokra-
čovala v postupu do Mandžuska, na jehož pobřeží se vylodily další japonské 
armády. Hlavní obavou japonského velení byla možnost ruského námořní-
ho výpadu z Port Arthuru, který by přerušil japonské komunikační linie. 
Tógóova flotila se proto pokusila přístav několikrát zablokovat. Tyto japon-
ské výpady však Rusové pokaždé odrazili především díky zvýšené morálce, 
jíž přineslo jmenování Stěpana Osipoviče Makarova do čela ruské flotily. 
Ruský admirál však zahynul, když 13. dubna 1904 najela jeho vlajková loď 
na minu a s téměř celou posádkou se potopila. Zánik portarthurské eskadry 
pak předznamenal japonské vylodění na Liao-tungském poloostrově, které 
přimělo Rusy k  pokusu proniknout blokádou a  odplout do Vladivostoku. 
Snaha ruské Tichomořské flotily uniknout byla Japonci zastavena pouze 
s notnou dávkou štěstí v bitvě ve Žlutém moři 10. srpna 1904.
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Od poloviny 19. století, kdy se Japonsko nedobrovolně otevřelo svě-
tu, prošla Země vycházejícího slunce bouřlivým vývojem. Během několika 
málo desetiletí se hospodářsky a technicky zaostalá země dokázala stát vý-
znamným faktorem světové politiky. Po úspěchu ve válce s Ruskem pokračo-
valo Japonsko v  úspěšných reformách. Prudký rozvoj zaznamenal v  této 
době japonský průmysl, díky čemuž se Japonsko záhy stalo jedním z před-
ních světových vývozců. Jeho ambice a politický systém, v němž se stále více 
začaly prosazovat zájmy ozbrojených sil (především armády) však měly ve 20. 
století přivést zemi ke katastrofě. V době smrti císaře Mucuhita (30. července 
1912) se však Japonsko světu jevilo jako nastupující mocnost budoucnosti, 
jejíž schopnosti poprvé umožnily asijskému národu postavit se po bok ostat-
ních světových velmocí.

11. hoSpodářSKá 
expANze 

V éře 
pRůmySLoVé 

ReVoLUCe
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V 19. století proběhla v Evropě a v některých mimoevropských oblastech vý-
razná hospodářská expanze, která přinesla zásadní kvantitativní i kvalita-
tivní změny. Jednalo se o složitý proces, který přirozeně není možné vnímat 
izolovaně, naopak je nezbytné ho analyzovat v širším kontextu politického, 
sociálního, technologického i  demografického vývoje. Zrychlení hospodář-
ského a technického rozvoje bylo podpořeno mnoha faktory politického a so-
ciálního charakteru a bezesporu souviselo s takovými jevy, jako byly napří-
klad akcelerace rozvoje manufakturní výroby v  některých evropských 
regionech ve druhé polovině 18. století, rostoucí produktivita práce ale také 
postupné odstraňování negramotnosti. Hospodářská expanze 19. století byla 
bezesporu stimulována některými sociálně-politickými změnami, které ved-
ly k  rozšíření osobních svobod Evropanů, růstu různých podnikatelských 
aktivit a v neposlední řadě rostoucí popularitě ekonomického liberalismu. 
Z hospodářského hlediska je 19. století vnímáno především jako etapa výraz-
ného zrychlení procesu industrializace. Významné změny však probíhaly 
i v ostatních sektorech. 19. století mimo jiné přineslo boom různých finanč-
ních služeb, vnitřního i zahraničního obchodu, s čímž souvisel i rychlý roz-
voj dopravy. Opomenuty nemohou být ani změny probíhající v zemědělství, 
třebaže cesta modernizace agrárního sektoru byla často složitá a zdlouhavá.

Významným fenoménem, který je obvykle považován za nejdůle-
žitější součást a významný stimul zmíněného procesu hospodářské expan-
ze, byla průmyslová revoluce. V  současnosti neexistuje přesná a  obecně 
uznávaná definice průmyslové revoluce – nejstručnější a tedy značně zjed-
nodušená definice uvádí jako hlavní atribut průmyslové revoluce přechod 
od ruční výroby k strojní velkovýrobě. Nejednoznačné zůstávají také chro-
nologické vymezení a periodizace průmyslové revoluce. Obvykle se uvádí, že 
celý proces začal v Anglii přibližně kolem roku 1760 (na kontinentě většinou 
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v  továrně Richarda Arkwrighta, jednalo se o spřádací stroj poháněný vod-
ním kolem, tzv. water-frame (patentován v roce 1769), který byl schopný pro-
dukovat silnou přízi vhodnou pro náročnější bavlněné výrobky. Následovala 
řada dalších zlepšení, nastolený trend mimo jiné směřoval k celkové mecha-
nizaci tkalcovského stavu. Na konci 19. století už využívala textilní výroba 
v USA zcela mechanizované stavy, které byly schopné samy vyměnit člunek 
aniž by se zastavily a naopak samy přerušily činnost v okamžiku, kdy se zlo-
mila jehla. V důsledku zavádění nových strojů začala růst produktivita práce 
a  klesat výrobní náklady. V  nových podmínkách se kvalitnější zboží stalo 
cenově dostupnější pro širokou veřejnost a také vzrostla úloha textilních vý-
robků v evropském exportu. V textilní výrobě proběhlo několik dalších vý-
znamných změn. V Anglii se už v 18. století například začala viditelně měnit 
struktura textilní výroby. Zajímavý byl především konkurenční boj mezi 
dříve dominujícím soukenictvím a bavlnářstvím, které v průběhu desetiletí 
získalo převahu, a to navzdory skutečnosti, že bylo závislé na dovozech bavl-
ny, hlavní vstupní suroviny. Bavlna byla dovážena například z Egypta, po-
stupně se nejdůležitějším zdrojem bavlny pro anglické továrny stal jih USA. 
Hlavním důvodem expanze bavlnářství byla přirozeně rostoucí poptávka po 
bavlněných textiliích, s ohledem na jejich příznivé vlastnosti.

Se zaváděním nových strojů do výroby bylo nutné řešit otázku je-
jich efektivnějšího pohonu. V 18. století různá mechanická zařízení poháně-
la lidská a zvířecí síla, avšak nejvýznamnějším zdrojem hnací síly zůstávala 
voda, zejména v náročných podmínkách, kde bylo zapotřebí výkonnějšího 
zdroje (například v hornictví). Využívání vody ale přirozeně provázely někte-
ré problémy, silně záviselo na podmínkách dané lokality a procházelo i se-
zónními výkyvy (komplikace v době sucha). Hledání flexibilnějšího a efek-
tivnějšího pohonu bylo složitým a  zdlouhavým procesem. Ve své době 
bezesporu významný pokrok představoval například Newcomenův parní 
stroj, jehož využívání se v prvních desetiletích 18. století rozšířilo především 
v hornictví, kde sloužil zejména k odčerpávání vody z dolů. 

Uplatnění našel však i v dalších oblastech, například při tavbě rudy. Využíván byl k přečerpá-

vání vody, která prostřednictvím vodního kola vháněla vzduch do tavících pecí, a tak zvyšova-

la jejich výkon. jak už bylo naznačeno, Newcomenův parní stroj se stal velmi oblíbeným ze-

jména v hornictví, kde byl využíván ještě několik desetiletí po zkonstruování vylepšeného 

Wattova parního stroje.

V současnosti je parní stroj spojován především se jménem Jamese 
Watta, který se v první polovině 60. let 18. století pokoušel vylepšit Newcome-
nův stroj. To se mu ve výrazné míře podařilo v roce 1765, když k němu připo-
jil samostatný studený kondenzátor. Markantně tak zvýšil účinnost Newco-
menova stroje a zároveň snížil spotřebu paliva (uhlí) i celkové náklady. Také 

až po skončení napoleonských válek), ve 40. letech 19. století vyvrcholila prv-
ní etapa, zatímco tzv. druhá průmyslová revoluce se rozběhla v první polovi-
ně 70. let 19. století a skončila ve vyspělých regionech v průběhu 20. století 
(nejdříve tato druhá vlna kulminovala v USA a potom v západní Evropě). Jak 
bylo naznačeno, objevují se různé časové údaje, které je tak nutné považovat 
za relativní, podléhající značně subjektivním hodnocením. Sporným zůstá-
vá také samotný termín průmyslová revoluce, někteří historikové ho odmíta-
jí s tím, že se spíš než o revoluci (ve smyslu náhlého radikálního zlomu), jed-
nalo o evoluci, v jistém ohledu o „pouhé“ zrychlení dosavadního evolučního 
procesu. Jedním z těch, kteří zpochybňují termín průmyslová revoluce, je 
i Rondo Cameron, který ve svém dnes již klasickém díle Stručné ekonomické 
dějiny světa píše o „etapě vzniku moderního průmyslu“, kdy se moderní od 
předmoderního průmyslu začal lišit především „rozsáhlým využíváním stro-
jů poháněných mechanickou energií, zavedením nových neživých zdrojů 
energie (zejména fosilních paliv) a rozšířením využívání materiálů, které se 
v přírodě běžně nevyskytují“.

Za jeden z předpokladů nastartování průmyslové revoluce je obec-
ně považováno zrychlení technického a technologického rozvoje, ke kterému 
došlo v 18. a dále v 19. století. Je vhodné připomenout, že významnou součás-
tí tohoto inovačního procesu bylo nejen samotné vynalézání, hledání nových 
postupů a metod, stejně důležitá byla ochota zavádět tyto novinky do výroby, 
odhodlání experimentovat s často nejasnými vyhlídkami na realizaci zisku. 
Nejdříve začala nová vlna inovací v textilní výrobě, která je zároveň v učeb-
ních textech často prezentována jako „vzorový příklad“ odvětví, kde se v rela-
tivně krátkém časovém úseku objevila řada významnějších vynálezů a tech-
nických zdokonalení. Obvykle je jako určitý počátek inovačního vlny uváděn 
rok 1733, kdy byl Johnem Kayem patentován létající člunek (flying shuttle), 
který zvýšil výkon tkalcovského stavu a současně umožnil výrobu širších lá-
tek jediným tkalcem (až do této doby byla nutná kooperace dvou osob). 

přestože se jednalo o zjevný posun v procesu tkaní, létající člunek se nestal příkladem vynálezu, 

který rychle nalezl širší uplatnění v praxi. johnu Kayovi také způsobil řadu problémů. Létající člunek 

byl zejména zpočátku tkalci vnímán jako vynález, který jim bere práci a opakovaně se objevily po-

kusy zablokovat jeho využívání. V obavě o svou bezpečnost se musel Kay dokonce po určitý čas 

skrývat. další komplikací bylo porušování práv, která měl Kay zaručena svým patentem. V důsled-

ku uvedených a dalších problémů, především obtížného a zdlouhavého zavádění létajícího člunku 

do výroby, se Kay dokonce rozhodl opustit Anglii a v roce 1747 se přestěhoval do Francie.

V  roce 1764 zkonstruoval James Hargreaves stroj poháněný lid-
skou silou, tzv. spinning jenny (patentován roku 1770), který spřádal 8 nití 
najednou. Postupně se počet spřádaných nití zvýšil na více než 100 a lidská 
síla byla nahrazena jinými alternativami. Jeden z dalších vynálezů se objevil 
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Tabulka I: Hutní výroba ve vybraných zemí v letech 1880–1914 

(průměrná roční produkce v daném období v tisících tun)

 Velká Británie Německo USA

 litina ocel litina ocel litina ocel

1880-1884 8 395 1 822 2 892 972 4 327 1 584

1885-1889 7 784 --- 3 540 --- 6 145 ---

1890-1894 7 401 3 194 4 335 2 778 8 214 4 378

1895–1899 8 777 --- 5 974 --- 10 794 ---

1900–1904 8 778 5 039 7 925 7 412 16 662 13 616

1905–1909 9 854 6 091 10 665 10 846 23 534 21 289

1910–1914 9 647 7 141 14 360 15 035 25 429 27 603

Zdroj: FONTANA, Giovanni Luigi: The economic development of Europe in the nineteenth century (III): the process 

of industrialization, In: An Economic History of Europe, From Expansion to Developement, ed. Antonio Di Vittorio, 

London 2006, s. 187.

V první polovině 19. století se žádné převratné změny v technologii 
tavení rudy neobjevily a nejvýznamnější pokrok v hutnictví v této době při-
neslo vhánění horkého vzduchu do vysokých pecí. Navíc se ukazovalo, že 
rozšiřování nových metod z britských ostrovů na kontinent bude probíhat 
i po skončení napoleonských válek spíše pomalým tempem. Zatímco v Anglii 
využívání koksu již jednoznačně dominovalo na konci 18. století, ve Francii 
v roce 1840 dosáhl podíl koksu na celkovém objemu vytaveného železa nece-
lých 30 % (v případě Německa to bylo dokonce jen zhruba 15 %). V 50., 60. 
a 70. letech 19. století byly objeveny nové metody výroby oceli (Bessemerův, 
Martinův a Thomasův proces), které umožnily využití méně kvalitní rudy 
respektive problematické rudy, například s vysokým obsahem fosforu. Tyto 
objevy se staly významnými impulsy k nové expanzi hutnictví, vedly k zlev-
nění oceli a  také výrazným strukturálním změnám v  hutní výrobě, kdy 
rychle rostl podíl oceli na celkové produkci (vývoj v zemích s největším podí-
lem na celosvětové hutní výrobě podrobněji viz tabulka I). Ocel se stávala 
stále oblíbenějším, častěji užívaným materiálem, který postupně nahrazoval 

Wattova vylepšená verze nalezla nejdříve uplatnění v hornictví. Watt opako-
vaně svůj parní stroj zdokonalil, například tím, že přeměnil posuvný pohyb 
pístu v rotační. O nový vylepšený parní stroj rychle rostl zájem a v polovině 
80. let 18. století začal být zaváděn v textilní výrobě, zhruba ve stejné době 
byl poprvé využit v parním mlýnu.

S rychlejším zaváděním strojů do výroby vzrostl význam kovů, pře-
devším oceli. Na počátku 18. století hutní výroba v Anglii představovala spíše 
problematické odvětví a její výkonnost pravidelně zaostávala za potřebami 
anglického trhu. Jedním z hlavních problémů hutní výroby byla její závis-
lost na využívání dřevěného uhlí, kterého byl v  Anglii nedostatek a  jehož 
cena zůstávala vysoká. Slabá výkonnost a vysoké výrobní náklady přirozeně 
stimulovaly dovozy. Pokusy s využitím černého uhlí při tavbě rudy opakova-
ně končily neúspěchem, přičemž hlavním problém byly nečistoty, které se 
z něj při tavení uvolňovaly. Tento problém se podařilo v  roce 1709 vyřešit 
Abrahamu Darbymu využitím koksu, který byl relativně čistým palivem 
s vysokou výhřevností. Využití koksu při tavbě rudy se bezesporu stalo zásad-
ní událostí, jejíž význam se však naplno projevil až s určitým časovým odstu-
pem. Teprve proces pudlování železa, který zavedl Henry Cort v roce 1784, 
během něhož bylo vytavené železo zbavováno uhlíku a měnilo se v kujnou 
ocel, společně s válcováním a některými dalšími zlepšeními společně vedly 
k masivnímu nahrazování dřevěného uhlí koksem a postupně také k měnící 
se dislokaci hutí, které byly za nových okolností logicky často budovány 
u zdrojů černého uhlí. 

Wattův parní stroj
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Tabulka II: Těžba uhlí ve vybraných státech v období 1830–1913

( v milionech tun)

 Francie Německo Velká Británie Rusko USA

1830 1,9 1,8 30,5 -  -

1840 3 3,2 42,6 - -

1850 4,4 5,3 62,5 - -

1860 8,3 18,4 87,9 0,3 -

1870 13,3 34 115 0,7 -

1880 19,4 59,1 149 3,3 -

1890 26,1 89,2 185 6 -

1900 33,4 150,4 229 16,2 245

1913 40,8 277,2 292 36 517

Francie Německo Velká Británie Rusko USA

Zdroj: GORDON, Richard L.: World Coal – Economics, Policies and Prospects, Cambridge Energy Studies, Cambridge 

1987, s. 44; MITCHELL, B. R.: European Historical Statistics 1750–1975, London 1981, s. 426–431.

Z  hlediska praktického využití se k  nejvýznamnějším objevům 
v chemii ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století zařadily nová meto-
da výroby sody (uhličitanu sodného, Ernest Solvay, 1861), dále potom zejmé-
na objevy německých výzkumníků, například nové procesy výroby indiga 
(Adolf von Bayer, 1880), amoniaku (Fritz Haber, 1904) a v neposlední řadě 
nové postupy objevené Augustem Wilhelmem von Hofmannem, které na-
příklad umožnily rozšířit využití anilinu jako chemického barviva. Hlav-
ním centrem rozvoje chemické výroby se stalo Německo, kde výše uvedené 
a  mnoho dalších objevů například umožnily výrazný pokrok v  produkci 
umělých barviv a hnojiv. Nové postupy a metody v chemické výrobě však 
měly mnohem širší celospolečenský dopad, třebaže se naplno projevil až 
v delším časovém horizontu. 

dřevo a v některých případech také litinu ve stavebnictví, při výrobě lodí, ve 
výstavbě železniční sítě atd.

Na tomto místě byl měl být připomenut hlavní rozdíl mezi ocelí a litinou, které představují zá-

kladní výsledné produkty z vytaveného železa. Ve srovnání s ocelí má litina vyšší obsah uhlíku 

a vyznačuje se také odlišnými vlastnostmi, které ovlivňují využití litiny respektive oceli v praxi. 

Litina je pevná a tvrdá, ale křehká, zatímco ocel je pružná a kujná.

Změny v metalurgii, rozšíření parního stroje a některé další faktory 
vyvolaly rostoucí poptávku po uhlí. V této souvislosti je třeba připomenout, že 
v celoevropském měřítku sice jednoznačně dominovala těžba černého uhlí, ale 
zájem o hnědé uhlí narůstal přibližně stejným tempem. Těžba uhlí, která úzce 
souvisela s aktuálními požadavky ekonomiky, se stala zajímavým indikátorem 
celkové ekonomické vyspělosti a výkonnosti dané země. V polovině 19. století, 
kdy měla Velká Británie výraznou ekonomickou převahu nad zbytkem světa 
především v oblasti průmyslové výroby, byla současně nejvýznamnějším světo-
vým producentem uhlí s přibližně 60% podílem na světové těžbě, přičemž asi 
15 % produkce exportovala. Ve druhé polovině století však Británie svojí domi-
nanci postupně ztratila. Rychle rostla především těžba v USA a Německu, tedy 
v zemích, které v této době nejvíce posílily svou pozici ve světové ekonomice 
a v globálním měřítku představovaly nejvýznamnější konkurenty Británie. Na 
konci 19. století největší podíl na celosvětové těžbě získaly Spojené státy a toto 
prvenství si udržely řadu dalších desetiletí (těžba uhlí podrobněji viz tabulka II).

Kromě těžby uhlí, hutnictví a  textilní výroby prodělala zásadní 
kvalitativní a kvantitativní změny řada dalších odvětví. Výše uvedené seg-
menty byly vybrány nejen s ohledem na jejich význam v ekonomikách nejvy-
spělejších zemí (především Velké Británie) ale také s ohledem na skutečnost, 
že jsou obvykle považovány za určitý vzorový příklad rychle rozvíjejících se 
odvětví a jejich vývoj v mnoha ohledech vhodně demonstruje genezi celého 
průmyslového sektoru.

V první polovině 70. let 19. století začala tzv. druhá průmyslová 
revoluce. Jednalo se mj. o novou vlnu objevů a vynálezů, z nichž řada rychle 
našla uplatnění v praxi. Nová vlna technologických změn a inovací v největší 
míře ovlivnila rozvoj chemického průmyslu, výrobu elektřiny a  hutnictví 
(především již zmiňované nové metody výroby oceli). V období druhé prů-
myslové revoluce dochází také k výraznější interakci průmyslu a vědy. Prů-
myslové podniky, obecně především ty větší, významnější, se snažily posílit 
svou spolupráci s vědeckou sférou. Řada z nich si uvědomila, že klíčovou roli 
v jejich dalším rozvoji mohou sehrát nové technologické postupy, které na-
příklad napomohou vyřešit některé zásadní problémy, dosud blokující ex-
panzi daného podniku či odvětví. Průmyslová výroba tak v  rostoucí míře 
svými požadavky a nároky ovlivňovala zaměření vědeckého výzkumu. 
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však byla ropa stále jednoznačně zastíněna uhlím, které i nadále hrálo ve 
vyspělých zemích roli dominantního energetického zdroje.

V odborné literatuře je dnes poměrně často hodnocena tzv. země-
dělská (agrární) revoluce. V jistém ohledu se jedná o termín, který je ještě 
kontroverznějším označením ve srovnání s  již zmíněným případem prů-
myslové revoluce. Jako zemědělská revoluce je v podstatě prezentován velmi 
složitý proces inovací, který proběhl z větší části v 18. a 19. století a v koneč-
ných důsledcích vedl k modernizaci a především větší výkonnosti agrární-
ho sektoru v některých zemích (v této souvislosti je třeba zmínit fakt, že ter-
mín zemědělská revoluce je místy v  odborné literatuře používán pro 
označení zcela jiných procesů v  odlišných historických etapách). Jedním 
z charakteristických rysů zemědělské revoluce bylo efektivnější využívání 
půdy, což především souviselo s přechodem z trojpolního (respektive dvoj-
polního) na střídavé hospodaření. Intenzivnější pěstování pícnin umožnilo 
rozšíření chovu dobytka a tak i aktivnější využívání hnojení, s jehož pomocí 
byl likvidován hlavní nedostatek dosavadního modelu, tj. úhor. Důležitou 
roli také hrálo efektivní střídání plodin (obilovin, okopanin a pícnin), které 
bránilo nadměrnému vyčerpání půdy. K celkovému pokroku v zemědělství 
bezesporu přispěla i výroba dokonalejších nástrojů a nových specializova-
ných strojů, které například usnadnily a zrychlily setí a orbu. Zvýšení pro-
dukce pícnin nebylo jedinou viditelnou změnou v komoditní struktuře ag-
rární výroby. Kromě jiných plodin v  celoevropském měřítku vzrostl 
například podíl cukrové řepy a také brambor – v této souvislosti může být 
také připomenuta konjunktura, kterou v 19. století prodělaly evropské cuk-
rovarnictví a  lihovarnictví. Celkové zvýšení objemu agrární výroby bylo 
také podpořeno rozšiřováním plochy obdělávané půdy (například za pomo-
ci nových metod vysoušení a odvodňování) nebo například úspěchy v oblas-
ti šlechtění, které se dostavily jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě.

V  důsledku výše uvedených a  některých dalších faktorů začala 
růst výkonnost agrárního sektoru nejdříve v zemích respektive regionech, 
které industrializační proces zasáhl jako první. Podle některých názorů 
patřila k základním předpokladům expanze průmyslového sektoru schop-
nost vyprodukovat větší objem potravin za pomoci menšího počtu lidí. 
Tuto podmínku splňovala Británie, kde navzdory výraznější migraci oby-
vatelstva do měst viditelně narůstal objem agrární výroby. Na tomto místě 
je však nutné zmínit skutečnost, že přes tuto konjunkturu nebylo britské 
zemědělství schopné pokrýt požadavky domácího trhu a objem agrárních 
dovozů se zvyšoval. Například vývoj dovozu obilí procházel sice značnými 
výkyvy, nicméně v dlouhodobém horizontu prvních desetiletí po napole-
onských válkách vykazoval zjevný růstový trend. Zásadní dopad na situaci 
v britském zemědělství, vlastně na celou britskou ekonomiku mělo zrušení 
tzv. obilních zákonů (1846). Do zcela nové vývojové fáze potom britské  

 Již počátkem 19. století probíhaly pokusy využít elektřinu ke ko-
merčním účelům. Prvním, kdo v podstatě prokázal možnosti elektřiny jako 
nového zdroje osvětlení, byl britský chemik Humphry Davy. Z dalších bada-
telů, kteří svým výzkumem přispěli k většímu praktickému využití elektric-
ké energie, by měl být zmíněn především další britský vědec Michael Fara-
day, který mimo jiné objevil elektromagnetickou indukci a  sestrojil první 
dynamo (1831). V polovině 19. století se stále zdála být elektřina perspektiv-
ním energetickým fenoménem spíše jen na teoretické úrovni. Dosud nebyly 
vyřešeny některé zásadní problémy, které bránily masivnějšímu rozšíření 
používání elektřiny jako hnací síly motorů či jako světelného zdroje. Jedním 
z nich zůstávala otázka přenosu elektřiny na větší vzdálenosti. V posledních 
desetiletích 19. století výzkum a hledání praktického využití elektřiny vstou-
pily do zcela nové fáze, hlavním centrem těchto aktivit se staly USA, kde byly 
také nejdříve položeny základy elektrárenského průmyslu. V  prvé řadě je 
nutné připomenout dvě výjimečné osobnosti, Thomase Alvu Edisona (vyná-
lez žárovky, elektroměru atd.) a  Nikolu Teslu (například objev střídavého 
proudu a  vynález indukčního motoru) a  dále také například vynálezce 
a podnikatele George Westinghouse, který se zasloužil o vybudování první 
elektrické sítě a položil základy elektrárenského průmyslu v USA. Elektřina 
postupně změnila život především obyvatel velkých měst, stala se novým 
atraktivním světelným zdrojem v  domácnostech, prosadila se i  v  dopravě 
(tramvaj, podzemní dráha) a neposlední řadě našla větší využití i v průmyslo-

vé výrobě (například průmyslová 
elektrolýza byla zásadním přelo-
mem v produkci hliníku). Z oblas-
ti využívání nových energetických 
zdrojů by měl být zmíněn nástup 
ropného průmyslu. V  polovině  
19. století bylo praktické využití 
ropy velmi omezené a její význam 
jako energetického zdroje mini-
mální. V následujících desetiletích 
některé vynálezy a objevy umožni-
ly výrazné rozšíření využití ropy. 
Její těžba rychle narůstala, z  při-
bližně 5,7 milionů barelů v  roce 
1870 na více než 407 milionů ba-
relů v roce 1913, přičemž většina 
byla realizována v USA. Podstatný 
význam také měla těžba z ruských 
kaspických ložisek. Bezprostřed-
ně před první světovou válkou Thomas Alva Edison
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boom někdy označovaný jako „canal mania“ (také jako „canal building 
fever“, objevují se však i  jiná označení). Budování průplavů mimo jiné 
usnadnilo a v mnoha případech také zlevnilo přepravu objemných nákla-
dů. Nové vodní cesty například v některých regionech sehrály význam-
nou roli při zásobování těžkého průmyslu uhlím. Nejednalo se pouze 
o čistě britský fenomén, velmi podobný vývoj probíhal například v někte-
rých oblastech USA. Význam tohoto procesu umocňuje jeho časové vyme-
zení, kdy k podstatnému rozšíření sítě průplavů došlo několik desetiletí 
před nástupem železniční dopravy. 

V posledních desetiletích před příchodem průmyslové revoluce zů-
stávaly možnosti silniční dopravy poměrně omezené, což mimo jiné souvise-
lo s obecně značně zaostalou a nekvalitní silniční sítí v Evropě (včetně vyspě-
lejších západoevropských regionů). V řadě případů se snažili dopravci, pokud 
to bylo možné a především při přepravě na větší vzdálenosti, spíše vyhnout 
silniční přepravě a využít jiných možností, především pobřežní popřípadě 
říční dopravy – ať už byly hlavním důvodem nižší náklady nebo například 
rychlejší dosažení cíle. Jako první výrazná kvalitativní změna v budování 
silnic je uváděna metoda tzv. makadamování (nazvaná podle skotského sta-
vitele Johna Loudona McAdama), která začala být využívána kolem roku 
1820 a umožnila budovat silnice s pevným a relativně hladkým povrchem. 
Obliba a využívání této metody poměrně rychle narůstaly. Makadamování 
bylo ve velké míře definitivně nahrazeno vylepšenými postupy, které snížily 
prašnost a zvýšily trvanlivost cest. Nakonec ve 20. století silnice dostaly hlad-
ký asfaltový povrch (popřípadě betonový), což souviselo s masivním rozvo-
jem automobilové dopravy.

Bezesporu hlavním symbolem převratných změn v  dopravě 
v průběhu průmyslové revoluce se stala železnice. Počátky železniční do-
pravy můžeme spatřovat v hornictví 18. století, kdy začaly být využívány 
kovové koleje při těžbě uhlí. Klíčovým faktorem bylo zdokonalení parní-
ho stroje, jehož výkonnější verze a  další postupné inovace a  zlepšení 
umožnily rozšířit využívání lokomotiv také k přepravě osob a zboží. K ex-
plozi železničního boomu však došlo až s určitým časovým odstupem po 
zahájení železniční dopravy mezi anglickými městy Stocktonem a  Dar-
lingtonem v  roce 1825. Výstavba železnic probíhala zprvu nejrychleji 
v  Británii a  Německu ve 40. letech 19. století. Expanze železniční sítě 
měla zásadní, nejen dopravně-ekonomický význam. Železnice svými za-
kázkami stimulovaly rozvoj hutnictví a strojírenství, výrazně napomohly 
k  faktickému rozšíření trhů do obtížně přístupných oblastí, využívání 
železnic vedlo ke snížení dopravních nákladů, což přímo souviselo s mě-
nící se exportní výkonností některých zemí. Železniční spoje usnadnily 
a zrychlily migraci obyvatelstva, viditelným způsobem ovlivňovaly rozvoj 
měst a celých regionů. V mnoha evropských zemích železnice absorbovaly 

zemědělství vstoupilo v poslední třetině 19. století, kdy muselo v rostoucí 
míře čelit levnějším dovozům.

Podle odhadů v celoevropském srovnání Británie také dosahovala 
nejvyšší produktivity práce v zemědělství – přibližně stejné hodnoty vykazo-
valo Nizozemsko, s odstupem následovala Belgie. Naopak nejvíce zaostávaly 
obecně regiony ve východní a jižní Evropě, přičemž není jednoduché najít 
jednoznačné důvody tohoto zjevného rozdílu. V obecné rovině hrála beze-
sporu důležitou roli absence významných stimulů, které by donutily agrární 
producenty v těchto regionech k aplikaci moderních metod a celkově rych-
lejším změnám. Přes nízkou produktivitu práce v agrárním sektoru také zů-
stávali například velcí pozemkoví vlastníci (především šlechta) na mnoha 
místech východní Evropy skutečnou ekonomickou elitou disponující  roz-
sáhlým majetkem. 

Tabulka III: Hektarové výnosy u produkce pšenice ve vybraných státech v letech 1880 a 1910 

(v tunách na hektar)

 Velká Británie Francie Německo Dánsko Nizozemsko

1880 1,8 1,1 1,4 2,4 1,8

1910 2,2 1,1 2,3 3,0 2,4

Poznámka: Ve srovnání s uvedenými evropskými státy vykazovaly obecně USA nižší hektarové výnosy. V období 

1880–1910 se příliš neměnily a oscilovaly zhruba v pásmu 0,8-1,1 tuny na hektar. Při hodnocení těchto údajů si 

je samozřejmě nutné uvědomit, že USA se opíraly o extensivní model agrární výroby, kdy hektarové výnosy měly 

menší význam ve srovnání se západní Evropou.

Zdroj: INGERSENT, K. A. – RAYNER, A. J.: Agricultural Policy in Western Europe and the United States, Cheltenham 

1999, s. 47; LOMBORG, Bjørn: The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World, Cambridge 

University Press, Cambridge 2001, s. 96.

Rostoucí spotřeba surovin a  paliv v  expandujícím průmyslu, 
zvýšení objemu mezinárodního obchodu, rychlejší růst populace společ-
ně s  intenzivnější migrací kladly obecně zvýšené nároky na dopravu, 
a  vyvářely tak tlak na její rychlejší kvalitativní i  kvantitativní rozvoj. 
Významným, zajímavým a  často připomínaným fenoménem se stala 
nová vlna výstavby kanálů a průplavů, která začala na britských ostro-
vech zhruba v polovině 18. století. V 50. a 60. letech byly například ote-
vřeny Sankey Canal a Bridgewater Canal, celý proces potom zrychlil po 
dokončení zhruba 150 km dlouhého kanálu spojujícího řeky Trent 
a Mersey (1777) a v následujících několika desetiletích Británie prožila 
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mířících k  hranicím s  potenciálním nepřítelem. Role státu v  budování 
a provozování železnic měla v posledních desetiletích 19. století v celoev-
ropském měřítku spíše rostoucí tendenci. V celosvětovém srovnání měly 
bezprostředně před první světovou válkou zdaleka nejdelší železniční síť 
USA (více než 400 000 km), v Evropě byly na předních místech Rusko, kde 
výstavba železnic expandovala především v posledních desetiletích před 
vypuknutím Velké války, dále Německo, Francie a Rakousko-Uhersko, až 
za nimi se umístila Velká Británie. Toto srovnání může být samozřejmě 
poněkud zavádějící. Musíme si například uvědomit, že Británie patřila 
k zemím s nejhustší železniční sítí v Evropě (na prvním místě byla pravdě-
podobně Belgie) a zároveň je nutné upozornit na skutečnost, že jednotlivé 
zdroje se v otázce délky a hustoty železniční sítě rozcházejí a uvádí místy 
značné rozdílné údaje.

V evropské ekonomice druhé poloviny 18. století bylo stále jed-
noznačně klíčovým a  dominantním sektorem zemědělství, 19. století 
však přineslo významný strukturální posun směrem k průmyslu a v ně-
kterých případech také ke službám. Znatelně vzrostl jejich podíl jak na 
tvorbě hrubého domácího produktu (dále jen HDP), tak i  na zaměstna-
nosti. V řadě zemí došlo k výraznému zrychlení ekonomického a populač-
ního růstu. Současně se zvýšil objem výroby v  přepočtu na obyvatele, 
vzrostla produktivita, tedy se zlepšila i efektivita využití vstupů. Zajíma-
vé a důležité (třebaže místy neprávem podceňované) změny také proběhly 
v  sektoru služeb, v němž sílila poptávka po kvalifikované pracovní síle 
a současně narostl podíl mužů na celkové pracovní síle. 19. století se také 
vyznačovalo zásadními posuny ve struktuře evropské společnosti, do zce-
la nové fáze vstoupil urbanizační proces, neopomenutelným jevem byla 
také postupující sekularizace. Intenzita uvedených trendů se však lišila 
v jednotlivých zemích, regionech, kdy například rozdíly v dynamice eko-
nomického růstu společně s dalšími faktory vedly k prohloubení rozdílů 
v hospodářské vyspělosti a životní úrovni. 

Jak už bylo naznačeno, 19. století přineslo také rozšíření indivi-
duálních svobod, podnikatelských příležitostí a v obecné rovině posílení 
ekonomického liberalismu, třebaže tento trend procházel určitými výky-
vy a jeho intenzita se v jednotlivých zemích samozřejmě lišila. Na druhé 
straně tyto tendence nutně neznamenaly oslabení státní moci a celkově 
upadající ekonomickou roli státu. Naopak, stát často vystupoval jako ak-
tivní činitel v  procesu ekonomického rozvoje, cíleně ovlivňoval vývoj 
konkrétních oblastí národní ekonomiky (například legislativními změ-
nami nebo za pomoci nových specializovaných institucí). V  některých 
zemích se také například pozitivně projevila racionalizace veřejných fi-
nancí nebo zefektivnění fiskální politiky, což zahrnovalo mimo jiné i im-
plementaci významných změn v daňovém systému. 

jednoznačně největší část z celkového objemu investic mířících do doprav-
ní infrastruktury. S ohledem na ekonomický ale například také vojenský 
význam železnic se v  řadě zemí ve výstavbě železniční sítě, popřípadě 
v  provozování konkrétních tratí, výrazně angažoval stát, který logicky 
podporoval především budování strategických tratí spojujících hlavní 
město s  ostatními významnými hospodářskými centry nebo železnic  

Stavba železnice Union Pacific
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USA
 

1840 - - - 63,5 14,5 22,0

1869/70 22,2 21,8 56,0 52,7 26,5 20,7

1889/90 14,2 27,0 58,8 43,0 27,2 29,8

1910/11 18,9 27,5 53,6 31,4 30,3 38,3

Japonsko
 

1872 - - - 73,5 26,5

1885 45,2 14,7 40,1 - - -

1890 - - - 67,2 32,8

1895 42,7 18,1 39,2 - - -

1911 36,7 23,4 39,9 65,4 14,9 19,8

primární sekundární terciární primární sekundární terciární

HDP Ekonomicky aktivní populace

Poznámka: Jedná se o přibližné hodnoty. – v případě HDP je uveden údaj z roku 1907.

Zdroj: FONTANA, Giovanni Luigi: The economic development of Europe in the nineteenth century (III): the process 

of industrialization, In: An Economic History of Europe, From Expansion to Developement, ed. Antonio Di Vittorio, 

London 2006, s. 139.

Za jeden z hlavních ukazatelů ekonomického růstu je obvykle pova-
žován vývoj HDP (popřípadě hrubého národního produktu), především v pře-
počtu na obyvatele. Sledování a zhodnocení těchto ukazatelů, respektive je-
jich hodnot v případě jednotlivých zemí či kontinentů v průběhu 19. století je 
však velmi obtížným úkolem. Dnes samozřejmě nemáme k  dispozici kom-
plexní soubor relevantních údajů, který by nám umožňoval vypočítat přes-
nější hodnoty. Jsme tak nuceni pracovat s pouhými odhady, které se navzá-
jem rozcházejí a jejichž odchylka od skutečného stavu se u jednotlivých zemí 
liší. Srovnání ekonomické výkonnosti jednotlivých států komplikují i další 
problémy.

Tabulka IV: Struktura HDP a ekonomicky aktivní populace podle jednotlivých sektorů ekonomiky ve vybraných zemích 

(podíl v procentech)

 
 

HDP Ekonomicky aktivní populace

primární sekundární terciární primární sekundární terciární

Velká Británie

1788 40,0 21,0 39,0 - - -

1841 22,0 35,0 43,0 22,3 44,3 33,4

1871 15,0 40,0 45,0 15,3 47,1 37,6

1891 9,0 41,0 50,0 10,7 48,8 40,5

1910 (a) 6,0 34,0 60,0 8,8 51,6 39,6

Francie

1820 45,7 37,6 16,7 - - -

1856 41,9 35,5 22,6 48,9 25,6 25,5

1896 33,6 39,9 26,5 43,4 27,0 29,7

1911 31,7 39,3 29,0 42,0 32,4 25,6

Německo

1850 47,0 21,0 32,0 - - -

1882 36,0 32,0 32,0 46,7 35,5 17,8

1895 31,0 38,0 31,0 39,9 39,0 21,1

1907 25,0 43,0 32,0 36,8 40,9 22,2

     pokračování tabulky na následující stránce
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Hlavním motorem celkové hospodářské expanze vyspělého světa 
se v  19. století stalo zásadní rozšíření průmyslové základny. Prakticky ve 
všech významných zemích rostl podíl průmyslového sektoru jak na tvorbě 
hrubého domácího produktu, tak na zaměstnanosti. Objem průmyslové vý-
roby se stal základním atributem celkového ekonomické vyspělosti daného 
státu. Výkonnost průmyslového sektoru měla nejen ekonomický, ale v širších 
souvislostech také rostoucí politický význam. Průmyslová výroba vyspělých 
zemí samozřejmě prošla v 19. století celou řadou kvalitativních změn, aktu-
ální výsledky jednotlivých odvětví a  také jejich investiční atraktivita byly 
například ovlivněny technologickými změnami, vědeckými objevy atd. Prů-
myslová revoluce logicky vedla k potlačení významu individuální výroby ve 
prospěch větších výrobních jednotek. Postupem času bylo jasnější, že výhod-
nější bude vytvářet větší podniky, kde je možné dosáhnout úspor a  snížit 
jednotkové náklady. Velké podniky měly ve srovnání s menšími také obvykle 
větší možnost získávat prostředky k financování výzkumu a inovací.

Epicentrem průmyslového boomu se stala Velká Británie, které 
„patřila“ první etapa průmyslové revoluce (první průmyslová revoluce). Pod-
le odhadů narostl objem průmyslové výroby v Británii od počátku 19. století 
do konce napoleonských válek zhruba o třetinu a o dalších přibližně 30 % 
do poloviny 20. let, tedy v letech, kdy se snažili britští výrobci aktivněji vyu-
žít nových příležitostí exportovat své zboží na kontinent. V roce 1840 se zdá-
la být pozice Británie jako první průmyslové velmoci neotřesitelnou. Britá-
nie měla 45% podíl na celosvětové průmyslové produkci, přičemž průmyslový 

Pohled na Manchester, jedno z hlavních center britského průmyslu v 19. století

Z pohledu reálného vývoje ve 20. století vypadá růstová dynamika 
evropských zemí v 19. století poněkud skromně. Průměrný roční přírůstek hru-
bého národního produktu Evropy se v 19. století pohyboval mezi 1 a 2 %. Srov-
nání s předcházejícím 18. stoletím však vychází výrazně příznivěji, navíc si je 
potřeba uvědomit skutečnost, že z celoevropského hlediska je etapa mezi napo-
leonskými válkami a první světovou válkou v podstatě obdobím kontinuálního 
růstu, třebaže poněkud rozkolísaného. Jedním z dalších důležitých faktorů, kte-
ré musíme brát v úvahu, je velmi specifický demografický vývoj v 19. století. 
Obecně bylo 19. století obdobím výrazného růstu populace. Dostupná data uka-
zují, že ve srovnání s celkovou výkonností ekonomiky rostl v přepočtu na obyva-
tele hrubý domácí produkt výrazně pomaleji. Zajímavý je zejména případ USA, 
které dlouhodobě vykazovaly přírůstky HDP na obyvatele v podstatě srovnatel-
né s Velkou Británií (respektive s některými dalšími státy), nicméně v důsledku 
vysokých populačních přírůstků, na kterých se výrazně podílelo přistěhovalec-
tví, celková růstová dynamika USA zejména v posledních desetiletích před prv-
ní světovou válkou zřetelně předčila hospodářskou výkonnost ostatních zemí.

Tabulka V: HDP na obyvatele ve vybraných zemích v letech 1870 a 1913  (v mezinárodních dolarech)

 Francie Německo Japonsko Nizozemsko Velká 
Británie USA

1870 1542 1336 560 2290 2671 1962

1913 2878 2737 1060 3298 4101 4657

Poznámka: Údaje v tabulce jsou uvedeny mezinárodních dolarech (Geary–Khamis dollar) v hodnotě roku 1984. 

Jedná se o hypotetickou měnu, která má stejnou kupní sílu jako americký dolar v USA v daném okamžiku. Uváděné 

hodnoty slouží především ke srovnání poměrných rozdílů mezi jednotlivými státy.

Zdroj: LOPES, Jorge: Investment in Construction and Economic Growth: A Long-term Perspective, In: Economics for 

the Modern Built Environment, ed. Les Ruddock, New York 2009, s. 97.

Tabulka VI: Růst HDP na obyvatele ve vybraných zemích v letech 1820–1913 (průměrná roční změna v daném 

období v procentech)

 Francie Německo Japonsko Nizozemsko Velká 
Británie USA

1820–1870 0,85 1,09 0,19 0,83 1,26 1,34

1870–1913 1,45 1,63 1,48 0,90 1,01 1,82

Zdroj: MADDISON, Angus: The World Economy, Volume 1: Millenial Perspective, OECD – Indian Edition, New Delhi 2007, 

s. 265.
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spojené s pracovními podmínkami lidí zaměstnaných v průmyslu – ať už se 
jednalo například o zatížení vyplývající z délky pracovní doby, neúměrné 
nároky na dětskou pracovní sílu, špatné hygienické podmínky nebo vysokou 
úrazovost. Tento problém byl samozřejmě součástí širší problematiky zahr-
nující mimo jiné otázku celkových sociálních výdajů a zabezpečení základní 
zdravotní péče pro sociálně slabé. V jednotlivých státech se stávala stále ak-
tuálnější otázka zavádění ochranného sociálního zákonodárství, postupně 
byly například schváleny zákony upravující minimální věkovou hranici lidí 
zaměstnaných v průmyslových podnicích nebo například maximální pra-
covní dobu. V oblasti sociální péče a souvisejících jevů se velmi zajímavým 
v jistém ohledu průkopnickým fenoménem staly sociální reformy, schválení 
nového sociálního zákonodárství v Německu v 80. letech 19. Století. Tento 
proces zahrnoval schválení nových zákonů o zdravotním, úrazovém, starob-
ním a invalidním pojištění.

V souvislosti se sociální problematikou je třeba také zmínit tzv. 
chartismus. Tímto termínem je označováno první masově organizované 
dělnické hnutí, které se objevilo ve Velké Británii ve druhé polovině 30. let 
19. století. Přestože se jednalo o  fenomén s  poměrně krátkou životností 
bez opravdu zásadního bezprostředního dopadu na společnost, neměl by 
být význam chartismu podceňován. V jistém ohledu byl chartismus zjev-
ným důkazem rostoucího významu nových sociálních konfliktů úzce sou-
visejících s  pokračujícími změnami ve struktuře společnosti. Samotný 
termín chartismus byl odvozen od Charty lidu (People’s  Charter), doku-
mentu vzniklého v roce 1838, který mimo jiné požadoval zavedení všeo-
becného volebního práva, zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd a snížení 
daní. Jedním z hlavních představitelů chartismu se stal poslanec britské-
ho parlamentu irského původu Feargus Edward O’Connor. O’Connor byl 
značně kontroverzním politikem vznětlivé povahy, jehož hodnocení se 
v literatuře různí, bezesporu se však výrazně zasloužil o propagaci celého 
chartistického hnutí. Na počátku 40. let vzniklo potom Národní chartis-
tické sdružení (National Chartist Association), tento pokus vytvořit novou 
dělnickou stranu ale skončil neúspěchem. Národní chartistické sdružení 
se od počátku potýkalo s řadou problémů, například soupeřením jednotli-
vých frakcí a absencí jasného politického programu. Koncem 40. let char-
tisté již rychle ztráceli podporu a jejich vliv výrazně poklesl.

Za jedno z citlivých a kontroverzních témat hospodářských dějin je 
stále možné považovat otázku měnící se životní úrovně, měnícího se socio-e-
konomického postavení jednotlivých společenských vrstev. Zejména marxis-
té často upozorňovali na sílící disparitu uvnitř společnosti a dlouhodobou 
chudobu významné části pracovní síly, přičemž věnovali pozornost přede-
vším postavení dělníků (proletariátu), pohybu jejich reálných mezd atd. Zá-
věry marxistické historiografie jsou v mnoha ohledech chybné a zavádějící.  

potenciál USA a Německa (přesněji řečeno regionů, které později byly začleně-
ny do nového císařství) dohromady představoval pouhou polovinu britské-
ho. Zhruba v polovině století se začínají viditelně měnit dosavadní trendy 
a v následujících desetiletích již Británie není schopná rozšiřovat svojí prů-
myslovou základnu stejným nebo vyšším tempem ve srovnání se svými hlav-
ními konkurenty (USA a Německem). Zatímco průměrná roční růstová dyna-
mika průmyslové výroby byla v  50. a  60. letech v  Británii a  Německu 
v podstatě totožná, od 70. let se začaly rozdíly zvětšovat. Ještě hůře vychází 
rozvoj britské průmyslové výroby při srovnání s  USA, v  období 1901–1913 
rostl průmysl USA již přibližně čtyřikrát rychlejším tempem než britský. Bez-
prostředně před první světovou válkou se USA podílely na celosvětové prů-
myslové výrobě zhruba 36 %, Velká Británie 14 % a Německo 16 %. Toto statis-
tické srovnání má přirozeně jen omezenou vypovídací hodnotu, při celkovém 
hodnocení vývoje a role průmyslu je samozřejmě nutné brát v úvahu i řadu 
dalších okolností, například skutečnost, že Británie nehledě na uvedená čís-
la v podstatě zůstávala i nadále nejprůmyslovější zemí v Evropě. V Británii již 
na přelomu století pracovala polovina ekonomicky aktivní populace v prů-
myslu a až do vypuknutí první světové války dosahovala Británie nejvyššího 
objemu průmyslové výroby v přepočtu na obyvatele v Evropě.

Nehledě na některé zjevné problémy a opakující se výkyvy hod-
notí z čistě ekonomického hlediska většina historiků a ekonomů 19. stole-
tí jako v podstatě velmi úspěšné období, ve kterém nesporně došlo k ra-
zantnímu zvýšení výkonnosti ekonomik vyspělých států. V  případě 
rozboru sociálních dopadů, především bezprostředních sociálně-ekono-
mických důsledků překotného industrializačního procesu, se však spíše 
brání nějakým jednoznačným závěrům. Razantní hospodářská expanze 
symbolizovaná zejména průmyslovou konjunkturou vyvolala mnohé soci-
ální problémy, které většinou dokázaly jednotlivé státy úspěšně řešit až 
v  delším časovém horizontu. Jedním z  často uváděných ekonomických 
trendů 19. století je obecně rostoucí produktivita práce ve vyspělých ze-
mích, což mimo jiné souviselo se zaváděním strojů do průmyslové výroby. 
Rostoucí produktivita práce je přirozeně vnímána jako pozitivní jev, nic-
méně především v krátkém časovém horizontu přinesla některé negativní 
důsledky, zejména růst nezaměstnanosti. Nahrazování lidské práce využi-
tím nových strojů logicky vyvolávalo zejména v první fází průmyslové re-
voluce negativní reakce některých dělníků, kteří protestovali proti jejich 
zavádění popřípadě stroje rozbíjeli (známé je především hnutí ludditů 
z Anglie počátku 19. století). Spíše jako zajímavost může být zmíněna sku-
tečnost, že tito rebelové, kteří se více než o pokrok starali o vlastní obživu, 
získali určité sympatie a pochopení některých významných intelektuálů. 

Jedním z negativních důsledků rychlého industrializačního proce-
su, který může být považován za určité selhání státní kontroly, byly problémy 
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i zjevné ekonomické a podle některých historiků také mocenské důsledky. 
V literatuře je demografický vývoj Francie mimo jiné dáván do souvislosti 
s měnící se velikostí armády. V 18. století disponovala Francie jednoznač-
ně největší armádou v Evropě, v předvečer první světové války měla fran-
couzská armáda přibližně stejný počet vojáků jako německá (tedy zhruba 
800 000) a o více než třetinu méně než ruská (1,3 milionu). Zatímco ve stře-
dověku měla Francie jasnou „populační převahu“ nad zbytkem západní Ev-
ropy a v roce 1800 byla po Rusku nejlidnatější evropskou zemí, v 19. století 
se vývoj obrátil a  Francie se začala propadat. Na konci 19. století měla 
Francie pravděpodobně nejnižší porodnost v Evropě (necelých 21 naroze-
ných dětí na 1000 obyvatel) a  v období od prusko-francouzské války do 
vypuknutí první světové války, tedy za přibližně čtyři desetiletí, vzrostl 
počet obyvatel Francie zhruba o 10 %, což je údaj podstatně nižší ve srov-
nání s ostatními významnými státy. Na tomto místě by měla být připome-
nuta i  skutečnost, že Francie patřila k  těm evropským zemím, kde byly 
v největší míře využívány různé metody antikoncepce. Na druhé straně 
Francie byla v  období 1870–1913 pravděpodobně jedinou západoevrop-
skou zemí, která absorbovala více přistěhovalců ve srovnání s  počtem 
emigrantů – výraznější dopad na populační přírůstky tento jev však ne-
měl. V jistém ohledu extrémním případem se stalo Irsko, které mělo v dů-
sledku opakovaných hladomorů, vysoké emigrace a  také některých dal-
ších faktorů více obyvatel v  roce 1800 než o  100 let později (zjevným 
zlomem v demografickém vývoji Irska se stal Velký hladomor, který začal 
v polovině 40. let 19. století).

Tabulka VII: Vývoj populace ve vybraných zemích v období 1821–1911 (v milionech)

 Anglie a Wales Německo Francie Irsko

1821 12,00 - 30,46 6,80

1851 17,93 - 35,78 6,55

1871 22,71 41,06 36,1 (a) 5,41

1891 29,00 49,43 (b) 38,13 4,71

1911 36,07 64,93 (c) 39,19 4,39

Poznámka: a - hodnota z roku 1872; b - hodnota z roku 1890, c - hodnota z roku 1910. Zdroj: MITCHELL, B. R.: 

European Historical Statistics 1750–1975, London 1981, s. 4–8.

Například reálné mzdy průmyslových dělníků v  dlouhodobém časovém 
horizontu v průměru rostly, třebaže jejich vývoj vykazoval určité výkyvy 
a  samozřejmě i  rozdíly v  případě jednotlivých odvětví, regionů atd. Na 
druhé straně si je nutné uvědomit skutečnost, že v zemích, které prožívaly 
ekonomický boom, růst reálných mezd většinou zaostával za tempem hos-
podářského růstu. Rovněž výrazné zlepšení dalších významných neeko-
nomických ukazatelů, jako byla například kojenecká úmrtnost nebo míra 
negramotnosti, se často dostavilo až s delším časovým odstupem po na-
startování industrializačního procesu a podstatném zvýšení tempa eko-
nomického růstu. Průmyslová revoluce také fakticky vedla k  výraznější 
diferenciaci evropských ekonomik, v  některých zemích k  viditelnému 
prohloubení regionálních rozdílů a  vyvolala některé nové kontroverze 
uvnitř společnosti. 

Rychlý hospodářský rozvoj zahrnující i expanzi zemědělské vý-
roby společně s dalšími významnými faktory (zlepšení lékařské péče a hy-
gienických návyků, kvalitnější strava atd.) vytvořily vhodné podmínky 
pro obecný růst populace, což mimo jiné souviselo i s nárůstem průměrné 
délky života a s nižší dětskou úmrtností. Ve srovnání s předcházejícím sto-
letím většina evropských zemí vykazovala v 19. století výrazně větší přiro-
zené populační přírůstky. Řada z nich udržela vysoké přirozené populač-
ní přírůstky v podstatě po celé 19. století, nicméně v jeho druhé polovině 
byly v  některých případech již celkové přírůstky viditelně regulovány 
emigrací – k takovým zemím patřilo například Švédsko a Norsko. Trend 
vyšších populačních přírůstků se projevil již v první polovině 19. století 
a v mnoha státech došlo k jeho akceleraci ve druhé polovině století, kdy se 
právě intenzivnější emigrace stala významným jevem alespoň částečně 
zmírňujícím populační tlak v Evropě. V prvních desetiletích po napoleon-
ských válkách se k zemím, které dosahovaly nejvyšších průměrných po-
pulačních přírůstků, řadily Velká Británie a skandinávské země. Například 
v  letech 1811–1821 vzrostla populace v  Anglii a  Walesu o  přibližně 18 % 
a v následujícím desetiletí o dalších 16 %, což byly údaje výrazně převyšu-
jící průměrné tempo růstu populace v 18. století (především ve srovnání 
s  první polovinou 18. století). Ve druhé polovině století se na předních 
místech pohybovaly například Nizozemsko, Bulharsko a také Rusko, které 
bylo bezprostředně před první světovou válkou evropským státem s nej-
vyšším počtem obyvatel (165 milionů v roce 1910). Na tomto místě by však 
měl být připomenut fakt, že zvláště v případě Ruska je mapování demo-
grafického vývoje do konce 19. století s ohledem na nedostatek relevant-
ních a důvěryhodných dat velmi obtížným úkolem. První komplexní sčí-
tání obyvatel proběhlo v Rusku až v roce 1897.

Obecnému růstovému trendu neodpovídala situace ve Francii, 
kde se počet obyvatel měnil jen pomalu a specifický demografický vývoj měl 
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ekonomické důvody, kdy rychle expandující americká ekonomika a  ně-
které další příznivé okolnosti logicky přitahovaly pozornost chudých Ev-
ropanů. Samozřejmě nejen jejich, zajímavým, třebaže z kvantitativního 
hlediska méně významným jevem, se například stala rozšiřující se čínská 
komunita na západním pobřeží USA, která sehrála důležitou roli při vý-
stavbě americké železniční sítě. Masivní imigrace, která měla významný 
podíl na celkovém populačním přírůstku USA, je dnes historiky převáž-
ně hodnocena jako významný jev, který pozitivně ovlivnil hospodářský 
rozvoj USA. V  této souvislosti je například připomínána skutečnost, že 
přistěhovalci přicházeli do USA většinou v produktivním věku a náklady 
na jejich vzdělání tedy často nesla mateřská země.

V 19. století obecně výrazně zesílila migrace obyvatelstva, ať už 
mluvíme o  pohybu obyvatelstva mezi kontinenty, státy či o  přesunech 
mezi regiony v rámci jedné země. Kromě USA by mohla být například uve-
dena evropská migrace do Latinské Ameriky (hlavně ze Španělska a Itálie) 
nebo do Austrálie (především z  Anglie a  Irska). Intenzivnější migrace 
ovlivňovala nejen ekonomiku cílových zemí, ale měla také přirozeně růz-
né ekonomické a další důsledky v mateřských („zdrojových“) zemích. Na 
některých místech v Evropě tak například v důsledku odlivu pracovní síly 
došlo k  částečnému uvolnění tlaku na klesající mzdy, který byl vyvolán 
rychlejším růstem populace (popřípadě některými dalšími faktory).

Dalším významným jevem, který souvisel s obecnými ekonomic-
kými změnami (především s akcelerující industrializací) v 19. století, bylo 
zrychlení procesu urbanizace. Přesun obyvatelstva do měst byl bezesporu 
jedním z dobře viditelných charakteristických rysů průmyslové revoluce 
a současně jedním z předpokladů jejího úspěšného průběhu. S ohledem na 
tuto skutečnost jistě nepřekvapí fakt, že proces urbanizace nejrychleji po-
stupoval v Británii, kde zároveň logicky rychle klesal podíl obyvatelstva 
pracujícího v  agrárním sektoru (zatímco těsně po skončení napoleon-
ských válek to byla zhruba třetina, na konci 19. století přibližně 10 %). Na 
druhé straně Británie byla spíše výjimkou, extrémem. Vývoj v Británii se 
viditelně lišil nejen ve srovnání se zaostalými státy (jako bylo Rusko), ale 
například i  rozvinutější Francií. Pouze Belgie byla v  podstatě jediným 
kontinentálním státem, který na konci 19. století vykazoval podobný po-
díl agrární populace jako Británie. Intenzivnější urbanizaci v  Británii 
i dalších zemích provázela také vyšší koncentrace obyvatelstva ve velkých 
městech (nad 10 000 obyvatel). Rychlý urbanizační proces v 19. století sa-
mozřejmě neměl pouze kvantitativní důsledky. Měnila se tvář, podoba 
měst, kde například vznikaly nové dělnické kolonie. Důležitou roli sehrá-
lo i rozšíření využití oceli ve stavebnictví, která se stávala cenově dostup-
nější a v rostoucí míře byla využívána například při stavbě mostů a růz-
ných továrních objektů. 

Fenomén vyšších populačních přírůstků nebyl omezen pouze 
na Evropu. Podle odhadů se světová populace v letech 1800–1900 rozrost-
la přibližně z 1 na 1,6 miliardy. Ve srovnání s Evropou narůstal rychleji 
(tedy alespoň z hlediska průměrných ročních procentuálních přírůstků) 
počet obyvatel Jižní a zejména Severní Ameriky, naopak Afrika a Asie zů-
stávaly pod celosvětovým průměrem. Z mimoevropských oblastí je třeba 
zmínit především USA, pro které byly příznačné jak vysoké přirozené pří-
růstky, tak vysoká absorpce přistěhovalců, z nichž většina přišla z Evropy 
(v roce 1800 měly USA 5,2, 1860 31,4 a v roce 1913 97,2 milionů obyvatel). 
V 19. století probíhala evropská migrace do USA v několika vlnách, při-
čemž nejvýznamnější z nich začala přibližně na počátku 80. let. K hlav-
ním stimulům imigrace do USA v  této době bezpochyby patřily obecně 

Tabulka VIII: Světová populace v období 1800–1900 

(počet v milionech, podíl v procentech)

 
 

1800 1850 1900

počet podíl počet podíl počet podíl 

Afrika 100 10,9 100 9,2 141 9

Severní 
Amerika (a) 6 0,7 26 2,4 81 5,2

Latinská 
Amerika 23 2,5 33 3 63 4

Asie 595 64,7 656 60,1 857 54,5

Evropa (b) 193 21 274 25,1 423 26,9

Oceánie 2 0,2 2 0,2 6 0,4

Celkem 919 100 1091 100 1571 100

počet podíl počet podíl počet podíl

1800 1850 1900

Poznámka: a - území severně Rio Grande, b - včetně celého Ruska

Zdroj: GLASS, D. V. – GREBENIK, E.: World Population 1800–1950, in: The Cambridge Economic History of Europe, 

Volume VI (The Industrial Revolutions and After, Part I), Cambridge 1965, s. 58.
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může být například připomenuta i skutečnost, že Malthus nevnímal epide-
mie, války a další katastrofy, které vedly k  redukci lidské populace, jako 
jednoznačně negativní jevy – považoval je také za určitou prevenci, jevy, 
které zabraňují přelidnění světa. Uvedený výklad populační teorie je samo-
zřejmě poněkud zjednodušený a nezahrnuje další zajímavé a významné de-
taily Malthusových úvah. Malthusovy názory ovlivnily uvažování význam-
ných ekonomů, filozofů a  sociologů. Na druhé straně právě ve světle 
reálného vývoje 19. století se přinejmenším některé Malthusovy závěry 
ukazovaly jako pochybné a zavádějící, a Malthusův model se tak začal jevit 
jako zjevně překonaný, neaktuální.

Průmyslová revoluce byla mimo jiné událostí, v  jejímž průběhu 
nutně muselo dojít k  přehodnocení dosavadních ekonomických teorií. 
V nové průmyslové éře se zdály být přirozeně neaktuální některé názory fy-
ziokratů, například jejich preferování rozvoje agrární výroby ve vztahu 
k ostatním sektorům ekonomiky. Reálný vývoj v 19. století vyvolal další po-
chybnosti o  opodstatnění merkantilistických principů. Na tomto místě je 
třeba zmínit především případ Velké Británie, která si v rostoucí míře uvědo-
movala negativní aspekty ochranářské politiky v okamžiku, kdy měla výraz-
nou ekonomickou, zejména průmyslovou převahu nad ostatními státy. Brito-
vé se proto stali prvními a  dlouhodobě nejvýznamnějšími propagátory 
liberalizace mezinárodního obchodu. 

Teoretický základ nové hospodářské politiky zformuloval profesor 
logiky a filozofie Adam Smith (1723–1790), především ve své nejvýznamnější 
studii Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth 
of Nations, poprvé publikováno 
v  roce 1776). Ve srovnání s  Mal-
thusovými teoriemi mělo dílo 
Adama Smithe nepochybně vý-
razně větší historický význam. 
Smith je obecně považován za za-
kladatele klasické ekonomické 
školy (tzv. klasické politické eko-
nomie) a za jednoho nejvýznam-
nějších zastánců a  propagátorů 
ekonomického liberalismu. Jed-
ním ze stěžejních bodů jeho teo-
rií byl důraz na význam dělby 
práce, která je zdrojem rostoucí 
produktivity práce a  tím i  zdro-
jem růstu bohatství. Dělba práce 
je podle Smithe velmi ovlivněna Adam Smith

Tempo a konkrétní podobu procesu urbanizace ať přímo či nepří-
mo ovlivňovala řada faktorů, například dislokace zdrojů strategických suro-
vin a paliv. Zajímavou ukázkou urbanizace v průběhu průmyslové revoluce se 
tak stal například Sheffield, který leží v uhelné pánvi na severu Anglie. V prů-
běhu 19. století vzrostl počet obyvatel Sheffieldu z přibližně 60 000 na 450 
000, přičemž většina lidí v produktivním věku byla zaměstnaná v průmyslu 
(těžebním, hutním a dalších odvětvích). V důsledku rychle rostoucího počtu 
obyvatel musel Sheffield řešit řadu problémů, například nedostatek pitné 
vody a postupně získal pověst jednoho z nejméně atraktivních míst v Anglii.

Před začátkem průmyslové revoluce hrály demografické změny 
(především skokové) zásadní úlohu v hospodářském vývoji a měly zjevný do-
pad na měnící se životní úroveň, pohyby cenové hladiny, popřípadě na prů-
běh a časové vymezení ekonomických cyklů. Také v 19. století demografické 
změny zůstávaly významným jevem ovlivňujícím celkový hospodářský vý-
voj, jejich relativní význam, tj. v poměru k dalším důležitým faktorům, však 
poklesl. Klíčová role demografického vývoje, především rostoucí populace, se 
odrazila v teoriích některých ekonomů. Za zmínku stojí zejména názory Tho-
mase Roberta Malthuse (1766–1834), který zpochybňoval možnosti dlouho-
dobého ekonomického růstu a trvalého zvyšování životní úrovně. Ve svém 
hlavním díle, jehož zkrácený název zní An Essay on the Principle of Populati-
on (poprvé vyšlo 1798) prezentoval pesimistickou populační teorii, v níž za 
hlavní důvody obecně nepříliš příznivých vyhlídek lidstva označil dva zá-
kladní lidské pudy, potravní a rozmnožovací. Podle Malthuse nutně vede eko-
nomický růst a s ním spojené zvýšení životní úrovně k vyšším populačním 

přírůstkům. Následovně se však 
projevuje jeden ze základních 
ekonomických problémů, tj. ne-
dostatečná flexibilita zeměděl-
ské výroby, neschopnost ade-
kvátně zvýšit agrární produkci 
vzhledem k  aktuálním potře-
bám vyplývajícím z  vyššího po-
pulačního růstu. Logickým dů-
sledkem je nedostatek potravin, 
který vede ke snížení životní 
úrovně a poklesu populace. Mal-
thus nepovažoval za nejvýznam-
nější důvody lidské chudoby po-
litické, sociální ani ekonomické 
faktory. Hlavním problémem 
byl pro něj biologický zákon, zá-
kon populační. V této souvislosti Robert Malthus
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která organizovala protestní shromáždění, šířila různé propagační materiá-
ly a především lobovala mezi poslanci. Cobden upozorňoval na skutečnost, 
že se otázka obilních zákonů zdaleka netýká pouze agrárního sektoru. Podle 
Cobdena celková výkonnost britského průmyslu byla například v  nemalé 
míře ovlivněna přízní počasí. V důsledku nemožnosti dovézt levnější obilí, 
vedla špatná sklizeň k „zbytečně vysokému“ růstu cen chleba (respektive dal-
ších základních potravin), což logicky působilo směrem k omezení výdajů na 
průmyslové výrobky a tak i k rostoucím problémům průmyslových podniků. 
Spor o obilní zákony měl samozřejmě nejen ekonomický ale i velký politický 
rozměr. Ve 40. letech byla cla snížena a v roce 1846 v souvislosti neúrodou 
v brambor v Irsku a Skotsku byly obilní zákony definitivně zrušeny (ve stej-
ném roce zanikla i Liga proti obilním zákonům). Dalším často zmiňovanou 
regulací odstraněnou v této době (1849) byly tzv. Zákony o plavbě. Zrušení 
uvedených zákonů, snížení popřípadě likvidace celního zatížení a některé 
další kroky znamenaly bezesporu zásadní posun v britské hospodářské poli-
tice a měly viditelný dopad na celou britskou ekonomiku.

velikostí trhu, proto Smith preferoval zapojení země do mezinárodní směny. 
V oblasti mezinárodních ekonomických vztahů podporoval Smith ideu vol-
ného obchodu (free trade), bez celních a dalších překážek. Podle Smithe by se 
měla země zaměřit na výrobu těch produktů, které vyrábí nejlevněji, tj. s ab-
solutně nejnižšími náklady oproti ostatním zemím. Zatímco merkantilisté 
se domnívali, že mezinárodní obchod je nutně „nespravedlivým ekonomic-
kým jevem“, ze kterého někteří účastníci profitují, jiní naopak ztrácí, Smith 
s takovým závěrem nesouhlasil a vnímal mezinárodní obchod jako proces, 
který je výhodný pro všechny účastníky. 

Adam Smith přišel s řadou dalších zajímavých a v jeho době neob-
vyklých názorů. Například věřil, že skutečným zdrojem individuálního i ná-
rodního bohatství je činnost jednotlivců založená na jejich racionálním, 
egoistickém chování. Honbu jednotlivců za ziskem, jejich snahu zbohatnout, 
nevnímal negativně, naopak ji považoval za přínos pro celou společnost. 
Smith se také postavil proti zasahování státu do přirozeného chodu ekono-
miky. Podle Smithe měla být podnikatelům dána co největší volnost, protože 
podnikatelé, kteří nejsou omezováni státem, ale jen přirozenými pravidly 
trhu, vyrábějí nejefektivněji (mluví o „neviditelné ruce“ soutěže a trhu). Smith 
se domníval, že celková úloha státu by měla být výrazně redukována. Stát se 
měl soustředit na zajištění kvalitního právního prostředí, bezpečnosti jed-
notlivců a další podobné „základní úkoly“.

Stěžejní studie Adama Smithe a thomase Roberta Malthuse byly publikovány ještě v 18. stole-

tí v počáteční fázi průmyslové revoluce. V 19. století se potom objevila celá řada ekonomů, filo-

zofů a sociologů, kteří svými názory obohatili dosavadní ekonomické teorie respektive položili 

základy zcela nových směrů v této vědní disciplíně. z nejvýznamnějších představitelů klasické 

školy by měli být zmíněni david Ricardo, jean B. Say nebo john Stuart Mill. K méně důležitým 

směrům patřil tzv. utopický socialismus (François Marie Charles Fourier, Henri de Saint-Simon 

a další.) Naopak z pohledu reálných dopadů na vývoj 20. století měly samozřejmě zásadní vý-

znam politicko-ekonomické úvahy Karla Marxe, které byly částečně ovlivněny názory předsta-

vitelů utopického socialismu. S ohledem na omezený prostor však zde nemůže být věnována 

otázce ekonomických teorií větší pozornost.

Jak bylo řečeno, prvním významným státem, který začal inklino-
vat k prosazování liberalizačních trendů v oblasti mezinárodně-ekonomic-
kých vztahů byla Velká Británie. V  této souvislosti musí být zmíněn spor 
o tzv. obilní zákony, které stanovily vysoká cla na dovážené obilí, a tak pod-
statnou měrou ovlivňovaly jeho ceny na britském trhu. V Británii se po napo-
leonských válkách rozvinula polemika o  smyslu podobných regulačních 
opatření a  především jejich reálných důsledcích pro britskou ekonomiku. 
Jedním z aktivních účastníků této diskuse byl i průmyslník Richard Cob-
den, z jehož podnětu byla v roce 1839 založena Liga proti obilním zákonům, 
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Trosky Kapitolu ve Washingtonu po jeho vypálení Brity roku 1814

Druhá válka o nezávislost USA z let 1812–1814 znamenala obhájení existence 
nezávislých Spojených států amerických. Ukončila ji mírová smlouva uzavře-
ná v Gentu 24. prosince 1814 a její ratifikace 18. února 1815. Obě strany kon-
fliktu – USA a Velká Británie – se v podstatě vrátily k předválečnému statu 
quo. Po skončení konfliktu nastala v USA tzv. Éra dobré nálady, která trvala 
zhruba pět let. Tato doba se v podstatě kryla s prezidentským obdobím Jame-
se Monroea (1817–1825), jenž byl posledním americkým presidentem, který 
se aktivně účastnil americké revoluce. Jedním z největších úspěchů tohoto 
období bylo urovnání vztahů s Brity, s nimiž byly v letech 1817 a 1818 uza-
vřeny dvě smlouvy o vymezení hranic a sfér zájmů. 

druhá válka o nezávislost (1812–1814) vypukla kvůli americko-britským obchodním sporům, 

nedořešené otázce hranic britské Kanady a britské praxi začleňovat do Royal Navy americké 

námořníky z lodí, jež byly zadrženy britskou blokádou Francie. Na počátku se projevovala převa-

ha britských ozbrojených sil, které v srpnu 1814 dokonce obsadily a vypálily Washington. Ame-

ričané však byli schopni využít britské angažovanosti v evropě a v mírových jednáních dosáh-

nout obnovení předválečného stavu. 

První se týkala otázky oblasti Velkých jezer a místního podloudné-
ho obchodu. Druhá pak vymezila severní hranice Louisiany (kterou USA zís-
kaly od Francie roku 1803) a Kanady – podél 49. rovnoběžky. Sporné území 
Oregon, kam od roku 1807 pronikali američtí průzkumníci, přešlo do spo-
lečné správy s Brity, v níž zůstalo do 40. let 19. století. Současně se však vyhro-
til spor Američanů se Španěly o Floridu, kde byla španělská přítomnost velmi 
slabá v souvislosti s bojem Latinské Ameriky o nezávislost. Nalézali zde úto-
čiště Indiáni, kteří odtud podnikali výpady na americké území, což vedlo 
impulzivního amerického generála Andrewa Jacksona k  obsazení tohoto 
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území navzdory příkazům z  Washingtonu. Přestože se Američané stáhli, 
bylo španělské panství neudržitelné. Dohodou z roku 1819 předali Španělé 
Floridu USA výměnou za 5 milionů dolarů a americký příslib vzdání se náro-
ků na Texas. Státem Unie se však Florida stala až roku 1845. Španělé se v téže 
smlouvě vzdali nároků na Oregon, problém v této oblasti však představovalo 
pronikání Rusů z Aljašky.

Rozšiřování USA však vedlo k vnitřním sporům. Nejvýznamnější 
představoval konflikt mezi jižními otrokářskými státy a severními státy, kte-
ré instituci otroctví zrušily (roku 1819 byl jejich poměr vyrovnaný – jedenáct 
ku jedenácti). V  té době umožňovaly zákony Unie vytvořit stát z Missouri, 
které však bylo otrokářské. Vláda USA zde zamýšlela otrokářský systém zru-
šit, majitelé půdy a otroků se však odvolávali na desátý dodatek ústavy, který je 
měl dle jejich názoru chránit před zasahováním vlády do jejich vlastních 
právních ustanovení. Nakonec po spíše právních než morálních debatách 
o pravomocích vlády došlo k uzavření tzv. Missourského kompromisu, když 
se novým státem staly jak Missouri, tak Maine, které do té doby bylo severní 
částí státu Massachusetts. Rovnováha tak byla obnovena. Územní rozšiřová-
ní USA směrem na západ však zásadním způsobem postihlo původní obyva-
tele Ameriky – Indiány. Jejich kmeny již byly příliš slabé na to, aby kladly 
vážnější odpor. Roku 1830 byl Kongresem schválen zákon o přesunu Indiánů 
do oblastí na západ od Mississippi, kde mělo vzniknout rozsáhlé území, kte-
ré měli Indiáni dostat výměnou za postoupení svých lovišť jednotlivým stá-
tům USA. Přes vypuknutí povstání Černého jestřába roku 1832 bylo toto na-
řízení Indiány přijato. Postupně tak byla do vymezeného území 
transportována většina indiánských kmenů, které v předchozím období ved-
ly proti USA odboj – Čerokijové, Kríkové či Seminolové z Floridy. Podmínky 
jejich transportu však byly otřesné, než se dostali do nových lovišť, více než 
čtvrtina jejich původní populace zahynula.

Na poli zahraniční politiky se stala významnou otázkou nezávis-
lost států Latinské Ameriky a obavy USA ze zásahu konzervativních evrop-
ských velmocí ve prospěch Španělska (kongres ve Veroně 1822), přestože ne-
závislosti byla nakloněna Británie, která profitovala z obchodu a politického 
rozštěpení kontinentu. Tyto obavy se promítly do aktivnější politiky USA ve 
prospěch nových latinskoamerických států, když americký ministr zahra-
ničí John Quincy Adams formuloval zásadu nezasahování evropských států 
na území západní polokoule. Tento princip shrnul prezident Monroe 2. pro-
since 1823 (pro tuto politiku USA se vžil název Monroeova doktrína) v řeči 
před Kongresem. Žádné evropské velmoci nemělo být dovoleno rozšiřovat 
koloniální panství na západní polokouli. USA deklarovaly, že budou chápat 
jako vlastní ohrožení, pokud se některých z  evropských konzervativních 
států pokusí rozšířit svůj politický systém do Ameriky. USA se však současně 
zavázaly, že nebudou zasahovat do stávajících evropských kolonií v Americe 

a nebudou se vměšovat do evrop-
ských konfliktů a vnitřních zále-
žitostí zdejších států.

Na domácí scéně došlo 
v  první fázi Monroeovy vlády 
k ekonomickému rozkvětu a růs-
tu, což bylo také důsledkem ob-
novy ekonomických vztahů s Bri-
ty. Jedním z  důležitých kroků 
vlády na hospodářské scéně bylo 
založení Banky Spojených států 
(1816), která nahradila původní 
Národní banku, jejíž mandát vy-
pršel již roku 1811. Nová instituce 
pak poskytovala půjčky a  úvěry 
nejen vládě, ale i soukromníkům. 
Tyto zdroje byly využity přede-
vším na podporu systému veřejně 
prospěšných prací, díky nimž se 
výrazně zlepšila infrastruktura země. Vláda prosazovala výstavbu průplavů 
a silnic, od 30. let probíhala stavba železnic, které roku 1840 dosáhly délky 
více než 5000 kilometrů, a během následujících dvou desetiletí se tento roz-
sah zdesetinásobil. Vláda se také snažila chránit domácí průmysl zavedením 
ochranných cel a podporovala obchodní pronikání na nové trhy (Latinská 
Amerika, Čína). Období prosperity však náhle skončilo roku 1819, kdy byly 
odhaleny případy podvodů a korupce v Bance Spojených států, která příliš 
štědře poskytovala půjčky, jež mnozí věřitelé nebyli schopni splácet (banka 
pak musela zpřísnit podmínky a snižovat své výdaje). Tato skutečnost vedla 
k nespokojenosti střední třídy, neznamenala však ohrožení vládnoucích re-
publikánů, neboť federalistická (demokratická) opozice byla výrazně oslabe-
na vnitřními spory.

Hospodářská a společenská krize se prohloubila po zvolení Johna 
Quincyho Adamse prezidentem roku 1825. Adamsovi pomohlo, že byl jedi-
ným kandidátem severu. Nerozhodní volitelé, nebo ti, co původně dali hlasy 
jiným kandidátům, se nakonec přiklonili k Adamsovi, který se tak stal pre-
zidentem. To vedlo k prohloubení vnitřních sporů a dotvoření stranického 
systému, kdy vedle Adamsových republikánů (tzv. národní republikáni) 
vznikli také tzv. demokratičtí republikáni (část republikánů a bývalí fede-
ralisté), z  nichž se postupně vyvinula moderní Demokratická strana. An-
drew Jackson a demokraté, kteří se opírali o podporu širokých lidových vrs-
tev, se stáhli do opozice, z níž podrobovali Adamsovu vládu tvrdé kritice. 
Před veřejností využívali skutečnost, že Adams měl sklony k nadřazenému 

Prezident USA James Monroe
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elitářskému chování, a snažili se využívat i naprostých maličkostí (Adamsův 
nákup stolu na kulečník vedl k obviněním, že je hazardním hráčem). Adams 
byl také označován za „aristokrata“, což byl termín, který získal stigma 
v době britské koloniální vlády. Jacksonovi k jeho vítězství ve volbách roku 
1828 a nástupu do prezidentského úřadu také posloužila skutečnost, že USA 
byly stále ve vnitřní krizi.

john Quincy Adams (1767–1848) – americký diplomat a státník, který v letech 1825–1829 za-

stával úřad prezidenta Spojených států. Na poli mezinárodních vztahů se proslavil obratným 

jednáním, jež vedla k podpisu Gentské smlouvy, a formulováním principů politiky vůči Latinské 

Americe, jež vstoupily do dějin jako Monroeova doktrína. Vtiskl tak dlouhodobou tvář americké 

politice. Na konci 30. let se stal jedním z hlavních oponentů otrokářského systému amerického 

jihu. do dějin pak vstoupil jako zastánce tradičních republikánských hodnot a propagátor vol-

ného trhu. 

Po svém zvolení začal Jackson rychle obsazovat úřady svými přívr-
ženci (do postu ministra zahraničí dosadil pozdějšího prezidenta Martina 
van Burena). To se setkalo s kritikou opozice, která prezidenta zesměšňovala 
označením „King Andrew“. Dalším předmětem politického sporu se stala 
otázka cel, proti nimž se bouřila především Jižní Karolína, která se dokonce 
snažila anulovat zákony vydané Unií. Spor vyvrcholil debatami v Kongresu 
o pravomocích federální vlády, přičemž hlavní otázkou debat se opět stala 

instituce otroctví. Proti Jackso-
novi se během těchto politických 
bojů dokonce postavil i jeho vice-
prezident John Calhoun, který 
však byl odvolán poté, co se Jack-
son dozvěděl, že jej Calhoun navr-
hoval z pozice ministra války po-
trestat za invazi Floridy. Sváry 
o  pravomoci ústřední vlády pak 
skončily tzv. Clayovým kompro-
misem o  clech 1. března 1833. 
Spor ukázal vnitřní rozdělení 
země, které dospělo k  vrcholu 
v lednu 1833, kdy byl Jackson do-
konce připraven k  vojenskému 
zákroku proti  Jižní Karolíně 
(právě za tímto účelem prosadil 
Zákon o použití síly). Během těchto 
rozepří se proti Jacksonovi zfor-
movala silná opoziční koalice. Prezident USA John Quincy Adams

Přesto se Jacksonovi roku 1837 podařilo po skončení svého druhého volební-
ho období prosadit zvolení Martina van Burena prezidentem, jenž musel 
záhy čelit hospodářské krizi způsobené úpadkem zájmu o americkou bavl-
nu, která se na počátku 19. století stala základem ekonomiky jihu. Ve volbách 
roku 1841 tak vyhrálo nové politické uskupení, jež se zformovalo během spo-
rů o pravomoci Unie – whigové, jejichž kandidát William Henry Harrison 
zemřel měsíc po nástupu do úřadu na zápal plic, díky čemuž se prezidentem 
se stal John Tyler, který musel záhy řešit krizi na mezinárodní scéně.

Již ve 20. a 30. letech 19. století byly vztahy mezi USA a Mexikem 
napjaté. Mnozí američtí kolonisté a přistěhovalci z Evropy (v této době přede-
vším Irové a Němci) odcházeli na západ a usídlovali se v mexickém pohraničí. 
Velký příliv osadníků mířil také na jih do Texasu, kam z USA odešlo přes  
30 000 lidí, kteří tak převýšili místní mexickou populaci. Propagátoři ame-
rického osídlení, jako byl Stephen F. Austin, snili o připojení Texasu k USA. 
To vyvolávalo obavy mexické vlády, která vyslala do Texasu vojenské síly.  
23. února 1836 oblehli Mexičané pevnůstku Alamo, jejíž velitel William Tra-
vis se odmítl vzdát (přítomni byli i dobrodruh Davy Crockett a James Bowie, 
vynálezce slavného loveckého nože). Když se Mexičané přiblížili, Travis údaj-
ně načrtl na zemi čáru a vyzval své muže, pokud chtějí Alamo bránit, linii 
překročili. Údajně tak učinili všichni až na Louise Mosese Roseho, Francouze, 

Obrana pevnosti Alamo
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který zažil Napoleonovo tažení do Ruska. Dotyčný ještě tu noc z  pevnosti 
uprchl. Obléhání trvalo do 6. března 1836, kdy byli obránci (celkem 189 mužů) 
pobiti. Útočníci však utrpěli těžké ztráty. Z 2500 vojáků asi 400–600 padlo. Ješ-
tě před pádem Alama však texaské národní shromáždění vyhlásilo 2. března 
Mexiku válku. S heslem „Pamatujte na Alamo!“ vedl poté Samuel Houston te-
xaské milice do rozhodující srážky u San Jacinta, kde Texasané 21. dubna 1836 
zvítězili, a zajali mexického prezidenta Antonia Lópeze de Santa Anna. Zajatec, 
který byl vystavený těžkému nátlaku, uznal nezávislost Texasu, kterou stvrdil 
smlouvami z Velasca, a třebaže mexická vláda jeho rozhodnutí odmítla a usilo-
vala o opětovné přičlenění tohoto území, zůstala tato snaha bez úspěchu. 

Samuel Houston (1793–1863) – americký politik původem z Virginie. již roku 1827 se tento pří-

vrženec presidenta jacksona stal guvernérem tennessee. Na počátku 30. let 19. století však 

odešel do texasu, kde se stal hlavním představitelem boje proti mexické vládě. po zisku samo-

statnosti se stal prvním texaským prezidentem. po připojení texasu k USA se dále podílel na 

místní politice a roku 1859 se stal jeho guvernérem (jako jediný v historii USA byl guvernérem 

dvou různých států). pro svůj nesouhlas s připojením texasu ke Konfederaci roku 1861 však byl 

z úřadu odvolán. dnešní velkoměsto Houston, založené roku 1836 bratry Allenovými, bylo po-

jmenováno na jeho počest.

Vítěz od San Jacinta Sam Houston byl roku 1836 zvolen prvním 
prezidentem Texasu. Po Spojených státech amerických uznaly nezávislost 
Texasu i Francie (1839) a Velká Británie (1841). Mexiko však odmítalo uznat 
existenci státu, který byl původně součástí jeho území. V Texasu se začaly 
ozývat hlasy volající po spojení s USA i za cenu války proti Mexiku. Politická 
situace v Mexiku nebyla v té době nejlepší. Koncem 30. a počátkem 40. let 
docházelo k častému střídání prezidentů a vlád, jejichž společným znakem 
bylo nepřátelství vůči novému státu. Paradoxní skutečností však bylo, že 
proti připojení Texasu se stavěla i část politické reprezentace USA, která od-
mítala připojení Texasu do Unie pro jeho otrokářský charakter a velikost. 
Texasané proto dlouho uvažovali o tom, že budou pokračovat v existenci ne-
závislého státu a  vytvoří protiváhu USA. Mexické nebezpečí je však s  Wa-
shingtonem sbližovalo. Situace se změnila, když do prezidentského úřadu ve 
Spojených státech nastoupil John Tyler, přívrženec expanze na jih. Vzhle-
dem ke svému virginskému původu neměl námitky proti otrokářskému sys-
tému Texasu. V  roce 1844 navrhl tento americký prezident ve spolupráci 
s Houstonem přijetí Texasu do Unie. Nejprve byl do Mexika vyslán emisar, 
který měl zdejším politikům nabídnout odkoupení celého severního mexic-
kého pohraničí (což bylo zhruba území dnešní Arizony, Nového Mexika 
a  Kalifornie), ale ještě před tím Kongres návrh na přijetí Texasu do Unie 
schválil. 29. prosince 1845 vstoupil Texas formálně jako osmadvacátý stát 
do USA. Vzhledem k obavám z  reakce Mexika se americká armáda začala 

připravovat na válku a krátce na to překročila texaské hranice. Mezitím se 
však změnilo politické klima v USA a prezidentem se stal James Polk z Demo-
kratické strany, který si původně nepřál konflikt, avšak po srážce mexického 
oddílu s průzkumnou jednotkou americké armády v oblasti texasko-mexic-
ké hranice v dubnu 1846, začal americký Kongres jednat o vyhlášení války 
Mexiku. Na počátku května 1846 deklaroval James Polk válečný stav s Mexi-
kem a krátce nato vyslal generála Zacharyho Taylora na území Texasu. 

Taylorova armáda dobyla 24. září 1846 strategicky důležité mexic-
ké město Monterrey. Početně silnější, ale hůře vybavené mexické vojsko poté 
stabilizovalo obrannou linii v  severním mexickém pohraničí. Na počátku 
konfliktu měla armáda USA pouze 7000 vojáků, v průběhu války se však Unii 
podařilo zmobilizovat více než 100 000 mužů, mohla se také opřít o silnější 
loďstvo, které blokovalo mexické pobřeží. Naproti tomu mexická armáda 
byla sborem nuceně odvedených branců a zločinců. Ještě hůře na tom byly 
mexické síly v Kalifornii, kde vystupoval jako reprezentant zájmů washing-
tonské vlády Charles F. Frémont. Stoupenci připojení této části Mexika k USA 
zde vyhlásili přechodný nezávislý stát (tzv. Stát medvědí vlajky), jehož exis-
tenci však neuznala ani americká vláda. Problémem mexické armády byl 
kromě špatného vybavení i fakt, že po léta sloužila pouze jako nástroj pro 
potlačování mexické opozice a  ve skutečném střetu nebyla schopna klást 
účinný odpor. Kromě toho ani armádní velení se nemohlo rovnat s americ-
kými veliteli. Důstojnický sbor se vyznačoval neschopností a korupcí. Počí-
nání velitele mexických sil generála Paredeze však vyvolalo odpor, do jehož 
čela se postavil liberál Gómez Farías. Tento politik se obrátil na generála 
Santa Annu žijícího v té době v exilu na Kubě. Santa Anna souhlasil a v polo-
vině roku 1846 se mu podařilo Paredezovu vládu svrhnout. 

Antonio López de Santa Anna (1794–1876) – mexický voják a politik přezdívaný „Napoleon zá-

padu“. přestože původně podporoval mexického císaře Augustína de Itúrbideho, který se za-

sloužil o ukončení španělské vlády v Mexiku, nakonec se stal členem spiknutí, kterému se poda-

řilo monarchii svrhnout. od roku 1833 do roku 1855, pak celkem jedenáctkrát zastával úřad 

mexického prezidenta (některá z těchto období však trvala jen několik dní ). V důsledku porážky 

a osamostatnění texasu se však musel stáhnout z veřejného života a odejít do exilu, odkud se 

vrátil v době mexicko-americké války. Roku 1855 pak byl svržen liberály vedenými pozdějším 

hrdinou mexické revoluce Benitem juárezem a odešel opět do exilu, z něhož se vrátil až po vše-

obecné amnestii roku 1874. 

Situace Mexika se tím ale nezlepšila a nepomohly ani dobrovolnic-
ké oddíly bránící zemi proti americkým jednotkám. Na jaře 1847 rozšířili 
Američané válečné operace na pobřeží Mexického zálivu, kde jednotky ge-
nerála Winfielda Scotta 29. března obsadily nejdůležitější mexický přístav 
Veracruz. Postup Američanů a špatná situace v mexické armádě vedly k její 
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demoralizaci a porážce v bitvě u Molina del Rey ve dnech 7.–11. září. Krátce 
poté padlo do rukou Američanů i město Pueblo, které bylo strategicky důleži-
té pro obranu hlavního města Mexika, do nějž americké jednotky vstoupily 
14. září. Santa Anna byl svržen a  vystřídal jej konzervativec Peña y Peña. 
I přes pokračující odpor partyzánských oddílů bylo o výsledku války rozhod-
nuto a Mexičané museli přistoupit k jednáním o mírové smlouvě. Ta byla uza-
vřena 2. února 1848 podpisem dohody z Guadalupe Hidalgo, jejíž hlavní sou-
částí bylo stanovení hranice mezi oběma státy. Mexiko ztratilo touto smlouvou 
dvě pětiny svého dosavadního území zahrnující státy Texas, Arizonu, Nové 
Mexiko a Kalifornii a části států Colorado, Utah a Nevada. Spojené státy vypla-
tily Mexiku 15 miliónů dolarů a převzaly všechny pohledávky, které nároko-
vali občané Spojených států na Mexiku jako odškodnění za škody z předcho-
zích let. Zisk USA představovalo 2,5 milionu kilometrů čtverečních, které se 
musely postupně integrovat a osidlovat. Naproti tomu se Mexiko propadlo do 
víru občanské války, která zemi zpustošila. Následná insolvence Mexika ved-
la k mezinárodní intervenci, jež v 60. letech vyvrcholila pokusem Francouzů 
vnutit Mexičanům císařství Maxmiliána I., který však ztroskotal.

Roku 1845 se také rozhořel spor USA a  Velké Británie o  Oregon, 
kam začínali pronikat američtí kolonisté. Washington se v té době nadchl 
pro ideu pásu souvislého území sahajícího přes celý kontinent. V Londýně 
proto probíhala jednání o budoucnosti tohoto území. Britové chtěli, aby spo-
lečná správa Oregonu pokračovala, což však Američané odmítali a  hrozili 

Americká armáda obsazuje Mexico City

dokonce válkou. V době, kdy již probíhal konflikt s Mexikem, byla nakonec 
z  britského popudu uzavřena 18. července 1846 smlouva, která vymezila 
společnou hranici podél 49. rovnoběžky a určila průliv jižně od ostrova Van-
couver jako hranici mezi Kanadou a americkým Oregonem. Spojené státy se 
tak ocitly na cestě k definitivní dominanci nad kontinentem. Vnitřní spory 
však měly ohrozit integritu USA jako takovou.

Missourský kompromis z roku 1818 vytvořil pouze křehkou rov-
nováhu, kterou narušovaly proměny Unie v  dalších desetiletích. Rozdíly 
mezi severem a jihem se navíc neustále zvětšovaly, čímž docházelo k zostřo-
vání protikladů jejich zájmů. Zatímco sever se rychle industrializoval, s čímž 
souvisel rozvoj stavby železnic a prvních továren, zůstával jih především ze-
mědělskou oblastí, která co se týče komunikace spoléhala spíše na dopravu 
po velkých řekách (první parníky se plavily na Mississippi od roku 1811, 
masově se prosadily od 20. let 19. století). Vzhledem k těmto hospodářským 
rozdílům byly i potřeby jednotlivých ekonomik rozdílné. V Kongresu však 
měly převahu zástupci severních států, kteří tak mohli ovlivňovat hospodář-
skou politiku (nemohli však rozhodnout otázku otroctví, protože pro takto 
významné úkony byla potřeba dvoutřetinová většina v Kongresu – jih měl 
vždy více než třetinu hlasů). Unie proto ve 20. a 30. letech zaváděla ochranná 
dovozní i vývozní cla, která měla chránit domácí průmyslové výrobce před 
zahraniční konkurencí (především z Velké Británie), protože domácí výrobci 
se soustředili na rychle se zvětšující americký trh. Tyto zákony však silně 
poškozovaly jih, který byl závislý na vývozu bavlny do Evropy. Současně obě 
části Unie vedly spory o dodávky obilí ze Středozápadu, protože ani průmys-
lový sever, ani monokulturně založený jih nebyly potravinově soběstační.

Vítězství nad Mexikem a přijetí Texasu do Unie vedlo ke značným 
obavám z narušení křehké rovnováhy. Na jihu, který se vzhledem k nechuti 
Nové Anglie k válce na konfliktu podílel více, však vzrostlo sebevědomí a ná-
rodní hrdost. Přesto (nebo možná právě proto) se měly rozdíly mezi oběma 
částmi Unie dále prohlubovat. Největší rozdíl spočíval právě v hospodářství. 
sever se před vypuknutím občanské války podílel na HDP Unie více než 90 %, 
současně měl zhruba sedminásobný průmyslový výkon oproti jihu a téměř 
čtyřnásobek obyvatel (zhruba 4 miliony obyvatel jihu byli otroci). Sever měl 
také mnohem lepší systém komunikací a  disponoval většími přírodními 
zdroji. Společně s přijímáním nových států na Pacifickém pobřeží a na Stře-
dozápadu získávaly severní státy oproti jihu stále větší politickou váhu, což 
však vedlo k zvyšování jednoty jihu, jehož zástupci v Kongresu se snažili vy-
stupovat společně bez ohledu na politickou příslušnost.

Na severu mezitím narůstal odpor proti otroctví a jeho zástupci se 
snažili zastavit jeho šíření. Tato skutečnost se do jisté míry promítla v otázce 
přijetí Kansasu do Unie, kdy demokratický senátor Stephen Douglas v souvis-
losti s plány stavby železnice na východ navrhl přijetí tohoto státu do Unie. 
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(demokraté hájili zájmy jihu, proti nim se roku 1854 definitivně zformovala 
Republikánská strana, k níž se přidala část whigů). Aby tento požadavek byl 
přijatelný pro zástupce jihu, byl předložen návrh na zrušení Missourského 
kompromisu, který byl schválen v květnu 1854. Přestože by se mohlo zdát, že 
šlo o vítězství jihu, protože bariéra pro šíření otroctví padla, nebylo tomu 
tak, vzhledem k tomu, že severní státy přestaly respektovat zákony o vracení 
uprchlých otroků. Zásadní důsledky mělo toto rozhodnutí pro Kansas, proto-
že zdejší usedlíci získali právo sami určit, zda přijmou otroctví či ne. Výsled-
kem byl konflikt, přistěhovalci z Missouri se snažili dosáhnout přijetí otro-
kářského systému i za cenu použití násilí. Tyto praktiky vedly k vnitřnímu 
rozštěpení Kansasu (1856) a vytvoření dvou nezávislých vlád, což vedlo k ob-
čanské válce, v níž otrokářskou stranu podporovali skupiny banditů přichá-
zejících z Missouri. „Krvácející“ Kansas se tak stal významným mezníkem 
na cestě k občanské válce. Problém otroctví se tak stal jedním z hlavních té-
mat vnitřní politiky USA.

Od vyhlášení nezávislosti do roku 1860 vzrostl počet otroků na 
jihu ze 700 000 na čtyři miliony. Vzhledem k rostoucí ceně otroků související 
s koncem jejich dovážení z Afriky se do jisté míry vylepšovalo jejich postave-
ní, kdy se jejich majitelé snažili o zachování pracovní síly. Konec obchodu 
s otroky z Afriky však vedl k nárůstu obchodu s otroky v samotných USA (sou-
časně majitelé podporovali porodnost), což často vedlo k rozdělení rodin, kte-
ré však z právního hlediska neexistovaly, neboť otroci se nesměli ženit – or-
ganizovali proto tajné černošské svatby. Práva otroků se v podstatě podobala 
právům dětí. Většina otroků byla zaměstnána na plantážích pozemkových 

magnátů na jihu. Hlavní plodi-
nou byla bavlna, pěstoval se také 
tabák a  rýže. V  některých oblas-
tech nespokojenost otroků narůs-
tala a množily se jejich útěky na 
sever a do Kanady. Na severu USA 
vzniklo v reakci na postavení ot-
roků hnutí abolicionistů požadu-
jící zákaz otroctví. Na severu 
vznikaly společnosti organizova-
né místními svobodnými černo-
chy, které vydávaly noviny a or-
ganizovaly sbírky k vykupování 
otroků od jejich majitelů. Na jihu 
se nespokojenost projevovala 
místními vzpourami, jež vedly 
některé pány k utužení otrokář-
ského systému. I na jihu se však John Brown

našli odpůrci otroctví, kteří ho považovali za morálně nepřijatelné, byli však 
v naprosté menšině.

S prohlubujícími se rozpory se vyostřovaly i metody boje proti ot-
roctví. Nejznámějším příkladem bylo „povstání“ Johna Browna, který zažil 
útoky zastánců otrokářství v Kansasu roku 1856. Postupně došel k přesvěd-
čení, že je třeba vyvolat povstání mezi otroky. Přesunul se na hranice Virgi-
nie a Marylandu, kde si najal farmu, na níž zorganizoval ozbrojenou skupi-
nu pistolníků (22 lidí – z  toho 5 černochů). Aby získal zbraně, rozhodl se 
k útoku na arzenál v Harpers Ferry. 16. října jej jeho muži obsadili a vzali 
několik rukojmí a dokázali dokonce odrazit útok jednotek místní milice. Si-
tuaci nakonec vyřešil velitel všech federálních jednotek ve státě talentovaný 
důstojník Robert E. Lee, který pocházel z tradiční vojenské rodiny. 18. října 
byl Brown poražen a  zajat. Proces s  ním se stal středem zájmu veřejnosti 
a oživil diskusi o problému otroctví. Brownův čin definitivně rozdělil USA na 
dvě části, sám Brown byl po soudním procesu oběšen 2. prosince 1859.

Robert edward Lee (1807–1870) – americký vojevůdce pocházející z virginské vojenské rodiny. 

Vyznamenal se během americko-mexické války, po níž působil v čele vojenské akademie ve 

West pointu. přestože osobně nesouhlasil s rozpadem Unie, stal se nejvýznamnějším generá-

lem Konfederovaných států amerických. V červnu 1862 převzal velení armády Severní Virginie, 

s níž slavil celou řadu vítězství nad početnějšími armádami severu. jeho porážka v bitvě u Get-

tysburgu roku 1863 se však stala klíčovým zlomem v konfliktu. V beznadějné situaci byl pak 

v dubnu 1865 nucen kapitulovat u Appomattoxu. po skončení konfliktu se stal vedoucím Wa-

shington College v Lexingtonu ve Virginii.

Po sérii prezidentů, kte-
ří byli ochotni naslouchat jihu 
(whig Millard Fillmore 1850–
1853, demokraté Franklin Pier-
ce 1853–1857 a James Buchanan 
1857–1861) chovali republikáni 
v průběhu volební kampaně roku 
1860 naděje na změnu. V  jejich 
čele stál právník, válečný veterán 
a  zkušený politik Abraham Lin-
coln, který se stal jedním z  od-
půrců otrokářství. Tvrdil, že síla 
otrokářských států ohrožuje sa-
motnou Unii. Předvolební boj byl 
krajně vypjatý. Proti Lincolnovi 
stáli zástupce jižních demokratů 
John Breckingridge a představitel Prezident USA Abraham Lincoln

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | USA NA CeStě K VeLmoCeNSKémU poStAVeNí



236 237

umírněnější severních demokratů Stephen Douglas. Skutečnost, že se De-
mokratická strana pod vlivem sporu o otroctví rozpadla na dva tábory, ved-
la 6. listopadu 1860 k Lincolnovu volebnímu vítězství. Tato skutečnost vy-
volala na jihu vlnu obav ze zrušení otroctví, které Lincoln sliboval (původně 
zamýšlel zrušit otroctví na severu a v nových státech, na jihu je ponechat). 
20. prosince 1860 zástupci státu Jižní Karolína deklarovali v Charlestonu 
vystoupení z Unie. 1. února 1861 se k nim přidalo dalších 6 států jihu (Mis-
sissippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas), které vyhlásily vznik 
Konfederovaných států Amerických. Lincoln, který do úřadu prezidenta 
nastoupil 4. března 1861, se pokusil situaci řešit jednáním. Jižní státy pro-
to ujistil, že nehodlá rušit otroctví tam, kde je již zavedeno, deklaroval však, 
že nedopustí, aby Unie byla rozdělena. Nařídil proto, aby byly udrženy pev-
nosti obsazené federálními vojáky na území jihu. 12. dubna 1861 zaútočila 
jižanská milice na základě rozkazu konfederačního prezidenta Jeffersona 
Davise na pevnost Fort Sumter v  Charlestonu v  Jižní Karolíně. Po tomto 
činu již nebylo cesty zpět. V průběhu dubna a května 1861 vystoupily z Unie 
Arkansas, Tennessee, Severní Karolína a Virginie a okamžitě se připojily ke 
Konfederaci. Z otrokářských států zůstaly na straně Unie Missouri, Kentuc-
ky, Západní Virginie, Maryland, New Jersey a Delaware.

Na počátku konfliktu těžila Konfederace ze skutečnosti, že se na 
její stranu přidala většina důstojníků původní armády USA a že disponovala 
také lépe motivovanými a vycvičenými vojáky. Na druhé straně však za Unií 
zaostávala v průmyslové síle a její námořnictvo se s loďstvem severu nemohlo 
měřit. Konfederace se tak stala terčem unionistické blokády, která účinně 
podvázala ekonomiku jihu tím, že ji odřízla od jejích tradičních odbytišť 
v Evropě. Produkce bavlny ve státech Konfederace tak do roku 1864 poklesla 
na desetinu předválečného stavu. Na počátku konfliktu se však projevovala 
větší kvalita konfederační armády, která navíc těžila z výhod defenzívy. Její 
sebevědomí vzrostlo po vítězství v bitvě u Bull Runn (21. července 1861), v níž 
se vyznamenal generál Thomas „Stonewall“ Jackson. Unie zase měla převahu 
na moři, kterou nedokázala narušit ani stavba pancéřového plavidla Merri-
mack, který se v březnu 1862 nerozhodně střetl s unionistickou obrněnou 
lodí Monitor. Přes některá vítězství (bitva u Shilohu, či draze vykoupené střet-
nutí u Antietamu) panovala na severu poraženecká armáda, během prvního 
roku nebylo dosaženo žádných výrazně pozitivních výsledků, i když se jeho 
vojska unie pokusila obsadit hlavní město Konfederace Richmond a válku 
ukončit. Během obrany hlavního města se vyznamenal generál Robert E. Lee. 
Navzdory válečným neúspěchům prosadil Lincoln 22. září 1862 Zákon o zru-
šení otroctví a propuštění všech otroků k 1. lednu 1863 (otroctví bylo defini-
tivně zrušeno až 13. dodatkem k americké ústavě roku 1865). Tento krok také 
přesvědčil veřejnost a vlády v Evropě, že není možné podporovat Konfedera-
ci, protože by tak podporovaly otrokářský systém. To byl nepříznivý signál 

pro jih, protože mezinárodní uznání a pomoc některé z evropských velmocí 
byly dávaly Konfederaci naději na úspěšné ukončení konfliktu. 

Na konci roku 1862 se však Unie dostala do krize, neboť řada neú-
spěchů vedla k nespokojenosti veřejnosti. Leeova vítězství umožnila Konfe-
deraci dokonce přejít do protiútoku a ohrozit hlavní město Unie. Po vítězství 
u Chancellorsville, v němž zahynul Jackson, zahájil Lee tažení na sever, je-
hož cílem byla významná železniční křižovatka Harrisburg, jejíž obsazení by 
přerušilo spojení mezi východem a západem Unie. Prezident Lincoln reago-
val jmenováním generála Meadea do čela tzv. Potomacké armády, která pora-
zila Leeovy síly v krvavé bitvě u Gettysburgu (1.–3. července 1863), kde Konfe-
derace ztratila elitu své armády a byla nucena stáhnout se do defenzívy. Ve 
stejné době dobyl unionistický generál Ulysses S. Grant významnou jižan-
skou pevnost Vicksburg, díky čemuž získala Unie kontrolu nad řekou Missis-
sippi. Na počátku roku 1864 tak bylo území Konfederace rozděleno. 

Bitva u Gettysburgu (1.–3. července 1863) – po předchozích vítězstvích přešel konfederační 

generál Lee do protiútoku a zahájil invazi na sever s více než 71 000 vojáky. prezident Abraham 

Lincoln, zklamaný výsledky velitele unionistické potomacké armády (celkem 94 000 mužů) jo-

sepha Hookera, se rozhodl pro změnu v čele armádního vedení a jmenoval vrchním velitelem 

generála George Meadea. obě vojska se střetla poblíž města Gettysburg v pensylvánii. Konfe-

derační sí ly byly sice v prvním dnu střetnutí schopny vytlačit unionisty z města, Meade však 

nařídil vybudovat silná obranná postavení jižně od Gettysburgu. V následujících dvou dnech se 

Bitva u Gettysburgu
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Lee marně snažil prorazit unionistické linie. Vrcholem jeho snažení byl útok pickettovy divize, 

který se však zhroutil v zuřivé palbě unionistických děl a opakovacích pušek. Konfederace utr-

pěla ztráty více než 23 000 mužů (z toho 4708 zahynulo) a její sí ly byly nuceny ustoupit. přesto-

že Meadeovy ztráty byly podobné, mohla si je Unie vzhledem ke svým lidským a materiálním 

zdrojům dovolit. Na druhé straně Konfederace ztratila své nejzkušenější vojáky, kteří byli v pod-

statě nenahraditelní. 

V roce 1864 zúročila Unie svou materiální převahu, když zaútoči-
la na jih ze dvou stran. Na severu udeřil Grant, který vytlačil Leea do Virgi-
nie a několik měsíců obléhal pevnost Petersburg. Přestože byl Leem několi-
krát poražen, začínala být situace Konfederace zoufalá. Její armády byly 
špatně zásobovány a nedostávalo se jim kvalitního vybavení. Ztráty konfe-
deračních veteránů z předchozích střetnutí byly nenahraditelné. Se zhoršu-
jícími se vyhlídkami na příznivé ukončení války se prohlubovala demorali-
zace Konfederace, jejíž ekonomika byla naprosto rozvrácena. Druhá část 
unionistické ofenzívy proti jihu směřovala z Tennessee do Georgie. Tento 
tzv. Pochod k  moři vedl generál William T. Sherman, který 15. listopadu 
1864 dobyl Atlantu, jedno z center Konfederace, kterou jeho vojáci vyrabo-
vali. Úspěch tohoto tažení vedl k rozdělení Konfederace na několik částí. Lee 
se octl v izolaci a 9. dubna 1865 kapituloval u Appomattoxu. 9. května 1865 
pak následovala deklarace definitivního ukončení konfliktu. Tohoto aktu se 
však prezident Lincoln nedožil. Uprostřed plánování obnovy jihu a jeho re-

organizace byl 14. dubna 1865 
zastřelen ve Fordově divadle ve 
Washingtonu, kde se účastnil 
oslav vítězství. Jeho vrah John 
Wilkes Booth sice uprchl do Vir-
ginie, byl zde však obklíčen v ho-
řící stodole a zastřelen.

Ulysses S. Grant (1822–1885) – americký vo-

jevůdce a státník. podobně jako jeho válečný 

protivník Robert Lee pocházel z vojenské rodi-

ny a proslavil se v průběhu mexicko-americké 

války. po vypuknutí občanské války se záhy 

stal jedním z předních velitelů Unie, když se 

proslavil svým agresivním velením ve vítězné 

bitvě u Shilohu (6.–7. dubna 1862). Během ta-

žení v povodí řeky Mississippi v červenci 1863 

dobyl klíčovou strategickou pevnost Vicks-

burg, díky čemuž bylo území Konfederace roz-

děleno na dvě části. Grant pak velel hlavní Prezident USA Ulysses S. Grant

ofenzívě Unie, která vedla ke kapitulaci jihu u Appomattoxu. po skončení konfliktu se angažoval 

v politickém dění a roku 1869 se stal osmnáctým prezidentem USA. V této funkci prosadil přijetí 

15. dodatku k americké ústavě a zasloužil se o dokončení rekonstrukce jihu.

Ukončení války však nepřineslo definitivní sjednocení Spojených 
států. Ještě několik desetiletí měly být vnitřně rozdělené, přičemž oblasti, 
v nichž se bojovalo, byly zdevastovány, a jih stál na pokraji hospodářské ka-
tastrofy. Z této situace se jen pomalu vzpamatovával (hrubý národní produkt 
států Konfederace klesl o  40 %). Významný problém představovala otázka 
osudu osvobozených otroků, kteří se v podstatě ocitli v ekonomickém i spole-
čenském vakuu. Mimo značné materiální ztráty znamenala občanská válka 
obrovské lidské oběti. Celkem zahynulo více než 620 000 lidí, z toho 365 000 
vojáků severu. Vojenské ztráty ve velkých taženích činily 140 000 mrtvých 
a 275 000 raněných na straně Unie. Konfederace utrpěla vojenské ztráty 
72 000 mrtvých, 137 000 raněných. Občanská válka přinesla větší ztráty na 
životech než všechny ostatní konflikty v dějinách Spojených států dohroma-
dy. Bylo otázkou, jakým způsobem bude obnovená Unie fungovat a jak bude 
naloženo s bývalými státy Konfederace.

Debaty o budoucnosti jihu probíhaly již na konci občanské války. 
Lincoln byl zastáncem rychlé obnovy jihu, čelil však opozici radikálních 
republikánů, kteří požadovali potrestání členů Konfederace a  rozsáhlou 
přestavbu jihu především ze společenského hlediska. Lincolnův nástupce, 
demokrat (v  průběhu války vládla Unii vláda národní jednoty) Andrew 
Johnson, pokračoval navzdory nadějím radikálů v Lincolnově linii – do stá-
tů jihu byli vládou dosazeni guvernéři a státy musely přes svůj odpor při-
jmout 13. dodatek o zrušení otroctví, 14. dodatek, který garantoval občan-
ství každému, kdo se narodil na půdě USA a  15. dodatek, jenž zajišťoval 
volební právo pro všechny muže bez ohledu na rasu (ženy získaly právo vo-
lit až roku 1920). Při své snaze dosáhnout rychlé obnovy jihu však Johnson 
narážel na odpor a obstrukce jižních států, kde probíhaly snahy o „refor-
my“, které měly ustoupit v otázce otroctví, omezovaly však práva černochů 
například na vlastnictví půdy či v otázce pracovních smluv. Tato politika 
vedla k  nárůstu pozice radikálů v  Kongresu, což se projevilo ve volbách 
roku 1866, kdy konzervativní republikáni získali převahu a  postupně si 
vynutili svou představu rekonstrukce jihu. Kongres roku 1867 zrušil civil-
ní vládu jihu a bývalé státy Konfederace podřídil jurisdikci armády, pod 
jejíž vládou proběhly volby (v nichž mohli volit černoši), které se zasloužily 
o proměnu politické struktury jihu. 

Proti vládě a politice Unie však na jihu vzrůstal odpor, s nímž souvi-
sel vznik radikálních organizací, jako byl Ku-klux-klan (1866). Toto hnutí, jež 
se projevovalo útoky proti černochům i bílým republikánům, získávalo rychle 
na popularitě. Jeho vliv ve společnosti se projevoval tak silně, že prezident 
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Ulysses Grant (úřad zastával v letech 1869–1877), prosadil vydávání naříze-
ní, jež postupně postavila Ku-klux-klan mimo zákon (1870–1871). Přesto úto-
ky proti černochům neustávaly, po zákazu Ku-klux-klanu začaly vznikat 
další rasistické společnosti (Bílá liga, Červené košile), jež v jeho činnosti po-
kračovaly. Od 80. let 19. století bylo možné na jihu USA pozorovat šířící se 
segregaci na základě rasové příslušnosti. Od 90. let začaly být dokonce vydá-
vány zákony podvazující politická práva černochů. Nejvýznamnějším byla 
daň ze zápisu do volebních seznamů, která nepřímo omezovala právo čer-
ných Američanů volit. Část jižanských elit si tak udržela kontrolu nad poli-
tickým děním jihu. Boj za svobodu a rovnoprávnost černošského obyvatel-
stva se tak měl prodloužit až hluboko do druhé poloviny 20. století, kdy byly 
definitivně odstraněny bariéry rozdělující americkou společnost na rasovém 
základě. Sama rekonstrukce jihu skončila až v  polovině 70. let 19. století. 
Státy bývalé Konfederace byly postupně přijaty do Unie v letech 1868–1870, 
avšak záhy se zde prosadily konzervativní vlády, které prosazovaly výše zmí-
něnou segregační politiku.

Zatímco na jihu USA probíhala rekonstrukce, došlo k postupné-
mu osidlování západních oblastí USA, odkud byli vytlačováni původní oby-
vatelé – Indiáni. Přestože v průběhu občanské války došlo k jistému zpoma-
lení amerického osidlování západu, začal se tento proces po skončení 
konfliktu urychlovat. Na středozápad se tlačili farmáři, kteří hledali novou 
půdu, výsledkem byla pokračující indiánská migrace z Velkých plání smě-
rem na západ. Již před vypuknutí občanské války byla objevena zlatá ložis-
ka v Kalifornii (1849), Coloradu a Nevadě, což vedlo k dalšímu přílivu osad-
níků. Velký zájem byl také o  těžbu stříbra, mědi, železné rudy a  dalšího 
nerostného bohatství. Příchod nových kolonistů usnadňovala rozsáhlá vý-
stavba železnic, stavba první transkontinentální železnice proběhla v  le-
tech 1863–1869. S  výstavbou železniční sítě ve Spojených státech souvisel 
příliv čínských dělníků, jichž na stavbě transkontinentální dráhy nakonec 
pracovalo 105 000, v některých městech na západním pobřeží USA začaly 
díky tomuto trendu vznikat pověstné čínské čtvrti. S rozšiřováním koloni-
zovaného území vznikl postupně celistvý pás států sahající od Atlantiku po 
Pacifik – roku 1864 vznikla Nevada, 1876 Colorado, 1889 Severní a Jižní 
Dakota, Montana a Washington, 1890 Wyoming, 1896 Utah, 1907 Oklaho-
ma, 1912 Nové Mexiko a Arizona.

Lov bizonů představoval jeden ze základů obživy celé řady indiánských kmenů. obrovská stáda 

těchto zvířat migrovala napříč americkým kontinentem a tvořila nezastupitelnou součást ame-

rické fauny. příchod bílých lovců a rozšíření palných zbraní mezi Indiány však vedly k eskalaci 

lovu bizonů. Hlavním důvodem komerčního lovu bizonů byla jejich kožešina, zbytek mrtvého 

zvířete byl většinou ponechán na místě lovu. V USA vznikaly za tímto účelem společnosti vede-

né zkušenými lovci (jako byl slavný Buffalo Bill), kteří za svou kariéru zastřelili i několik desítek 

tisíc těchto zvířat. Vzhledem k dramatickému úbytku stád vznikly ve Washingtonu iniciativy po-

žadující zastavení komerčního lovu, navrhovaný zákon však roku 1874 vetoval prezident Grant. 

Na konci 80. let 19. století však lov téměř ustal vzhledem k tomu, že stáda bizonů byla prakticky 

vyhubena.

Tento proces však dále ohrožoval loviště Indiánů, z nichž některá 
byla ve svém rozsahu garantována federální vládou. Roku 1867 sice došlo 
k dohodě s některými kmeny (Čejenové, Komančové), jinde však odpor proti 
brutálnímu postupu kolonistů narůstal. Již roku 1862 došlo k povstání Si-
ouxů v Minnesotě, které se přeneslo i do Dakoty. Siouxové napadali farmy 
bílých osadníků ve snaze vypudit je ze svých původních lovišť, nakonec 
však byli poraženi a  303 jich bylo souzeno. Prezident Lincoln sice celou 
řadu z nich omilostnil, ale 38 Siouxů bylo nakonec popraveno. K dalším 
střetům mezi bělochy a  Indiány docházelo v  Coloradu, kde 29. listopadu 
1864 zničili američtí vojáci na osadu Čejenů (Masakr u Sand Creek). Podob-
né incidenty přispívaly k  rostoucí nevraživosti původních obyvatel vůči 
přicházejícím osadníkům. 

Přestože Siouxové po svém povstání roku 1862 dostali nová lo-
viště v Dakotě, pronikali tam zlatokopové z jihu i východu. Armáda, jejíž 

Hromada bizoních lebek – v důsledku lovu bizonů tato zvířata téměř vyhynula
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představitelé slibovali Indiánům ochranu, ve skutečnosti stála na straně pro-
spektorů a dokonce sama organizovala nájezdy na indiánské osady. To sioux-
skému náčelníkovi z kmene Lakotů Sedícímu Býku umožnilo vytvořit nejsil-
nější indiánskou koalici v  historii a  postavit se na odpor. Ujištění vlády 
o prošetření předchozích incidentů a nedotknutelnosti lovišť Indiáni odmítli 
a zahájili boj. Trestná výprava podplukovníka (řádné armády, v americké do-
mobraně měl hodnost generálmajora) George Armstronga Custera byla Indi-
ány rozdrcena 25. června 1876 u Little Big Hornu, kde padlo 270 amerických 
vojáků. Američané pak přešli k taktice spálené země a snažili se zamezit do-
dávkám zbraní a koní Indiánům. Současně se armáda snažila zajmout indián-
ské vůdce, a oslabit tak odpor, s nímž se střetávala. Indiánský boj proti Ameri-
čanům se pomalu zhroutil. Siouxové museli souhlasit s předáním Black Hills 
osadníkům. Boj Siouxů byl definitivně ukončen masakrem u Wounded Knee 
v roce 1890. Přesto záchvěvy indiánského odporu trvaly až do roku 1924.

V  období po občanské válce došlo k  rychlému hospodářskému 
rozvoji, díky čemuž je celá éra označována jako Zlatý věk (The Gilded Age – 
výraz poprvé použitý Markem Twainem). Rozvoji amerického průmyslu vý-
razně napomohla občanská válka, jež odstartovala druhou fázi průmyslové 
revoluce. Došlo k  rozvoji železáren, strojírenského, chemického a dalšího 
průmyslu. Na severu USA (Chicago, Pittsburgh) vznikala velká průmyslová 
centra, současně docházelo k zintenzivnění exploatace přírodního bohat-
ství. Z hospodářského hlediska se do roku 1900 USA dostaly na první místo, 
například jen ocelárny magnáta Andrewa Carnegieho produkovaly více 
oceli než Velká Británie. S  rozvojem průmyslu souvisel rozvoj měst. Před 
občanskou válkou ve městech žilo jen 20 % populace, do vypuknutí první 
světové války to bylo 46 %. Prudce se rozvíjela výstavba komunikací, přede-
vším železnic (z 50 000 km roku 1860 na 318 000 km roku 1900). V země-
dělství se výnosy z hektaru ztrojnásobily. Tento rychlý rozvoj byl do značné 
míry umožněn rozkvětem vědy a technickým pokrokem, k němuž v USA ve 
druhé polovině 19. století došlo.

Mezi přední průkopníky tohoto vývoje patřil Thomas Alva Edison, 
který v 80. letech založil společnost, jež se věnovala pouze vynalézání, je-
jím cílem bylo co nejrychlejší uplatnění nových objevů ve výrobě. Od 80. let 
19. století díky Edisonově činnosti a vynálezům Nikoly Tesly začala rychlá 
elektrifikace měst (žárovka byla vynalezena roku 1879), s níž souvisela stav-
ba prvních elektráren (1893 Niagara). Současně probíhal dramatický rozvoj 
komunikačních prostředků. Telegraf patentovaný roku 1837 Samuelem 
Morsem se postupně rozšířil v 50. a 60. letech (první telegrafní kabel přes 
Atlantik byl položen roku 1866 parníkem Great Eastern). Roku 1876 Alexan-
der Graham Bell patentoval telefon, který začala šířit jeho společnost založe-
ná roku 1879. Od 80. let pak docházelo k rozvoji uplatnění automobilů (po 
německých vynálezech spalovacího motoru a  jeho vylepšení Gottliebem 

Daimlerem, Wilhelmem Mayba-
chem a Karlem Benzem). V Ame-
rice se o  rozvoj automobilismu 
zasloužil především Henry Ford 
a jeho společnost sídlící v Detroi-
tu, zavedení výrobní linky a  za-
měnitelných součástek zname-
nalo počátky opravdu masové 
produkce. Jeho továrna začala 
vyrábět automobily roku 1908, 
navzdory vysoké ceně okolo 1000 
dolarů prodal do roku 1912 na 
6000 vozů. O  čtyři roky později 
díky racionalizaci produkce, kte-
rá cenu stlačila na třetinu, vyro-
bila jeho továrna 577 000 vozů. 
Tento technologický pokrok byl 
umožněn také masivními inves-
ticemi ze strany soukromníků.

Nikola tesla (1856–1943) americký fyzik srbského původu (narodil se v Smijanech v tehdejším 

Rakousku-Uhersku, studoval i na Karlo-Ferdinandově univerzitě). patřil mezi nejvýznamnější 

průkopníky využití elektřiny. zasloužil se o zavedení střídavého proudu, který prosadil do prak-

tického využití navzdory odporu thomase Alvy edisona, s nímž se často dostával do sporu. přes 

obrovskou popularitu, jíž se těšil na přelomu 19. a 20. století, postupně upadl v zapomnění. od 

30. let se pak téměř izoloval od společnosti. 

V důsledku tohoto překotného rozvoje vznikla nová vrstva podni-
katelů – byli to například Andrew Carnegie (podnikající v ocelářství, který 
proslul jako filantrop a výstavbou pověstné Carnegie Hall), J. P. Morgan (fi-
nančník a bankéř, jehož zásah zabránil hospodářské krizi v roce 1907), John 
Rockefeller (průkopník těžby ropy). Současně však vznikaly stále větší sociál-
ní rozdíly, způsobené minimální ochranou pracujících, kteří se postupně za-
čali organizovat v odborech. Ve snaze o dosažení přijatelnějších pracovních 
podmínek docházelo k rozvoji stávkového hnutí. Masové demonstrace však 
také provázela řada incidentů a střetů mezi stávkujícími a policií či vojskem. 
4. května 1886 došlo na Haymarketském náměstí v Chicagu k demonstraci 
solidarity s odborářem zabitým předchozího dne. Někdo však vrhl mezi do-
hlížející policisty bombu, která jednoho z  nich zabila. Reakce byla tvrdá. 
Střelba do davu si vyžádala čtyři mrtvé a 70 raněných. Za viníky incidentu 
byli označeni vůdci demonstrantů, kteří stanuli před soudem. Sedm z pěti 
bylo odsouzeno k  smrti. Takto přísný rozsudek byl ovlivněn narůstajícími 

Nikola Tesla
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obavami z anarchismu, socialismu a komunismu. Přestože vláda vůči stávku-
jícím zakročila tvrdě, postupně začala vycházet vstříc jejich požadavkům.
Mezi léty 1865 a 1900 vzrostly mzdy o více než 75 %, stávkující získali právo 
na ochranu. Vláda se také snažila vydávat zákony podporující rozvoj hospo-
dářství a bránit vznikání monopolů. Hospodářství USA se navzdory dlouho-
dobému růstu nevyvarovalo periodickým krizím vyvolaným nerovnoměr-
ností vývoje ekonomiky či poklesem cen na světových trzích (především 
zemědělských produktů).

Jedním z významných hospodářsko-společenských fenoménů USA 
ve druhé polovině 19. století bylo přistěhovalectví. V letech 1870–1910 do USA 
přišlo zhruba 20 milionů přistěhovalců, především z Evropy (z Irska, Itálie, 
Německa, východní Evropy), ale i z Asie (z Číny, Japonska, Filipín). Jednalo se 
především o příslušníky nižších společenských tříd, které v Americe hledaly 
nový život – především práci. Je však nutné zdůraznit, že mnozí do Ameriky 
neodcházeli kvůli osobnímu nedostatku, ale zlákaly je pobídky amerického 
průmyslu, který se z Evropy snažil přilákat kvalifikovanou pracovní sílu. Od 
roku 1892 se centrem pro přicházející imigranty stal Elis Island v New Yor-
ku, kde probíhala přísná kontrola přistěhovalců, skládající se nejen z  dů-
kladné lékařské prohlídky, ale i z otázek na politickou orientaci, názory, ná-
boženskou příslušnost atd. Tento fenomén souvisel s  obavou Američanů 
z rozšíření revolučních a socialistických idejí z Evropy. Přistěhovalectví s se-
bou přinášelo specifické problémy. Nově příchozí často naráželi na odpor 
rodilých Američanů, kterým byla cizí některá náboženská vyznání a zvyky 
přistěhovalců. Ve velkých městech USA tak vznikaly čtvrti, v nichž se sou-
střeďovali přistěhovalci jednotlivých národností (patrně nejznámějšími do-
dnes zůstaly italské čtvrti). Navzdory těmto problémům však byla americká 
společnost schopná relativně bez problémů absorbovat příchozí z různých 
společenských, kulturních i náboženských skupin. Amerika se tak na konci 
19. století proměnila v pověstný tavící kotel národů, díky čemuž získala svou 
etnickou i kulturní pestrost.

Zásadní společenské změny USA přinesly i proměnu politickou. Bylo 
možné zaznamenat nárůst populismu a laciných slibů voličům, korupce a ob-
dobí slabých prezidentů. Současně narůstala moc Kongresu, kde měla větši-
nou převahu opozice proti vládnoucímu prezidentovi, jehož postavení proto 
nebylo jednoduché. Od 70. let se dokonce začaly vyskytovat názory, že hlavní 
roli by měla hrát zákonodárná složka (Kongres) a prezident by měl pouze kon-
trolovat dodržování zákonů. Proti stávajícímu nedobrému stavu politického 
klimatu se rodil odpor veřejnosti podporovaný významnými činiteli veřejné-
ho života (Joseph Pulitzer, Mark Twain). Velká vlna požadavků reforem se 
zvedla po zavraždění prezidenta Jamese A. Garfielda, kterého 2. července 1881 
postřelil čekatel na státní úřad Charles Guiteau. Garfield zápasil s následky 
zranění až do 19. září 1881, kdy mu podlehl. Jeho nástupce Chester Arthur 

prosadil roku 1883 zákon o Veřejné službě, podle něhož měly být úřady při-
znávány na základě zásluh, již roku 1877 byly zavedeny zkoušky do státní 
civilní služby, které byly Arthurem ještě zpřísněny. Cílem bylo zajistit, aby 
státní úřady byly obsazovány schopnými profesionály, a aby se omezil pro-
stor pro klientelismus a korupci. Dalším významným rysem vnitřní politiky 
USA byl vzestup vlivu médií na politiku a formování veřejného mínění. Tato 
skutečnost pak vedla k poměrně divokým předvolebním kampaním, v nichž 
docházelo k přestřelkám kandidátů prostřednictvím jednotlivých listů. 

V 90. letech 19. století vystřídala Zlatý věk tzv. Progresivní éra, kte-
rou lze na domácí scéně charakterizovat jako snahu o očištění politiky od 
korupce, zajištění modernizace politického a hospodářského života. Součas-
ně byla patrná snaha omezit monopoly a trusty, což souviselo s kritikou „vše-
mocného“ kapitálu. Docházelo také k rozvoji hnutí za ženské volební právo 
a zavedení prohibice (snaha omezit vliv místních často ilegálních uskupení, 
která organizovala místní společenský život okolo náleven a salonů). Součas-
ně narůstal tlak ohledně omezení přistěhovalectví, k čemuž docházelo pře-
devším na západním pobřeží – u přistěhovalectví z Asie. Vznikla snaha pod-
řídit japonské a  čínské imigranty zvláštní kontrole a  izolovat je od 
společnosti. V průběhu Progresivní éry také došlo k aktivizaci americké za-
hraniční politiky, USA si začaly být vědomy vzestupu svého významu ve svě-
tovém měřítku.

Na mezinárodní scéně se USA ve druhé polovině 19. století prosa-
zovaly především v Latinské Americe (zprvu na základě Monroeovy doktrí-
ny) a v Asii. Již na konci občanské války působila americká diplomacie proti 
francouzské intervenci v Mexiku císařství Maxmiliána I. Washington pod-
poroval republikánskou vládu Benita Juáreze. Na jaře 1865 Lincoln vyslal 
k mexické hranici 50 000 vojáků, čímž chtěl vyvíjet tlak na Francouze anga-
žované v Mexiku. V únoru 1866 Washington ultimátem přinutil Francouze 
k  evakuaci Mexika. Císařský režim se pak octl v  izolaci. Maxmilián I. byl 
obklíčen ve městě Querétaro, kde jej zajaly mexické oddíly a dne 15. června 
1866 byl odsouzen k smrti. Přestože Juarézovi zaslala řada evropských koru-
novaných hlav spolu s  dalšími prominentními členy politické a  kulturní 
obce (například to byli Victor Hugo nebo Giuseppe Garibaldi) žádost, aby byl 
bývalý mexický císař omilostněn, došlo k jeho popravě 19. června 1866. Me-
xiko se pak opět stalo republikou zprvu s poměrně liberálním režimem Be-
nita Juaréze (do 1872), postupně se však prosadila diktatura Porfiria Díaze, 
jíž zpočátku podporovaly i Spojené státy, které si přály stabilizaci neklidné 
situace u svého jižního souseda.

Ve druhé polovině 19. století byla zahájen americká expanze v Ti-
chomoří, jež souvisela s obchodem s Čínou. Pro něj byla bezpodmínečně nut-
ná existence sítě základen pro doplňování uhlí a zásob. Na západním pobře-
ží Ameriky se však USA musely potýkat s konkurencí Velké Británie (Britská 
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Kolumbie připojená roku 1870 ke Kanadě) a Ruska. To se však nalézalo ve fi-
nanční krizi v důsledku Krymské války a reforem Alexandra II. Jeho vztahy 
s Británií byly napjaté, obávalo se proto, že by o svou kolonii na Aljašce moh-
lo v případě konfliktu s Londýnem přijít. Obavy ze ztráty Aljašky vedly k rus-
ké nabídce americkému ministru zahraničí Williamu H. Sewardovi na od-
koupení Aljašky za 7,2 milionu dolarů, na což vláda USA přistoupila. Získala 
tak obrovské území, jež bylo jen velice řídce osídleno (pouhých 10 000 obyva-
tel), které bylo spravováno vládou jako Distrikt of Alaska, který se státem USA 
stal až roku 1959. Další tichomořskou oblastí, kde se prosazovaly americké 
zájmy, byly ostrovy v Pacifiku. Roku 1878 získali Američané právo vybudovat 
základnu na Samoi. Na významnější Havaji Američané dlouho soupeřili s vli-
vem Velké Británie a Francie. Od 70. let 19. století však americký vliv rostl, 
díky obchodním kontaktům, jejichž hlavním předmětem byla cukrová třti-
na. Roku 1887 byla díky americkému vlivu na Havaji zřízena konstituční 
monarchie, kontrolovaná Američany. 4. července 1894 byla na Havaji vyhlá-
šena republika, v jejíž ústavě byla klauzule, že po skončení volebního období 
amerického prezidenta Grovera Clevelanda bude připojena k USA, jejichž stá-
tem se Havaj stala 21. srpna 1959.

Další sférou amerického zájmu se stala Karibská oblast, kde Ameri-
čané po první kubánské válce o nezávislost (1868–1878) ovládli ekonomiku 
ostrova (pěstování tabáku, cukrové třtiny, těžba cínu a dalších kovů). Když 
v polovině 90. let vypukla druhá válka o kubánskou nezávislost, byl ohrožen 
i majetek amerických společností. Značná část veřejného mínění Spojených 
států sympatizovala s povstalci, kteří měli podporu politických kruhů ve Wa-
shingtonu. Na ochranu amerických zájmů na Kubě byla v lednu 1898 vyslána 
do Havany stará bitevní loď Maine. Plavidlo se ráno 15. února se náhlé explo-
zi potopilo. Zahynulo 266 amerických námořníků. Vyšetřování prokázalo, že 
tuto katastrofu způsobila španělská mina, jež byla pod lodí položena. Španělé 
tvrdili, že s celou záležitostí nemají nic společného a že se loď potopila po vý-
buchu paliva nebo munice (poslední zkoumání provedené National Geogra-
phic v roce 1998 se přiklání k verzi o španělské mině). Tento incident poslou-
žil Washingtonu jako záminka k válce, která vypukla 25. dubna 1898.

Konflikt jednoznačně odhalil rozdíl mezi silou průmyslového kolo-
su Spojených států a zaostalým Španělskem Alfonse XIII., jež bylo v 19. století 
zmítáno řadou krizí. Průběh ozbrojeného střetnutí byl proto jednoznačný. 
V Pacifiku zničilo americké loďstvo vedené komodorem Georgem Deweyem 
španělskou eskadru na Filipínách. V Karibiku se boje soustředily na Kubě 
a Portoriku. Španělská flotila byla zničena v bitvě u Santiaga. Po vylodění na 
ostrově americké síly zvítězily v řadě střetnutí, především v bitvách u El Ca-
ney a o San Juan Hill, v níž se vyznamenal pozdější americký prezident The-
odore Roosevelt. Poražené Španělsko bylo nuceno žádat o mír. Nepřátelství 
bylo zastaveno 12. srpna 1898 a  mírová smlouva podepsána 10. prosince  

téhož roku v Paříži. USA se staly dědici zbytku španělské koloniální říše – zís-
kaly Filipíny, Guam a Portoriko, o němž jeden ze španělských vojáků, kteří 
zde bojovali, prohlásil: „Nikdy jsem neviděl tak servilní a nevděčnou zemi – bě-
hem čtyřiadvaceti hodin se z jejích obyvatel oddaných Španělsku stali nadšení 
Američané.“ USA se tak staly mocností, která prokázala schopnost promítnout 
svou moc i do vzdálených oblastí. Kuba, která byla předmětem konfliktu se na 
čtyři roky dostala vojenskou správou USA. Dne 20. května 1902 byla vyhláše-
na nezávislost země, která dostala republikánskou ústavu. Spojené státy si 
však ponechaly trvalý pronájem vojenské základny v zátoce Guantánamo.

theodore Roosevelt (1858–1919) americký státník narozený v New yorku. po studiích na Har-

vardu se stal jedním z předních členů Republikánské strany. Roku 1886 se stal starostou New 

yorku a následně úspěšně kandidoval do senátu. V průběhu americko-španělské války zorgani-

zoval dobrovolnický jezdecký sbor, který tvořila řada proslulých dobrodruhů z dalekého západu. 

Neohrožené vystupování v konfliktu mu získalo obrovskou popularitu veřejnosti a aureolu hrdi-

ny. díky tomu se stal kandidátem na viceprezidenta. po zavraždění prezidenta McKinleyho 

anarchistou Leonem Czolgoszem se stal nejmladším prezidentem USA v historii. jeho dvě 

funkční období byla vrcholem tzv. progresivní éry. Velmi aktivně si počínal na poli zahraniční 

politiky. Roku 1912 se neúspěšně ucházel o třetí zvolení prezidentem, po svém neúspěchu se 

účastnil vědecké expedice do Amazonie, kde těžce onemocněl. S podlomeným zdravím se vrátil 

do New yorku, kde po vstupu USA do první světové války hodlal zorganizovat dobrovolnickou 

divizi, s níž zamýšlel odejít na západní frontu. prezident Wilson však tuto ideu odmítl. Svou poli-

tickou aktivitou krátce před svou smrtí přispěl k vítězství republikánů ve volbách do Kongresu. 

dodnes je považován za jednoho z největších amerických státníků.

Po nástupu Theodora 
Roosevelta do úřadu prezidenta 
(roku 1901 po zavraždění prezi-
denta Williama McKinleyeho, 
který díky Rooseveltově popula-
ritě zvítězil ve volbách roku 
1900), se americká politika vůči 
Latinské Americe ještě zaktivizo-
vala. Právě Theodore Roosevelta 
vyhlásil tzv. politiku „Velkého 
klacku“. Ta vycházela z Roosevel-
tova memoranda týkajícího se 
postoje vůči Latinské Americe, 
v  němž napsal: „Mluvme jemně, 
ale nesme sebou velký klacek.“ 
Tím vystihoval vše. Podle před-
stav Washingtonu se měly USA Prezident USA Theodore Roosevelt
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snažit především o diplomatické prosazení svých cílů, avšak pokud by měl 
tento prostředek selhat, měly se uchýlit k použití síly. K tomu v následujících 
desetiletích několikrát došlo (například roku 1914 v Mexiku). Jedním z pro-
jevů vyšší aktivity USA v Latinské Americe pak bylo prosazení stavby průpla-
vu v Panamské šíji, který měl spojit Atlantik s Pacifikem.

První myšlenky na vybudování podobného kanálu pocházely již 
z roku 1534. Tehdejší technické možnosti však znemožňovaly vybudování 
podobně rozsáhlého díla. První reálné plány na vybudování průplavu vy-
pracoval španělský námořní objevitel italského původu Alessandro Malas-
pina v letech 1788–1793, stav španělských financí však tento projekt odsou-
dil k zapomnění. Roku 1855 byla přes Panamskou šíji vybudována železnice, 
avšak její přepravní kapacita byla poměrně nízká, potřeba vytvoření průpla-
vu byla stále zřejmější.

Výrazné povzbuzení těchto myšlenek znamenalo otevření Suezské-
ho průplavu roku 1869. Zvláště jeho budovatelé Francouzi se angažovali 
v otázce průplavu mezi Atlantikem a Pacifikem. Francouzská společnost ve-
dená Ferdinandem de Lessepsem zahájila po svolení kolumbijské vlády stav-
bu průplavu 1. ledna 1880. Francouzský projekt však nebyl příliš dobře při-
pravený (plánoval vybudování kanálu v  úrovni mořské hladiny). Trasa 
kanálu nebyla ideální a konstruktéři navíc zanedbali geologický a hydrolo-
gický průzkum oblasti. Region, v němž stavba probíhala, byl nadto proslulý 
pro častým výskytem malárie a žluté horečky, které decimovaly dělníky na-
jaté Francouzi. Celý projekt se dostal do zásadních problémů. Roku 1893 
Francouzi museli přiznat neúspěch a od projektu upustit. Během stavby v le-
tech 1880–1893 zahynulo přes 20 000 dělníků.

Další úvahy o vybudování Panamského průplavu se objevily v USA. 
Washington však musel vzhledem ke svým nedávným sporům s Velkou Bri-
tánií ohledně Venezuely postupovat velice opatrně. Podle prvních dohod 
s Londýnem mohly USA postavit kanál na vlastní náklady, jeho správa však 
měla zůstat Kolumbii. Stoupenci americké expanze do Latinské Ameriky 
však byli proti takovému řešení. Namítali, že pokud bude s velkými náklady 
z prostředků amerických daňových poplatníků postaven průplav tak vysoké 
strategické důležitosti, bude nezbytné, aby si Washington podržel i jeho kon-
trolu. Diplomatickou ofenzívu v tomto směru USA vystupňovaly po nástupu 
Theodora Roosevelta do Bílého domu. Americké diplomacii se podařilo vyu-
žít skutečnosti, že Británie vázaná Búrskou válkou v Africe, se na diplomatic-
kém poli ocitla v  jisté izolaci. To ovlivnilo ústupnost Londýna, který ve 
smlouvě s Američany souhlasil s americkým právem na stavbu a správu prů-
plavu, jejž mohly USA také opevnit.

Spojeným státům pak zbývalo vyřešit otázku vybudování průplavu 
přímo s Kolumbií. Klíčem k tomuto problému se měla stát Hayova – Herránova 
smlouva (John Hay – americký ministr zahraničí, Dr. Tomás Herrán – jeho 

kolumbijský protějšek), podle níž měla Kolumbie uznat americké právo na 
stavbu průplavu a poskytnout území určené pro jeho stavbu do pronájmu 
na 99 let Spojeným státům. Smlouvou ratifikoval senát USA, kolumbijský 
senát však totéž odmítl učinit. Washington však již pro prosazení svého pro-
jektu učinil tolik, že se odmítl vzdát a stavbu Panamského průplavu hodlal 
realizovat za každou cenu. Theodore Roosevelt se rozhodl změnit taktiku 
a místo snahy o dohodu s legitimní vládou Kolumbie začal podporovat sepa-
ratisty z oblasti Panamy. Na území šíje vypuklo ozbrojené povstání. Spojené 
státy pomohly povstalcům vysláním válečného loďstva, které blokovalo ko-
lumbijské přístavy, díky čemuž nemohla Bogota do ohrožené oblasti vyslat 
posily. 3. listopadu 1903 vyhlásila Panama za asistence USA nezávislost na 
Kolumbii, jíž záhy uznal Washington, jenž obratem uzavřel s novou panam-
skou vládou smlouvu Hay–Bunau Varilla, díky níž získaly USA právo na stav-
bu Panamského průplavu a správu jeho oblasti. Panamský kanál byl dosta-
věn po značném úsilí a  mnoha technických komplikacích roku 1914. 
Oficiálně byl dokončen 15. srpna 1914, kdy jím proplula americká nákladní 
loď Ancon. Během stavby v letech 1903–1914 zahynulo asi 6000 dělníků. Sa-
motný 77 kilometrů dlouhý kanál se ukázal být jednou z klíčových spojnic 
světové dopravy, kterou výrazně urychlil. Například námořní cesta z New 
Yorku do San Francisca se zkrátila z 22 500 kilometrů na 9500 kilometrů. 

Aktivní politiku sledoval Theodore Roosevelt i  na domácí scéně, 
kde využíval především své značné popularity v americké veřejnosti. Právě 
Rooseveltovy reformní snahy lze do značné míry považovat za vyvrcholení 
Progresivní éry, která završila přerod Spojených států z poměrně izolované 
a rozdělené společnosti v sebevědomý a hrdý stát, který se měl stát jednou 
z dominantních mocností 20. století. 
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Ve 40. letech 17. století vyvrcholila krize mingské Číny vyvolaná souhrou 
několika faktorů (hospodářskými problémy, nedostatky ve správním apa-
rátu, rostoucím napětím v mingské společnosti atd.). V roce 1644 nejdříve 
ovládly Peking povstalecké jednotky a následovně byl dobyt mandžuskou 
armádou. Vpád Mandžuů a  převzetí moci jejich dynastií Čching (Qing) 
představovaly zásadní milník v dějinách Říše středu. (V textu používám při 
přepisu čínských jmen a geografických názvů českou standardní fonetic-
kou transkripci (popřípadě uvádím vžitá jména a  termíny). Významnější 
jména a názvy jsou v případě prvního výskytu v závorce doplněny oficiál-
ním pinyinem, s cílem usnadnit čtenářovu orientaci zejména v cizojazyč-
ných textech.)

Už jen samotný způsob převzetí moci Mandžuy byl z pohledu čín-
ské (chanské) většiny velmi kontroverzní záležitostí. Ovládnutí mingské 
Číny Mandžuové dosáhli za aktivního přispění čínské vojenské síly (nešlo 
pouze o generála Wu San-kueje a další vysoké vojenské velitele, ale také o ti-
síce řadových vojáků). Značná část čínské intelektuální elity považovala 
nástup „barbarské“ dynastie za katastrofu a hleděla se značným pesimis-
mem do budoucnosti. 

Reálný vývoj v dalších desetiletích byl však mnohem složitější. Řada 
intelektuálů (zejména literátů) se stala obětí represí, především těch, jejichž 
primárním cílem byla likvidace protimandužských aktivit. Na druhé straně 
v 18. století se čchingští panovníci aktivně zajímali o čínskou kulturu a opa-
kovaně podpořili čínské učence. Mandžuové přirozeně ovlivnili genezi čínské 
společnosti, dochází k inkorporaci některých prvků mandžuské kultury. Čí-
ňané byli nuceni například nosit dlouhé copy jako symbol podřízenosti man-
džuské dynastii. V  Říši středu se kvůli Mandžuům rozšířilo otroctví.  
Čínská kultura však mandžuskou kulturu zpětně silně ovlivňovala a nakonec 
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ji doslova pohltila. Rovněž původní mandžuské představy, podle kterých vý-
znamné funkce ve vládním a správním aparátu měli zastávat pouze Man-
džuové, byly v průběhu desetiletí upraveny a postupem času narůstal vliv 
Číňanů v mocenské hierarchii.

Dynastie Čching byla dlouhou dobu v podstatě úspěšnou dynastií. 
Mandžuská dynastie disponovala významnou a značně efektivní vojenskou 
silou, která ji umožnila nejen mocenskou stabilizaci, ale také rozšiřování 
říše o  další území. Mandžuští vládci byli silnými, rozhodnými a  v  jistém 
ohledu i charismatickými panovníky, kteří opakovaně dokázali naplno pro-
sadit svou vůli (například v podobě ekonomických a správních reforem). Za-
jímavým jevem, který souvisel se stabilitou čchingského režimu, byla skuteč-
nost, že se v období 1661–1796 na císařském trůně vystřídali pouze tři lidé: 
Kchang-si (Kangxi), Jung-čeng (Yongzheng) a Čchien-lung (Qianlong). Vláda 
posledního z nich, Čchien-lunga, představovala v podstatě vrchol dynastie 
Čching. Čchien-lung byl nejen silným a úspěšným císařem, ale současně i vel-
mi obdivovaným vladařem, k němuž někteří pozdější vládci dynastie Čching 
vzhlíželi jako ke svému vzoru. Stabilita čchingského režimu v 18. století byla 
pravděpodobně jedním z  důvodů vyšších populačních přírůstků, třebaže 
přesnější demografické údaje nemáme k dispozici a rovněž příčiny zvýšení 
populačních přírůstků zůstávají předmětem polemik. Jednotlivé odhady vý-
voje počtu obyvatel se i  výrazně rozcházejí. Mezi léty 1700 a  1800 vzrostl 
počet obyvatel čchingské Číny řádově z 200 na 300 milionů.

Systém vztahů mezi 
čchingskou Čínou a okolním svě-
tem v podstatě navazoval na mo-
del existující za dynastie Ming. 
Základním bodem ovlivňujícím 
zahraniční vztahy Číny byla pře-
trvávající představa o  kulturní, 
intelektuální a  do určité míry 
ekonomické nadřazenosti Říše 
středu. Císařský dvůr přistupo-
val k ostatním zemím jako k pod-
řízeným, méněcenným (bez ohle-
du na skutečnost, zda mezi Čínou 
a danou zemí existoval formální 
vazalský vztah v  rámci tributár-
ního systému). Na tomto místě je 
asi vhodné připomenout, že existo-
valy i výjimky – například smlou- 
vy s  Ruskem, Něrčinská (1689) 
a Kjachtská (1727) byly podepsány Čínský císař Čchien-lung

jako dohody mezi rovnoprávnými partnery. Povýšený přístup čchingské Číny 
měl bezesporu celkově negativní dopad na vztahy se západním světem. Urči-
tou roli sehrály i názory čchingských císařů, kteří pravděpodobně považovali 
dlouhou dobu výraznější rozvoj ekonomických a dalších styků se západními 
státy za něco nežádoucího, zbytečného. 

Vůbec první britskou diplomatickou misi vedl Charles Cathcart, 
který byl pověřen tímto úkolem v roce 1787, ale zemřel (1788) dříve, než dorazil 
k čínským břehům. Lord George Macartney připlul do Číny v polovině roku 
1793 a aniž by si toho byl pravděpodobně plně vědom, Číňané s ním do znač-
né míry jednali jako s představitelem barbarského státu, který veze tribut 
čchingskému císaři. V září 1793 v průběhu audience u císaře Čchien-lunga 
odmítl Macartney absolvovat ponižující ceremoniál kchou-tchou vyžadovaný 
u zástupců zemí formálně podřízených Číně. Macartneyho mise skončila ne-
úspěchem. Britskému zástupci se nepodařilo dosáhnout žádného z původně 
plánovaných cílů (například projednání otázky otevření dalších čínských pří-
stavů cizímu obchodu a navázání regulérních diplomatických styků s Čínou).

V 18. století byly představy Evropanů o Číně formovány na základě 
informací od misionářů působících v Říši středu a pod dojmem různých vý-
robků původem z Dálného východu. Evropa dlouhodobě obdivovala umělec-
ké předměty a kvalitní zboží svědčící o vysoké řemeslné zručnosti Číňanů (za 
zmínku stojí určitě velký zájem o čínský porcelán). V této souvislosti přitaho-
valy pozornost Evropanů také čínské technologie, výrobní postupy a další 
dovednosti jim neznámé. Na evropské umělce mimo jiné zapůsobila čínská 
ornamentální malba. Významné „intelektuální spojení“ mezi Čínou a Evro-
pou představovali v 18. století misionáři, a to i po roce 1724, kdy bylo křes-
ťanství v Říši středu oficiálně zakázáno. 

první novověká etapa křesťanských misionářských aktivit v Číně začala ve druhé polovině 16. 

století, kdy se v Říši středu objevili jezuité. z pohledu jezuitů měly velký význam úspěchy Mattea 

Ricciho, který dorazil do Macaa v roce 1582. Následujících 28 letech žil v Číně (od roku 1601 

v pekingu) a získal zde pověst významného učence a literáta. jezuité hráli bezesporu důležitou 

roli při informování čínské elity o zvycích, umění, náboženství a vědě křesťanského světa. jejich 

působení v Číně významným způsobem narušil spor s františkány a dominikány v otázce způso-

bu ší ření křesťanské víry. dominikáni a františkáni kritizovali jezuity za to, že jsou jejich aktivity 

pří liš zaměřeny na vyšší společenské vrstvy, a nesouhlasili také s jejich vstřícným přístupem 

k tradičním čínským obřadům, například uctívání předků. tento spor společně s dalšími okol-

nostmi vedl k zákazu křesťanství jako heterodoxního učení císařem jung-čengem v roce 1724. 

Logickým důsledkem tohoto kroku bylo omezení aktivit misionářů, kteří nesměli pobývat za 

hranicemi pekingu.

Na druhé straně je nutné přiznat, že misionáři nebyli právě objek-
tivním zdrojem informací. Zprávy, které posílali do Evropy, byly nezřídka 
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ovlivněny jejich nekritickým přístupem k čínské společnosti a v Evropě vy-
tvářely poněkud zkreslený obraz o čínské realitě. Jedním z evropských mys-
litelů, jehož myšlení Čína zjevně ovlivnila, byl i filozof a matematik Gottfried 
Wilhelm Leibniz. Leibniz, který si dopisoval s misionáři žijícími v Číně, byl 
fascinován čínskými znaky, hledal poučení v konfuciánských ideálech a ob-
divoval úroveň čínských matematiků. Čínský vliv je také patrný například 
na některých teoriích školy fyziokratů. Z  čínské filozofie pravděpodobně 
François Quesnay čerpal při hledání ideální podoby společenského řádu 
a optimálního ekonomického systému. 

Jak už bylo naznačeno, 18. století v zásadě představovalo nejúspěš-
nější etapu vlády mandžuské dynastie Čching, 19. století však bylo pravým 
opakem. 19. století přineslo celou řadu problémů, otřesů, které čchingský 
režim destabilizovaly – ať už se jednalo o špatnou kontrolu správního systé-
mu, korupci, desintegraci nebo ekonomicky stimulovaný nátlak cizinců, 
jenž nakonec vedl k vojenským konfliktům. Čína byla přinucena změnit svůj 
přístup k západním zemím a především podepsat nevýhodné a ponižující 
smlouvy. Důležitým fenoménem, který zjevně oslabil mandžuskou dynastii, 
byla vlna povstání sužující Čínu v 19. století. Významnější nepokoje objevují-
cí se v poměrně pravidelných intervalech na různým místech čchingské říše 
měly etnický, náboženský, ekonomický či jiný podtext. Kromě těch, kterým 
je v následujícím textu věnována větší pozornost, mohou být například zmí-
něny rozsáhlé nepokoje v  čínském Turkestánu ve  druhé polovině 20. let 
a v první polovině 30. let 19. století, povstání Nien, jehož počátky spadají do 
první poloviny 50. let a které končí v roce 1868, či povstání čínských musli-
mů (od poloviny 50. let do poloviny 70. let).

Problémové 19. století začalo povstáním Bílého lotosu (1796–1804), 
jehož bezprostředním stimulem se staly protesty proti způsobu výběru daní 
a které postihlo především venkovské oblasti střední Číny (Chu-pej a Šen-si). 
Povstání získalo svůj název podle Společenství (Učení) bílého lotosu, nábo-
ženské sekty působící v Číně již několik předcházejících století. 

Kořeny tohoto hnutí sahají až do druhé poloviny 13. století. jeho stoupenci se aktivně zapojili do 

odporu proti mongolské dynastii jüan. Učení bí lého lotosu ovlivnilo i další nábožensko-filozofic-

ké proudy v Číně. povstání Bílého lotosu pravděpodobně nebylo událostí, která potenciálně 

mohla stimulovat pád dynastie Čching. V jistém ohledu se také jednalo o fenomén, který neměl 

razantní a bezprostřední dopad na situaci na císařském dvoře. Význam povstání Bílého lotosu 

spočíval v něčem jiném. tento konflikt odhalil některé zjevné nedostatky mandžuského režimu, 

především neschopnost císařského dvora rychle si poradit s podobnými událostmi. povstání 

také zpochybnilo vojenskou sí lu mandžuské dynastie.

Samostatnou kapitolou, která zasluhuje zvláštní pozornost, byly 
obchodní styky mezi Čínou a  západním světem, jejichž kvantitativní 

i  kvalitativní stránka v  rostoucí míře ovlivňovala celkový charakter vzá-
jemných vtahů v 18. a 19. století. Důležitou roli hrálo geografické vymezení 
čínsko-evropského obchodu. Císařský dvůr se opakovaně touto otázkou za-
býval a obvykle je jako zásadní mezník uváděn rok 1759, kdy bylo rozhod-
nuto o tom, že bude zahraniční obchod Číny realizován výlučně přes jiho-
čínský přístav Kanton. 

Ve skutečnosti je tato problematika poněkud složitější. Jednotlivé 
zdroje uvádějí odlišné údaje o časovém vymezení zmíněné regulace. V praxi 
byly i po roce 1759 realizovány omezené obchodní styky také jinými cesta-
mi, například přes rusko-čínskou hranici. Navíc si je nutné uvědomit fakt, že 
v důsledku uvedené regulace nedochází k nějakým zásadním bezprostřed-
ním změnám v čínském zahraničním obchodu, protože tento krok fakticky 
potvrdil dominantní postavení Kantonu, který už před vydáním příslušné-
ho ediktu měl jasně největší podíl na čínsko-západním obchodu.

Geografické omezení nebylo však jedinou regulací upravující čín-
sko-evropské obchodní styky. V 18. století měli největší podíl na čínsko-ev-
ropském obchodu Britové, přičemž zásadní roli hrála zejména ve druhé po-
lovině 18. století a v prvních desetiletích 19. století britská Východoindická 
společnost, která měla až do roku 1834 britským parlamentem zaručen mo-
nopol na realizaci obchodních styků s Čínou. Situace v Kantonu se pravidel-
ně měnila. V prvních desetiletích 18. století se objevily nové předpisy, které 
fakticky omezovaly aktivity a  znesnadňovaly život cizinců v  Kantonu. Na 
kantonský obchod formálně dohlížel zmocněnec císařského dvora, obvykle 
označovaný jako hoppo. V roce 1720 se kantonští čínští obchodníci fakticky 
kontrolující obchod s cizinci sdružili v kohong, který v jistém ohledu před-
stavoval cech, kupeckou gildu, získal postupně monopol na realizaci obcho-
du s cizinci – především na prodej nejatraktivnějších komodit, čaje a hedvá-
bí. Kohong společně s  hoppem měl oficiálně v  prvé řadě zajistit efektivní 
systém výběr poplatků souvisejících se zahraničním obchodem logicky s cí-
lem zvýšit státní příjmy. V  praxi se však lidé přímo angažování v  kanton-
ském obchodu starali především o svůj vlastní prospěch. Z pohledu západ-
ních obchodníků byly poměry v Kantonu nepřehledné a nepředvídatelné, ve 
velké míře ovlivněné korupcí. Ani pozice kohongu nebyla však jednoznačná 
a  stabilní. Měnící se vztahy mezi kohongem, čínskými úředníky a  cizinci 
vedly k  opakovanému zrušení kohongu. V  roce 1782 byl kohong obnoven 
v pozměněné podobě, kdy nad jeho fungováním získal fakticky větší přímou 
kontrolu císařský dvůr. Role kohongu ale nespočívala pouze v  jeho ekono-
mických aktivitách, tato instituce měla také oficiálně zajišťovat komunikaci 
mezi cizinci a císařskými úřady.

Situace v Kantonu se stala jednou z hlavních příčin rostoucí nespo-
kojenosti Britů (a přirozeně také dalších cizinců), kteří kritizovali regulaci 
svých obchodních aktivit čínskými úřady a požadovali zpřístupnění dalších 
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měst. Navíc se oprávněně domnívali, že skutečná podoba čínsko-evropského 
obchodu je spíš než císařským dvorem určována zkorumpovanými kanton-
skými úředníky, kteří v řadě případů zjevně ignorovali oficiální císařské vý-
nosy. Vztahy mezi cizinci a Číňany se začaly rychleji měnit ve 30. letech 19. 
století. Pod vlivem sílících hlasů stoupenců liberálních ekonomických prin-
cipů britský parlament rozhodl v roce 1833 o ukončení monopolu Východo-
indické společnosti na obchod s Čínou (s platností od roku 1834). Toto roz-
hodnutí rychle vedlo k  expanzi objemu kantonského obchodu, současně 
s tím narůstal počet cizinců, kteří se v něm přímo angažovali. Nespokojenost 
Britů se stávajícím modelem obchodních styků s Čínou nakonec přivedla obě 
strany k válce. Ekonomické problémy ale nebyly jediným důvodem ozbroje-
ného konfliktu. Britové dlouhodobě kritizovali komunikaci s čínskými úřa-
dy, provokoval je nadřazený přístup císařského dvora a logicky usilovali o di-
plomatické vztahy s Čínou vybudované na rovnoprávném principu. V širších 
souvislostech byla válka s Čínou také střetem dvou velmi odlišných civilizací.

Jednou z významných příčin a  současně bezprostředním stimu-
lem války byla eskalace sporu o  legalizaci a realizaci obchodu s opiem. Po 
řadu desetiletí končil čínsko-britský obchod pravidelně přebytkem ve pro-
spěch Číny a reálně vedl k přílivu drahých kovů do Říše středu. V 18. století 
se v důsledku tohoto jevu například na některých místech v Číně značně roz-
šířilo používání zahraničních stříbrných mincí. Komoditou, která zásadním 
způsobem ovlivnila objem a charakter čínského zahraničního obchodu, se 
stalo opium. Opium bylo v Číně známé již řadu století, využívalo se napří-
klad k  lékařským účelům. Zvyk kouření směsi tabáku s  opiem (respektive 
samotného opia) se postupně šířil v Číně. Už v 18. století byl dovoz a prodej 
opia opakovaně zakázán. Tyto zákazy však nedokázaly efektivně zabránit pa-
šování drogy, k čemuž častokrát docházelo s vědomím zkorumpovaných čín-
ských úředníků. Zdaleka největší podíl na dovozu opia do Číny měla Výcho-
doindická společnost, která drogu do Číny přepravovala z Indie (Bengálska 
a Biháru), kde výrobu opia zcela ovládala. K výraznému rozšíření dodávek 
opia do Číny došlo ve 20. a 30. letech 19. století, kdy začali stále více konkuro-
vat Britům obchodníci z  jiných států (především Američané). Přestože jed-
notlivé odhady se rozcházejí, rychle rostoucí trend je naprosto zjevný. V roce 
1820 bylo do Číny dovezeno přibližně 5000 beden opia (jedna bedna obsaho-
vala asi 60 kg opia), v roce 1833 už to bylo zhruba 24 000 beden a nárůst 
pokračoval i v dalších letech. V peněžním vyjádření nebyl nárůst tak razant-
ní, protože v této době došlo k poklesu cen prodávaného opia. Obchod s opi-
em byl sice v rozporu z čínskými předpisy, nemorální a obtížně obhajitelný 
před západní křesťanskou společností, na druhé straně představoval velmi 
lukrativní podnikání, kterého se prostě nechtěli cizinci vzdát. Důležitou roli 
samozřejmě sehrála i skutečnost, že západní obchodníci nenašli jinou komo-
ditu, s kterou by se podobným způsobem dokázali prosadit na čínském trhu.

 Rostoucí dovoz opia působil Číně hned několik problémů. Podle 
odhadů bylo na konci 30. let již několik milionů Číňanů závislých na kouření 
opia. Expanze dovozu opia vedla ke zvrácení výsledků obchodní bilance 
v neprospěch Číny, k odlivu stříbra a nedostatku tohoto kovu v Číně. Paralel-
ně narůstala hodnota stříbra v poměru k měděným mincím, což mělo znač-
ný význam už jenom s ohledem na skutečnost, že stříbro Číňané byli nuceni 
nakupovat k placení daní.

Na císařském dvoře se objevovaly různé názory, probíhaly polemi-
ky o významu a možných řešeních opiového problému. V roce 1838 se císař 
Tao-kuang (Daoguang, vládl 1820–1850) přiklonil k hlasům, které obhajovaly 
razantnější zásah proti dovozu opia. Své odhodlání likvidovat celý problém 
císař mimo jiné demonstroval výběrem muže, jehož pověřil zásahem proti 
obchodu s opiem na jihu Číny. V prosinci 1838 císař jmenoval do funkce vy-
sokého komisaře v Kantonu tehdy třiapadesátiletého Lin Ce-süho, muže, kte-
rý měl pověst poctivého hodnostáře plnícího důsledně své úkoly. Rovněž sa-
motná funkce vysokého komisaře spojená s širokými pravomocemi měla do 
značné míry výjimečnou povahu odpovídající závažnosti situace. V březnu 
1839 dorazil Lin Ce-sü do Kantonu. Tažení proti opiu vedl na dvou úrovních. 
Za prvé v rovině morálních apelů a proklamací, kdy se snažil přesvědčit Bri-
ty, britskou vládu i samotnou královnu Viktorii, že dovoz opia do Číny je ne-
obhajitelný a sama Británie by se měla snažit pomát Číně aktivně řešit tento 
problém. Druhým prostředkem byly konkrétní represivní kroky namířené 
proti obchodníkům i uživatelům opia. Za pomoci zástupce britské Koruny  
Charlese Elliota nechal Lin Ce-sü zabavit větší množství opia, které bylo ná-
sledně přímo v Kantonu zničeno. Kantonský obchod byl vážně narušen a na 
konci května 1839 se Britové stáhli do Macaa. Po další eskalaci napětí mezi 
Brity a Číňany byl zastaven přísun potravin do Macaa. Britové se uchýlili na 
lodě kotvící u ostrova Hongkong. Následující střet mezi britskými a čínský-
mi jednotkami u  pobřeží poloostrova Kau-lun (Kowloon) na počátku září 
1839 byl první bitvou ozbrojeného konfliktu obvykle označovaného jako 
první opiová válka.

První opiová válka byla vyústěním poměrně složitého vývoje ovliv-
něného hned několika významnými faktory. Spor o opium byl jen jednou 
z příčin tohoto konfliktu. Z pohledu Britů se bezesporu jednalo také o pokus 
zlomit čínský odpor, přimět čínskou stranu k nové formě komunikace a za-
jistit si výhodnější obchodní pozice v Číně. Na druhé straně samotný kon-
flikt byl spíš logickým důsledkem předcházejících událostí, než cíleným, plá-
novaným krokem. Jak očekávali cizinci působící v Číně, první opiová válka 
měla poměrně jednoznačný průběh. Především vojenská zaostalost a celková 
neschopnost čínského dvora vést válku se západní mocností umožnily Bri-
tům s relativně nízkým počtem vojáků a lodí dosáhnout rozhodujících vítěz-
ství. Navzdory jasným neúspěchům v bojích s Brity císařský dvůr poměrně 
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dlouho otálel s  přijetím britských podmínek. V  roce 1841 byla uzavřena 
předběžná mírová dohoda, která byla následovně odmítnuta oběma strana-
mi. Císařský dvůr definitivně ustoupil až v létě 1842, v okamžiku, kdy začali 
Britové ohrožovat Nanking.

První opiová válka byla ukončena podepsáním Nankingské smlou-
vy 29. srpna 1842, která byla doplněna dohodou uzavřenou 8. října 1843 
v Chu-menu (Bogue, Bocca Tigris). K hlavním bodům těchto dokumentů pat-
řilo zpřístupnění dalších přístavů cizím obchodníkům. Otevřenými smluv-
ními přístavy tak měly být formálně vyhlášeny Kanton, Šanghaj, Sia-men, 
Ning-po a Fu-čou. Čína se zavázala zaplatit Britům odškodnění a ztratila cel-
ní autonomii. Britové získali právo exteritoriality v Číně a ostrov Hongkong, 
který se následovně stal korunní kolonií. Navzdory výše popsaným souvis-
lostem vzniku britsko-čínského konfliktu, Nankingská ani Chumenská 
smlouva nepřinesly řešení opiové otázky, která tak i nadále zůstávala velmi 
citlivým bodem ve vztazích mezi Číňany a cizinci. Britské úspěchy brzy in-
spirovaly i další státy, které se snažily zajistit si v Říši středu podobné výhody. 
Dne 3. července 1844 Čína uzavřela smlouvu s USA ve Wang-sia a v říjnu té-
hož roku následovala čínsko-francouzská smlouva.

Výsledky první opiové války představují nejen zásadní zlom ve 
vztazích mezi Čínou a západními státy, ale současně měli významný dopad 
v čínské společnosti a bezesporu ovlivnily fungování i problémy čchingského 
režimu. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že nové nerovnoprávné smlouvy 
nebyly bezprostředně po jejich podepsání vnímány čínskou stranou jako ně-
jaký zásadní problém s dalekosáhlými důsledky. Významné změny souvisejí-
cí s nerovnoprávnými smlouvami se projevovaly postupně, v některých přípa-
dech až se značným časovým odstupem. Takovým případem byla ztráta celní 

Britští vojáci odrážejí útok Číňanů během První opiové války

autonomie. Zpočátku císařský dvůr nevnímal tuto otázku jako nějaký zásad-
ní nedostatek. Postupem času, paralelně s expandujícím zahraničním obcho-
dem, si však čínská strana stále více uvědomovala, že v důsledku ztráty mož-
nosti svobodně určovat celní sazby, přichází stát o významné příjmy. Význam 
celní problematiky navíc v dlouhém časovém horizontu umocňovaly rostoucí 
fiskální problémy císařského dvora (později také republikánské vlády).

Brzy po podepsání prvních nerovnoprávných smluv se ukázalo, 
že tyto dokumenty jednak neřeší všechny problematické body ve vztazích 
mezi Číňany a cizinci a jednak, že v řadě případů bude velmi obtížné přinu-
tit Číňany k  dodržování závazků zakotvených v  těchto dokumentech. Za 
jeden z nejnebezpečnějších závazků, s obtížně odhadnutelnými důsledky, 
považoval císařský dvůr proklamování otevření pěti smluvních přístavů. 
Na císařském dvoře se ozývaly silné hlasy, které tento krok vnímaly jako 
potenciálně velmi nebezpečné opatření, jež může vést k  rychlému šíření 
západního vlivu v Číně. Takovými názory byl ovlivněn nejen císař, ale pře-
devším řada provinčních úředníků a většina Číňanů v otevřených přísta-
vech. Z  pohledu evropských obchodníků se vyvíjela situace nejpříznivěji 
v Šanghaji, která byla formálně přeměněna na otevřený přístav 17. listopa-
du 1843. Získání statutu otevřeného přístavu se bezesporu stalo zásadním 
milníkem v dějinách tohoto města. Šanghaj měla některé důležité předpo-
klady k tomu, aby se mohla stát perspektivní obchodní základnou pro ci-
zince. Šanghaj leží nedaleko ústí Dlouhé řeky (Čchang-ťiang, Jang-c’-ťiang). 
Do Šanghaje vedly významné obchodní cesty z vnitrozemí a dalších námoř-
ních přístavů. Oblasti kolem Šanghaje produkovaly atraktivní exportní ko-
modity (například hedvábí). Po roce 1843 rychle narůstal počet cizích lodí, 
které připlouvaly do Šanghaje, a  logicky také celkový objem zboží, který 
přepravily. V roce 1852 procházela Šanghají již více než polovina zahranič-
ního obchodu Číny. Ve srovnání s  Šanghají expanze obchodu s  cizinci 
v ostatních otevřených přístavech poněkud zaostávala. Z hlediska významu 
stál na druhém místě za Šanghají Kanton, kde byly vztahy mezi cizinci a Čí-
ňany komplikovanější, problematičtější. Podobná situace byla také ve Fu-
čou, kde brzdily rozvoj obchodu i nedostatečné přírodní podmínky v pří-
stavu. Ning-po zůstávalo do značné míry ve stínu blízké Šanghaje a později 
se stalo především centrem misijní činnosti. Poslední z pěti otevřených pří-
stavů, Sia-men, hrál dlouhodobě především roli významného střediska ob-
chodu s čajem. Nehledě na všechny komplikace představovaly otevřené pří-
stavy (jejichž počet později vzrostl) v  mnoha ohledech velmi zajímavý 
fenomén. Fungovaly jako vstupní brána pro cizí zboží a  investice, místo 
aktivní interakce čínského a křesťanského světa, ale také například jako 
určité experimentální prostředí, které do jisté míry ukazovalo, jakou podo-
bu by mohla získat čínská společnost v případě, že by realizovala zásadní 
Západem inspirované modernizační reformy.
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Jednou z  největších katastrof v  čínských dějinách se stalo 
Tchajpchingské povstání. Povstání bylo obecně velmi nebezpečným jevem 
pro vládnoucí dynastii. Nešlo pouze o počet obětí, zničený majetek a výdaje 
spojené s potlačením nepokojů. Podle konfuciánské filozofie mohlo být po-
vstání – přirozeně především ta většího rozsahu – považováno za důkaz toho, 
že vládnoucí dynastie ztrácí přízeň nebes, mandát vládnout. Při hledání pří-
čin Tchajpchingského povstání musíme vzít úvahu vliv hned několika fakto-
rů, například nedostatku potravin, vysokého daňového zatížení rolníků 
a v neposlední řadě působení některých tajných společností, které vyzývaly 
k odporu proti vládnoucí dynastii. Tchajpchingské hnutí se zrodilo na jihu 
Číny ve 40. letech 19. století. Jeho vůdce Chung Siou-čchüan (Hong Xiuquan) 
se inspiroval křesťanským učením, prohlásil se za mladšího Ježíšova bratra 
a inicioval hnutí, k jehož hlavním cílům patřilo svržení čchingské dynastie 
(Chung přitom nepatřil k chanské většině, ale byl příslušníkem etnické sku-
piny Hakka). Tchajpchingské povstání naplno propuklo v lednu 1851 v pro-
vincii Kuang-si. Tchajpchingové využili obecné nespokojenosti, dokázali zís-
kat důvěru prostých lidí, na které zapůsobila odhodlanost tchaj-pchingů 
a  také například disciplinovanost jejich jednotek. Počet vojáků tchajp-
chingské armády rychle narůstal. Úspěchem skončilo tažení tchaj-pchingů 
do povodí Dlouhé řeky. Dne 19. března 1853 tchaj-pchingové dobyli Nanking, 
který přeměnili na hlavní město své Nebeské říše velkého smíru.

 Tchaj-pchingové prosazovali radikální opatření, která měla zá-
sadním způsobem změnit podobu a fungování čínské společnosti. Rozsáhlé 
pozemky byly konfiskovány a převáděny do obecního vlastnictví, formálně 
došlo zrovnoprávnění mužů a žen, zakázána byla prostituce, kouření opia 
a podvazování ženských nohou. Postupně však tchajpchigské hnutí degene-
rovalo. Tchajpchingská elita začala významně porušovat vlastní pravidla. 
Narůstaly také spory mezi jednotlivými frakcemi tchajpchingů, které na-
konec vedly k otevřenému střetu. S upadají morálkou tchajpchingských vo-
jáků se také skončily vojenské úspěchy. Tažení do severní Číny selhalo, po-
sledních významnějších vítězství dosáhli tchajpchingové v  roce 1862. 
Většina čínské společnosti také negativně vnímala přetrvávající nestabilitu 
a pokračující tchaj-pchigské úsilí likvidovat tradiční zvyky. Proti povstání 
se také nakonec postavily západní země, cizinci zainteresovaní v  Číně. 
Tchajpchingská ideologie sice vycházela ze západní náboženské doktríny, 
na druhé straně tchaj-pchingové měli zjevné problémy už jen s komunikací 
s cizinci a ani se nezdálo, že by byli ochotní respektovat privilegia, která 
získali cizinci v Číně na základě nerovnoprávných smluv.

Významnou roli při potlačení Tchajpchingského povstání sehrá- 
ly dvě významné osobnosti – Ceng Kuo-fan (Zeng Guofan) a Li Chung-čang 
(Li Hongzhang). Především Ceng Kuo-fan se projevil jako rozhodný velitel, 
kterému se podařilo v jeho rodné provinci vybudovat Chunanskou armádu 

tvořenou loajálními a odhodlanými vojáky. Prostřednictvím reorganizova-
né armády a také cizích jednotek vyvinul císařský dvůr větší tlak na povstal-
ce, jejichž území se postupně zmenšovalo. Po dramatických bojích v povodí 
Dlouhé řeky byla tchajpchingská říše v  roce 1864 definitivně rozvrácena. 
V polovině července 1864 mandžuská armáda dobyla hlavní město nebeské 
říše Nanking, které následovně vyplenila. Desetitisíce tchaj-pchingů spácha-
ly sebevraždu. Chung Siou-čchüan, klíčová postava tchajpchingského hnutí, 
se pádu Nankingu nedožil. Podle jedné z verzí si v červnu 1864 sám vzal ži-
vot, podle jiné zemřel v důsledku otravy způsobené zkaženým jídlem. Tchaj- 
pchingské povstání skončilo, přesněji řečeno jeho hlavní fáze, boje s tchajp-
chingskými jednotkami pokračovaly několik dalších let. Význam této 
události naznačuje počet obětí, které si vyžádalo (odhady se pohybují mezi 
20 a 25 miliony.) Navíc je nutné brát v úvahu i fakt, že celkový chaos a nesta-
bilita související s  Tchajpchinským povstáním podnítily další významné 
vzpoury (například povstání nienů a muslimů). Především v důsledku vel-
kých povstání klesl počet obyvatel čchingské říše v období od počátku 50. let 
19. století do roku 1873 z přibližně 420 na 350 milionů.

Ve 40. a zejména potom v 50. letech 19. století se opět zkomplikova-
ly vztahy mezi Číňany a  cizinci. Cizinci v  rostoucí míře požadovali revizi 
platných smluv, které v mnoha případech nebyly ani dodržovány, což mimo 
jiné souviselo s neschopností a pravděpodobně také s neochotou císařského 
dvora vnutit svou vůli úředníkům v provinciích. Tento problém přirozeně 
souvisel i s negativním postojem císařského dvora k případným modernizač-
ním reformám, které by mohly vést k celkovému posílení Číny a umožnily 
Říši středu účinněji vzdorovat cizincům. Dominující konzervativní síly na 
císařském dvoře podobný reformní proces odmítaly. Hlavním důvodem byla 
pravděpodobně představa, že by mohl destabilizovat stávající režim a vést 
k inkorporaci dalších západních prvků do čínské společnosti a kultury.

Bitevní výjev z doby povstání tchaj-pchingů
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Sílící napětí mezi cizinci a  čínskými úřady zvyšovalo pravděpo-
dobnost dalšího ozbrojeného konfliktu. Problematických míst ve vztazích 
mezi cizinci a Číňany byla celá řada. Kromě nadále expandujícího velmi kon-
troverzního dovozu opia patřil k nejcitlivějším obchod s kulii.

termín kuli pravděpodobně pochází z hindštiny a urdštiny, kde se používal jako označení pro 

„otroka, těžce pracujícího člověka“. objevují se však i jiná etymologická zdůvodnění. termín kuli 

se rozšířil zejména v Číně, kde byl používán jako obecné označení pro lacinou pracovní sí lu, děl-

níky v přístavech apod.

V  polovině 19. viditelně narostla migrace Číňanů do zahraničí. 
K nejvýznamnějších destinacím, kam proudila čínská pracovní síla, patřily 
Peru, Kuba, USA nebo například Havaj. Ve srovnání s USA většinou horší osud 
potkal Číňany v  zemích Latinské Ameriky. Migrace Číňanů do Peru a  na 
Kubu byla do značné míry nedobrovolná, kdy byli fakticky přinuceni k od-
chodu do zámoří. S Číňany bylo častokrát zacházeno jako s otroky. Už jenom 
samotná cesta do cílové země byla utrpením a přinášela značné ztráty na ži-
votech (přibližně 15–30 % z celkového počtu přepravovaných). Od druhé polo-
viny 40. let do počátku 70. let 19. století bylo dopraveno na Kubu a do Peru 
přibližně 200 000 Číňanů (přesná čísla nejsou samozřejmě k dispozici a jed-
notlivé odhady se výrazně rozcházejí). Informace o osudech kuliů pronikaly 
zpět do čínských přístavů a negativně ovlivňovaly vztahy a komunikaci mezi 
cizinci a Číňany. Celý problém byl likvidován až poté, co britská a americká 

Ulice Hongkongu

vláda uznaly, že z morálního hlediska je obchod s kulii neobhajitelný a zača-
ly vyvíjet nátlak na britské, respektive americké obchodníky, aby se v tomto 
„podnikání“ již neangažovali. Ve stejném duchu začaly také působit na vlá-
dy ostatních zemí. Emigrace Číňanů do USA ve většině případů probíhala na 
dobrovolné bázi. Číňané se usazovali především v  Kalifornii, například 
v San Francisku a okolí. Významně přispěli k budování železniční sítě v zá-
padních oblastech USA, tisíce Číňanů se podílely na budování transkonti-
nentální železnice. Přístup americké společnosti k čínské komunitě stejně 
jako možnosti Číňanů uplatnit se v USA se v průběhu desetiletí měnily (na-
příklad pod vlivem aktuálních ekonomických problémů nebo i v důsledku 
politického soupeření). 

Zajímavou a významnou instituci představovala čínská celní sprá-
va řízená cizinci. V roce 1853 jedna z povstaleckých armád ovládla čínskou 
část Šanghaje (do cizích koncesí nevstoupila). V Šanghaji vznikla značně cha-
otická, nepřehledná situace a určité bezvládí. Za těchto okolností se konzulo-
vé Velké Británie, Francie a USA dohodli na vytvoření orgánu, který měl zajis-
tit fungování celní správy. V  roce 1854 tak v  Šanghaji vznikla Císařská 
námořní celní služba (fungovala pod anglickým označením Imperial Mariti-
me Customs Service, od roku 1912 jako Chinese Maritime Customs Service). 
Tato instituce, kterou řídil generální inspektor cel (formálně byl jmenován 
císařským dvorem), postupně rozšířila svou činnost i do dalších měst. Zejmé-
na ve vyšších funkcích pracovali v Císařské námořní službě cizinci. Na čín-
ské poměry se jednalo o výjimečnou instituci. Více méně kontinuálně fungo-
vala od založení v roce 1854 až do zániku na počátku roku 1950. Její význam 
postupně narůstal s tím, jak byly celní příjmy stále důležitější pro čínskou 
státní pokladnu. Dlouhou dobu byla také v podstatě jedinou institucí v Číně, 
která byla schopná shromaždovat a zveřejňovat některé důležité statistické 
údaje (ekonomické, demografické a další).

V 50. letech zesílila snaha cizinců o revizi smluv uzavřených s Čí-
nou. K hlavním britským požadavkům (které byly většinou také podporová-
ny USA a Francií) patřilo zřízení diplomatických zastoupení v Pekingu, lega-
lizace obchodu s opiem a například prosazení konkrétních opatření, která 
by umožnila cizincům snadněji pronikat i do vnitrozemí (například právo 
svobodné plavby po Dlouhé řece). S postupujícím časem bylo jasnější, že za 
určitých okolností mohou Britové použít i síly k prosazení svých požadavků. 
V roce 1856 se zrychlil spád událostí, které nakonec vedly k novému konflik-
tu mezi Čínou a západním světem. V únoru 1856 byl v provincii Kuang-si 
zadržen francouzský katolický misionář Auguste Chapdelaine, který byl spo-
lečně s několika čínskými křesťany obviněn z přípravy povstání a následně 
popraven (údajně zemřel v důsledku mučení ještě před popravou). Tato udá-
lost přirozeně pobouřila Francii, která se snažila cíleně vystupovat jako 
ochránce katolické misijní činnosti v Číně. Nic na tom nemohl změnit fakt, 
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že se Auguste Chapdelaine pohyboval na jihu Číny v rozporu s platnými do-
hodami. Po této události zesílila ochota Francie aktivněji se angažovat v Číně 
a více spolupracovat s Brity při hájení svých zájmů.

Zhruba ve stejné době, kdy zahynul mučednickou smrtí Chapde-
laine, končí v Evropě Krymská válka, což Britům uvolnilo ruce k aktivnější 
politice na Dálném východě. Bezprostřední záminkou k novému ozbrojené-
mu střetnutí, které vstoupilo do dějin jako druhá opiová válka, se stal inci-
dent s lodí Arrow. Loď Arrow byla registrována v Hongkongu a připlula pod 
britskou vlajkou do Kantonu na podzim 1856. Dne 8. října čínská policejní 
jednotka v Kantonu obsadila bez varování toto plavidlo, posádka byla zatče-
na a následovně obviněna z pašování. Britové ihned protestovali proti tomu-
to zákroku s tím, že na podobný postup nemá čínská strana právo. Na čín-
skou neochotu omluvit se za incident Britové reagovali ostřelováním 
kantonského opevnění. Zásah britských lodí nebyl v Londýně přijímán jed-
noznačně pozitivně. Navíc Britové museli brzy upustit od dalších akcí v jižní 
Číně, protože je příliš zaměstnávalo povstání v Indii. Na podzim 1857 však 
Britové vojenské operace v Číně obnovili, k britským silám se připojili i Fran-
couzi. Ještě v roce 1857 dobyly britsko-francouzské jednotky Kanton a po-
tom, co se nedařilo zahájit mírová jednání s císařským dvorem, byly britsko-
francouzské síly přesunuty na sever, blíže k Pekingu. Teprve když v květnu 
1858 padly pevnosti v Ta-ku (Dagu), významná opevnění ležící v blízkosti 
Tiencinu (Tianjin), císařský dvůr ustoupil. Do konce června byly uzavřeny 
čtyři Tiencinské smlouvy (s Velkou Británií, Francií a také s Ruskem a USA, 
které se přímo konfliktu neúčastnily). K  nejvýznamnější bodům Tiencin-
ských smluv se řadila legalizace dovozu opia, právo zřizovat diplomatické 
zastoupení přímo v  Pekingu, cizincům bylo také dovoleno cestovat v  čín-
ském vnitrozemí, dalších deset smluvních přístavů bylo otevřeno zahranič-
nímu obchodu a misionáři směli svobodně rozvíjet svou činnost na území 
čchingské říše. V  souvislosti s  neshodami kolem ratifikace Tiencinských 
smluv začala v roce 1859 další fáze druhé opiové války (někdy označovaná 
jako třetí opiová válka). V červnu 1859 a opět v srpnu 1860 proběhly nové 
boje mezi čínskými a britsko-francouzskými jednotkami o pevnosti v Ta-ku. 
Počátkem října 1860 britští a francouzští vojáci dorazili k Pekingu a násle-
dovně zdevastovali a vypálili Starý letní palác (Jüan-ming-jüan). Druhou (re-
spektive třetí) opiovou válku ukončila Pekingská konvence, kterou dne 18. 
října 1860 uzavřela Čína s Velkou Británií, Francií a Ruskem. V tomto doku-
mentu, respektive v doplňujících dohodách, se čchingská vláda zavázala re-
spektovat Tiencinské smlouvy, Tiencin se stal dalším otevřených přístavem. 
Bylo také zvýšeno odškodnění, které se císařský dvůr zavázal vyplatit. Britá-
nie získala poloostrov Kowloon, územních zisků dosáhlo i Rusko.

Ve srovnání s první měla druhá (respektive třetí) opiová válka vý-
raznější bezprostřední vliv na nálady a  celkovou atmosféru na císařském 

dvoře. Zatímco válka s Brity na přelomu 30. a 40. let mohla být považována 
za „pouhý“ regionální konflikt, jehož dlouhodobé následky nebyly v první 
chvíli zřejmé, tak druhá (třetí) opiová válka přímo ochromila centrum 
čchingské říše. 

Jedním z důsledků druhé (třetí) opiové války, který měl spíše for-
málně administrativní povahu, bylo vytvoření Cung-li ja-menu (Zongli Ya-
men), jenž vznikl jako nová instituce v  širším pojetí fakticky nahrazující 
ministerstvo zahraničí, a měl se tedy soustředit na záležitosti, problémy sou-
visející se vztahy s cizinci. Cung-li ja-men vznikl především jako reakce na 
sílící potřebu vytvořit oficiální instituci, která by zajišťovala styky s cizími 
diplomaty. Nicméně role (včetně konkrétních pravomocí) Cung-li ja-menu 
byla přinejmenším diskutabilní a  význam a  celkový smysl tohoto orgánu 
procházel určitými výkyvy. V jistém ohledu byl Cung-li ja-men pouhým do-
časným řešením, provizorním orgánem, který byl nakonec v roce 1901 na-
hrazen (na základě Boxerského protokolu) regulérním ministerstvem zahra-
ničních věcí disponujícím adekvátními pravomocemi „plnohodnotného“ 
vládního orgánu na úrovni ministerstva.

Jedním z mnoha problémů dynastie Čching v 19. století byla ab-
sence silných charismatických osobností, které by měly dostatečnou vůli 
a odhodlání zvrátit dosavadní nepříznivý vývoj, mocensky posílit a stabili-
zovat Říši středu. V tomto směru vlastně žádný z čchingských vládců 19. sto-

Vyplenění Starého letního paláce britskými a francouzskými vojsky
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letí nedosahoval kvalit Čchien-lunga a  dalších silných vládců minulosti. 
V roce 1861 zemřel císař Sien-feng (Xianfeng) ve věku pouhých 30 let, dale-
ko od Pekingu, který musel v obavě o svou bezpečnost v době druhé (třetí) 
opiové války opustit. Na dračí trůn usedl Tchung-č’ (Tongzhi), pětileté dítě. 
S  ohledem na nízký věk císaře byla vytvořena tzv. regentská rada, která 
měla za malého císaře vládnout. Klíčovou postavou následujícího dění na 
císařském dvoře se stala matka nového císaře (konkubína zemřelého Sien-
fenga) Cch’-si (Cixi), obvykle v literatuře označovaná jako císařovna-vdova. 
Ve spojení se svou sestrou Cch’-an (Cian) a především s princem Kungem 
(Gong) se jí podařilo ovládnout situaci na čínském dvoře a porazit konzer-
vativní mandžuskou opozici.

Na první pohled se mohlo zdát, že nové spojení mezi inteligentní 
Cch’-si a  schopným a vlivným státníkem princem Kungem představuje po 
delší době větší naději na posílení a snad i rychlejší modernizaci Číny. Obje-
vuje se hnutí za sebeposílení Číny podporované princem Kungem a repre-
zentované především Ceng Kuo-fanem a Li Chung-čangem, které chtělo za 
pomoci západních technologií výrazněji akcelerovat industrializaci Číny 
a  v  neposlední řadě reformovat a  modernizovat armádu a  námořnictvo. 
V této souvislosti dochází mimo jiné k rozšíření zbrojních dovozů a také se 
objevují první významnější pokusy vybudovat vlastní moderní zbrojní prů-
mysl. Zmíněny by měly být zejména zbrojovka v Šanghaji a loděnice ve Fu-čou 

Císařovna vdova Cch’-si

(Fu-zhou). Změny také probíhaly ve vzdělávací soustavě, byly zaváděny nové 
metody západního vzdělávání a  také rozšířena výuka cizích jazyků. Urči-
tým příznačným symbolem komplikovanosti modernizačního procesu 
a především čínských antipatií vůči západním „vymoženostem“ se stal osud 
první čínské železnice. Jednalo se o  14 km dlouhou trať mezi Šanghají 
a Wu-sungem (Wusong, Woosung), která byla oficiálně otevřena v roce 1876. 
Z císařských orgánů a také z řad čínské veřejnosti se však stále ozývaly silné 
hlasy, které protestovaly proti podobným projektům, proti „nebezpečným 
krokům“ směřujícím k další implementaci západní civilizace. Už v následu-
jícím roce byla trať zakoupena čchingským vícekrálem Šen Pao-čenem 
(Shen Baozhen) a demontována.

Počátkem roku 1875 Tchung-č’ zemřel a Cch’-si prosadila na trůn 
jeho bratrance Caj-tchiena (Zaitian), který vládl jako císař Kuang-sü (Guang-
xu). V podstatě se jednalo o jasný důkaz reálné moci Cch’-si a její schopnosti 
manipulovat císařským dvorem, když navzdory zvyklostem nový císař patřil 
do stejné generace jako předcházející panovník. Postupem času se ukázalo, 
že císařovna-vdova bude spíš brzdou modernizačních změn a že ve skuteč-
nosti nemá v  úmyslu podpořit proces zásadních reforem. Naopak prore-
formní princ Kung, který kritizoval císařovnu-vdovu například za zbyteč-
né, neefektivní výdaje, ztrácel 
vliv. V důsledku měnících se po-
měrů na císařském dvoře, přede-
vším absence jednoznačné pod-
pory ze strany mocenské elity 
a  také pod vlivem celé řady dal-
ších faktorů tak zůstaly předsta-
vy a plány reformátorů do znač-
né míry nakonec nenaplněny. 

Vztahy mezi Čínou a o- 
kolním světem, mezi císařským 
dvorem a cizinci v období od po-
čátku 60. let do poloviny 90. let 
19. století v  podstatě stagnovaly. 
Čína například zažila tzv. Tien-
cinský masakr (1870), kdy byli 
napadeni francouzští katoličtí 
kněží a další cizinci. V roce 1876 
Li Chung-čang podepsal Č’fuskou 
dohodu, která Britům zajistila no- 
vá práva v  Číně a  otevřela další 
přístavy. V  letech 1884–1885 
čchingská Čína prohrála konflikt Čínský císař Kuang-sü
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s Francouzi o kontrolu Tonkinu a Annámu. Tyto a další události však nemě-
ly zásadní dopad na zahraniční politiku či faktické postavení Číny v dál-
něvýchodní politice. 

Období relativního klidu skončilo v polovině 90. let v okamžiku 
nových selhání a následujících ponížení císařského dvora. Epicentrem roz-
hodujících změn se stal Korejský poloostrov. Ve  druhé polovině 19. století 
představovalo Korejské království (od 1897 císařství) velmi specifický režim, 
který se vyznačoval silnou xenofobií a  uctíváním konzervativních tradic 
konfuciánské společnosti. Korea přitahovala v  rostoucí míře pozornost Ja-
ponska, které současně s modernizací a úspěšnou hospodářskou expanzí re-
forem Meidži stále více uvažovalo o možnosti (a také konkrétní podobě) ex-
panze na asijský kontinent. V případě Koreje se však japonské zájmy nutně 
musely střetnout s čínskými a později také ruskými představami o budouc-
nosti tohoto teritoria. Japonsko-korejská Kanghwaská smlouva z roku 1876 
byla především jasným vzkazem do Pekingu, že Japonci považují vazalský 
vztah mezi Koreou a Čínou za v podstatě ukončený. Zápas o Koreu pokra-
čoval, čemuž napomáhala nestabilní a také poněkud nepřehledná situace 
na královském dvoře, kde soupeřily jednotlivé frakce. V roce 1885 potom 
dvě velké osobnosti čínské, respektive japonské politiky Li Chung-čang 
a Itó Hirobumi podepsali Tiencinskou smlouvu (konvenci), ve které se obě 
země zavázaly, že v případě vyslání jednotek do Koreji musí tento krok do-
předu konzultovat s druhou stranou. 

Okolnosti vypuknutí čínsko-japonské války sice působí poněkud 
kuriózním dojmem, avšak ve skutečnosti byl konflikt „pouhým“ logickým vy-
ústěním předcházejícího vývoje. V roce 1894 zasáhlo Koreu povstání hnutí 
Tonghak (Východní učení). Protože korejské jednotky v bojích s povstalci se-
lhaly, požádala Korea Čínu o vojenskou pomoc. Názory na to, zda Čína o svém 
úmyslu vyslat vojáky do Koreje informovala Japonsko (jak bylo stanoveno ve 
zmíněné smlouvě z roku 1885) se různí. Následovně vyslaly své jednotky do 
Koreje také Japonci a obě armády se setkaly v okamžiku, kdy jejich zásahu 
proti povstalcům již nebylo potřeba. Silná vojenská přítomnost obou zemí 
v Koreji spolu s neschopností přijmout kompromis při společném postupu 
v  korejských záležitostech nakonec vyústily ve válku. Pro řadu tehdejších 
diplomatů a dalších představitelů západní civilizace měla válka překvapivý 
průběh. Japonci měli převahu jak na souši, tak i  na moři. Jejich armáda 
předčila čínské jednotky ve výzbroji i taktice. V průběhu konfliktu se mimo 
jiné ukázalo, že Peking fakticky nedisponuje mnoha jednotkami umístěný-
mi v provinciích, přesněji řečeno nebyl schopen přinutit provinční orgány 
k jejich vyslání do bojů s Japonci. 

Válku ukončila 17. dubna 1895 Šimonosecká smlouva, kdy Číňané 
byli nuceni v podstatě přistoupit na všechny japonské požadavky. Na základě 
této smlouvy Japonci získali Tchaj-wan, Peskadorské ostrovy a Liaotungský 

poloostrov. Čína uznala nezávislost Koreje, současně se zavázala otevřít další 
čtyři přístavy a vyplatit Japonsku odškodnění ve výši 200 milionů taelů. Za-
tímco Tchaj-wan a Peskadorské ostrovy Japonci fakticky přeměnili ve svou 
kolonii (s převzetím Tchaj-wanu likvidovali zajímavý pokus o vytvoření re-
publiky), Liaotungského poloostrova se museli vzdát. Rusko, další mocnost 
mající své vlastní zájmy na Dálném východě, se postavila proti tomu, aby Ja-
ponci získali tento poloostrov v jižním Mandžusku včetně přístavu Port Ar-
thur (Lü-šun, Lushun) a tak zásadním způsobem zvětšili svůj vliv Číně. Pro-
střednictvím diplomatického nátlaku společně s Francií a Německem Rusko 
donutilo Japonsko zříci se nároků na Liaotungský poloostrov za dodatečnou 
náhradu ve výši 30 milionů taelů (Intervence tří).

Čínsko-japonská válka byla bezpochyby významným zlomem se 
zásadními důsledky. Zdaleka nešlo pouze o konkrétní zisky dosažené Japon-
ci. Průběh a výsledky konfliktu měly markantní psychologický efekt. Vítěz-
ství zvýšilo sebevědomí Japonska a stalo se stimulem k aktivizaci japonské 
zahraniční politiky a v širším měřítku celkových emancipačních snah Ja-
ponska. Naopak Čína zažila další potupu a rozčarování. Především někteří 
představitelé intelektuální elity a také proreformní osobnosti ve správním 
a vládním aparátu si v  tomto okamžiku naplno uvědomili zaostalost Číny 
a její velmi problematické postavení ve vztahu k mocnostem. Čínsko-japon-
ská válka iniciovala novou silnější vlnu vlasteneckého hnutí, která mimo 
jiné přinesla aktivní polemiku na stránkách v Číně vydávaného tisku (o tom, 
jakým způsobem, cestou mají být problémy Číny řešeny) a která se projevila 
i ve významných čínských komunitách za hranicemi Říše středu.

Slabá a otřesená Čína nebyla schopná čelit tlaku ostatních států, 
které se rozhodly nové situace na Dálném východě využít ve svůj vlastní 

Výjev z čínsko-japonské války

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | SoUmRAK říše ČChINgů – ČíNA V 19. StoLetí  



272 273

prospěch a v krátkém časovém úseku viditelně posílit své pozice v Číně. V lis-
topadu 1897 byli na Šantungském poloostrově zavražděni dva němečtí misi-
onáři. Následovně Němci zahájili vojenské operace v této oblasti a v březnu 
roku 1898 byla podepsána smlouva, na jejímž základě byla oblast Ťiao-čou 
(Jiaozhou) včetně přístavu Čching-tao (Qingdao) pronajata Německu na 99 let. 
Ve stejném roce Čína podepsala několik dalších podobných smluv o pronáj- 
mu. Britové podstatně rozšířili svou kolonii Hongkong tím, že získali tzv. 
Nová teritoria (New Territories). Rusko obsadilo jižní část Liaotungského po-
loostrova se strategickými přístavy Port Arthur a Ta-lien (Dalian), na což ne-
gativně reagovali Japonci, kteří byli přinuceni vzdát se této oblasti bezpro-
středně po uzavření Šimonosecké smlouvy. Britové ovládli také Wej-chaj-wej 
(Weihaiwei), který měli spravovat po dobu ruské přítomnosti v Port Arthu-
ru. Pozadu nezůstávala ani Francie, která si zajistila jihočínský Kuang-čou-
-wan (Guangzhouwan). 

Kromě uvedených smluv o pronájmech došlo také v širších souvis-
lostech k upřesnění vymezení sfér vlivu jednotlivých mocností v Číně. Rozleh-
lé oblasti severně od Velké čínské zdi byly fakticky uznány za sféru ruského 
vlivu. Zájmy Velké Británie se kromě Hongkongu a Wej-chaj-weje soustředily 
především do prostoru střední Číny, zejména do povodí Dlouhé řeky. Francie 
se zaměřila na jihočínské provincie Jün-nan (Yunnan), Kuang-si (Guangxi) 
a Kuang-tung (Guangdong), zatímco do japonské sféry vlivu spadala provin-
cie Fu-ťien (Fujian) ležící naproti Tchaj-wanu.

V roce 1898 svitla Číně naděje, že dosavadní pomalý a těžkopádný 
proces reforem bude výrazně urychlen. Tím rozhodujícím impulsem, který 
měl nakonec výrazně posunout Čínu směrem k modernizaci a hospodářské 
prosperitě, se stalo tzv. Sto dní reforem (červen až září 1898). Pod vlivem ros-
toucího tlaku cizinců a horšícího se postavení Číny se skupině reformátorů 
v čele s Kchang Jou-wejem (Kang Youwei) a Liang Čchi-čaem (Liang Qichao) 
podařilo přimět císaře Kuang-süho, aby se pokusil realizovat takové refor-
my, které by posílily Čínu a umožnily jí v budoucnu podobnému tlaku odo-
lat. Císař převzal iniciativu na dvoře a podpořil reformy, které se týkaly prů-
myslu, zemědělství, vzdělávání, správy, financí a  v  neposlední řadě 
modernizace armády. Strategickým spojencem reformní kliky měla být tzv. 
Severní armáda, které velel generál Jüan Š’-kchaj (pozdější prezident Čínské 
republiky). Dodnes není zcela jasné, jakou roli sehrál Jüan Š’-kchaj během 
událostí v září 1898, kdy konzervativní křídlo císařovny-vdovy Cch’-si (Cixi) 
razantně ukončilo sto dní reforem.

Zintenzivnění aktivit cizinců a  jejich rostoucí vliv v Číně se staly 
hlavním impulsem k tzv. Boxerskému povstání. Epicentrem nepokojů se sta-
la provincie Šan-tung (Shandong), kde v reakci na německou okupaci části 
Šantungského poloostrova a pod vlivem dalších významných faktorů, vznik-
lo roce 1898 spontánní dobře organizované hnutí zaměřené proti infiltraci 

cizích, především křesťanských prvků, do čínské společnosti. Důležitou roli 
sehrála také neúroda a v neposlední řadě aktivity různých tajných organiza-
cí, z nichž ta nejvýznamnější, nejaktivnější dala povstání jméno.

Členové společnosti I-che-čchüan (Pěst ve jménu míru a spravedl-
nosti, Pěst spravedlnosti a harmonie) věřili, že při dodržování učení zahrnu-
jící mystické praktiky a rituály se mohou stát nezranitelnými. Vžité označení 
boxeři bylo pravděpodobně odvozeno od bojových cvičení prováděných členy 
společnosti, objevují se však jiná vysvětlení. Termín boxeři postupně zobec-
něl a cizinci měli tendenci za boxery označovat všechny rebelující Číňany, 
tedy nejen členy zmíněné společnosti.

V roce 1899 útoky namířené proti cizincům a čínským křesťanům 
zesílily, přičemž v řadě případů byly podporovány nebo alespoň tolerovány 
místními císařskými úředníky. Při hodnocení Boxerského povstání si je po-
třeba uvědomit některá významná základní fakta. Přestože se bezesporu 
jednalo o událost zásadního významu, teritoriálně byla v podstatě omezena 
pouze na prostor severní Číny. Na rozdíl od jiných povstání, k nimž došlo 
v 19. století, se nejednalo o hnutí zaměřené proti čchingské dynastii. Nao-
pak, jedním z populárních, dnes často citovaných, hesel boxerů bylo „pod-
poruj Čchingy, znič cizince“. Významná část císařského dvora také otevřeně 
sympatizovala s boxery.

Boxerští vojáci
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Na jaře 1900 boxerské oddíly dorazily k Pekingu. Po krátkém vá-
hání byly v polovině června brány města otevřeny povstalcům. Cch’-si ofici-
álně podpořila povstalce, na jejichž stranu se přidala část císařské armády, 
a 21. června dokonce formálně vyhlásila válku cizím mocnostem. Boxeři zača-
li plenit hlavní město a obléhat diplomatickou čtvrť, kde zůstávalo prakticky 
odříznuto od okolního světa asi 1000 cizinců a přibližně 3000–4000 čínských 
křesťanů. Cch’-si se snažila povstalců a obecných proticizineckých nálad vyu-
žít ve svůj vlastní prospěch, svou roli sehrálo také poněkud nepřehledné sou-
peření jednotlivých klik na císařském dvoře. Vsadila však na chybnou strate-
gii. Celkem osm států rychle zorganizovalo společnou vojenskou intervenci 
v  Číně (největší zastoupení měli ruští, japonští a  britští vojáci), intervenční 
jednotky v polovině srpna 1900 pronikly do Pekingu, a po osmi týdnech tak 
ukončily obléhání diplomatické čtvrti. Celou záležitost ukončil až Boxerský 
protokol podepsaný 7. září 1901, na jehož základě se Čína mimo jiné zavázala 
vyplatit v průběhu 39 let rozsáhlé odškodnění ve výši 450 milionů taelů (v pře-
počtu asi 67 milionů britských liber) plus úroky, potrestat konkrétní hodnos-
táře, kteří povstalce podporovali, a povolit stálou dislokaci vojenských posá-
dek v diplomatické čtvrti v Pekingu. Cch’-si se sice udržela u moci, ani ona ale 
nemohla výsledky jednání kolem Boxerského protokolu považovat za úspěch. 
Boxerský protokol nebyl ničím jiným než dalším ponížením císařského dvora, 
které Čínu zbavilo některých atributů nezávislého státu a které v neposlední 
řadě přineslo značné břemeno pro státní pokladnu.

Teprve v tomto kritickém okamžiku si Cch’-si uvědomila, že za stáva-
jících podmínek Čína není schopná čelit tlaku ostatních států a rovnocenným 

Příslušníci osmi národů účastnících se potlačení Boxerského povstání

partnerem mocností se může stát jedině v případě, kdy dojde k realizaci radi-
kálních reforem. V následujících letech tak císařský dvůr podpořil reformní 
proces, jenž měl zabránit dalšímu prohlubování krize a především zachránit 
dynastii. Reformní opatření, která se krom jiného týkala vzdělávací soustavy, 
systému zkoušek ve veřejné správě a v omezené míře také armády, však měla 
v mnoha ohledech velmi kontroverzní povahu a jejich dopad na čínskou spo-
lečnost byl přinejmenším pochybný. Konzervativní klika, která ovládala cí-
sařský dvůr, nakonec nenašla odvahu razantně podpořit nějaké hlubší změ-
ny pravděpodobně opět v obavě z destabilizace stávajícího systému, která by 
mohla ohrozit její mocenské postavení. Navíc se ukázalo, že velká část čínské 
společnosti reformním krokům (ať už realizovaným nebo jen plánovaným) 
nerozumí a není vlastně připravena na nějaké zásadní změny. Jedním z mála 
zjevných úspěchů bylo výrazné potlačení opiového problému, čehož bylo do-
saženo za pomoci ostatních států, především Velké Británie.

Nejvýznamnější událostí první dekády 20. století na Dálném vý-
chodě byla rusko-japonská válka (9. února 1904–5. září 1905), jejímž hlavním 
důvodem se stal střet ruských a japonských zájmů v Mandžusku a Koreji. Nej-
důležitější pozemní bitvy tohoto konfliktu – bitva u Mukdenu, obléhání Port 
Arthuru – se odehrály na čínském území (tedy na území třetího státu), při-
čemž obě strany tuto skutečnost více méně ignorovaly. Rusko vykazovalo vel-
kou neschopnost vést válku se silným soupeřem v odlehlém regionu, ruské 
velení se dopouštělo těžko pochopitelných přehmatů. Na druhé straně také 
pozice Japonska byla komplikovaná a císařství muselo přirozeně řešit řadu 
s válkou souvisejících problémů. Některých vítězství dosáhli Japonci jen za 
cenu vysokých ztrát, válka byla také pro Japonsko obrovským ekonomickým 
břemenem. Konflikt skončil japonským vítězstvím v okamžiku zjevného vy-
čerpání potenciálů obou stran. Konkrétní válečné zisky byly v daném oka-
mžiku spíš zklamáním pro Japonsko. Portsmouthská mírová smlouva zajis-
tila Japonsku například jižní část ostrova Sachalin, Jihomandžuskou dráhu 
a  pronájem Port Arthuru a  Ta-lienu (v  době, kdy přístavy drželi Japonci,  
Rjodžun a Dairen). Na druhé straně skutečnost, že Japonci porazili mocného 
představitele „bílé křesťanské civilizace“ měla nesporný psychologický (do ur-
čité míry také propagandistický) dopad v celém dálněvýchodním regionu. 

Krátce před podepsáním Portsmouthské mírové smlouvy vznikla 
v Tokiu Sjednocená liga (Tchung-meng-chuej, Tongmenghui), která spojila 
několik čínských revolučních skupin, jejichž hlavním cílem bylo svržení 
mandžuské dynastie. Do čela Sjednocené ligy byl zvolen Sunjatsen (Sun Yat-
sen, Sun Zhongshan). Už v 90. letech 19. století Sunjatsen v  rostoucí míře 
svými názory ovlivňoval tajné revoluční spolky. Představoval nový typ mo-
derního čínského intelektuála silně ovlivněného západní křesťanskou civi-
lizací, který usiloval o  vytvoření moderního státu a  moderní společnosti 
a inicioval hnutí, jehož ideologie byla silně protimandžuská, republikánská 
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(tedy protimonarchistická) a  vlastenecká. Sunjatsen se postupně stal hlav-
ním představitelem vlastenecko-emancipačního hnutí v Číně, velkým sym-
bolem moderního čínského nacionalismu a mužem, který více než kdokoli 
jiný ovlivnil politické myšlení Číny první poloviny 20. století.

Dne 14. listopadu 1908 zemřel císař Kuang-sü a pouhý den po něm 
také císařovna vdova Cch -́si (dnes převažuje názor, že císařovna vdova nechala 
císaře otrávit). Na trůn nastoupil Pchu-i  (vládl jako Süan-tchung (Xuantong)), 
který nedlouho po nástupu na trůn dosáhl věku tří let. Za malého císaře 
fakticky vládl jeho otec princ Čchun, jenž rozhodně nebyl silnou charisma-
tickou osobností, která by snad dynastii mohla zachránit. K prohlubující se 
krizi císařského režimu a k jeho finálnímu pádu však bezpochyby přispěla 
celá řada dalších faktorů. Ve vládním aparátu stále zjevně chyběly schopné 
osobnosti se silnou vůlí podpořit zásadní reformy. Císařský dvůr čelil rostou-
cím fiskálním problémům, což mimo jiné ovlivnilo intenzivnější spor mezi 
císařským dvorem a provinciemi o konkrétní pravomoci, mimo jiné o rozdě-
lení daňových a dalších výnosů. Rostoucí tlak na výběr daní byl přirozeně 
negativně vnímán rolníky, kteří tvořili jasně dominantní část čínské společ-
nosti. Svou roli sehrály i vyšší populační přírůstky a s nimi související nedo-
statek potravin a také cizinci, kteří v kritickém okamžiku neudělali praktic-
ky nic pro záchranu dynastie. Uvedené faktory a řada dalších předpokladů 
a  specifických okolností nakonec společně dovedly Čínu na podzim 1911 
k revoluci a následovně k vyhlášení republiky, jejíž reálná podoba byla však 
velmi vzdálená Sunjatsenovým ideálům.

14. BRItSKá VLádA 
V INdII   
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Britské panství nad Indií, které se v devatenáctém století stalo symbolem he-
gemonie Západu nad mimoevropskými národy a populacemi, vzniklo v dů-
sledku britské improvizace, vojenské převahy a  výkonné administrativy 
a neschopnosti indické společnosti předložit nosnou civilizační alternativu. 
Indie byla právem označována za „perlu“ Britského impéria a  základ jeho 
celosvětové moci. Britská rádž (v hindštině „vláda“) měla obrovský dopad ne-
jen na ekonomický, ale též na kulturní a  ideologický vývoj Velké Británie 
a dalších západních zemí. Soužití Západu s Indií představovalo jeden z nej-
důležitějších fenoménů dějin devatenáctého století.

Od počátku osmnáctého století se v hospodářském a politickém ži-
votě indického subkontinentu ve stále výraznější míře prosazovaly evropské 
obchodní společnosti. Říše Velkých Mughalů procházela od sklonku Auran-
gzébovy vlády patrným úpadkem a na poloostrově chyběla nezpochybnitel-
ná politická autorita. Evropští pozorovatelé srovnávali tento stav s chaosem 
vládnoucím v Evropě na sklonku Říše západořímské. 

Anglická Východoindická společnost (United Company of 
Merchants of London Trading into East Indies) čelila zpočátku tvrdé kon-
kurenci nizozemské Východoindické společnosti (Verenigde Oostindische 
Compagnie), později vzrostl význam francouzské Královské východoindic-
ké společnosti (Compagnie Royale des Indes Orientales), jejíž generální gu-
vernér Joseph François Dupleix usiloval ve čtyřicátých letech 18. století 
o francouzskou hegemonii v Indii. Francouzi a jejich indičtí spojenci za-
znamenali četné úspěchy, ale konečné vítězství nakonec patřilo Britům. 
23. června 1757 rozdrtil Robert Clive v bitvě u Palásí vojsko bengálského 
navába Sirádže ud-Dauly. Během následujících tří let převzala Východoin-
dická společnost prakticky kontrolu nad bengálským hospodářstvím. 
Hlavní město „francouzské Indie“ Putuččéri kapitulovalo 16. ledna 1761, 

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | BRItSKá VLádA V INdII 



280 281

a i když je Britové později Francouzům vrátili, sen o francouzské nadvládě 
v Indii se rozplynul. 

Navzdory úspěchům Východoindické společnosti se ještě v šedesá-
tých letech 18. století zdálo, že se novým hegemonem Indie stane mocnost 
asijského původu. Po zavraždění perského vládce a dobyvatele Nádira Šáha 
v  roce 1747 vytvořil velitel jeho afghánských jízdních oddílů Ahmad Šáh 
Durrání v Kandaháru mocný stát. Ahmad Chán Abdalí expandoval do sever-
ní Indie, zmocnil se Paňdžábu a 28. ledna 1757 vyplenil Dillí. Mughalský 
císař Álamgír II., který jen bezmocně přihlížel rozkladu zbytků své říše, byl 
v listopadu 1759 usmrcen. Na jaře 1758 vpadlo do Paňdžábu silné vojsko Ma-
ráthů, konfederace hinduistických vládců ze střední Indie, která od 17. stole-
tí bojovala proti říši Velkých Mughalů. Ahmad Šáh Durrání sice v krvavé bi-
tvě u Panípatu 14. ledna 1761 Maráthy porazil, ale na jaře téhož roku se stáhl 
na sever, aniž by v Indii položil základy islámského státu.

Ani hinduističtí vládci v sobě v závěru 18. století nenalezli dosta-
tek vůle k moci, která by jim umožnila konsolidovat politické poměry na 
poloostrově. Mughalský císař Džaláluddín Šáh Álam II. se pokusil obnovit 
nadvládu nad Bengálskem a podpořil nároky bengálského navába Míra Ká-
sima, jehož Britové vyhnali a který nyní pobýval na dvoře avadhského navá-
ba Šudžá ud Dauly v Benáresu (Váránasí). V bitvě u Baksaru, svedené 23. říj-
na 1764 na hranicích Avadhu a Biháru, oddíly Východoindické společnosti 
porazily Šudžá ud Daulovo vojsko. Džaláluddín Šáh Álam II. byl nucen uznat 
výsadní postavení Britů a 12. srpna 1765 udělil Východoindické společnosti 
dívání, neboli správu daní a státních financí na území Bengálska, Biháru 

a Urísy, jejichž roční výnos dosa-
hoval tří milionů liber šterlinků. 
Džaláluddín Šáh Álam II. se od 
roku 1803 nacházel pod ochra-
nou Britů a  jeho syn a nástupce 
Akbar II. žil v  letech 1806–1837 
v  Dillí jako penzista Východoin-
dické společnosti.

Po ničivém hladomoru, 
který v  roce 1770 zpustošil Ben-
gálsko, schválil britský parlament 
Zákon o dalším spravování Indie. 
Madrás a Bombaj byly podřízeny 
generálnímu guvernérovi se síd-
lem v  Kalkatě. Prvním generál-
ním guvernérem Východoindické 
společnosti byl jmenován Warren 
Hastings (1772–1785). Následovali Warren Hastings

John Macpherson (1785–1786), Charles Cornwallis (1786–1792) a John Shore, 
lord Teignmouth (1793–1797). V květnu 1798 se generálním guvernérem stal 
Richard Colley Wellesley, hrabě z Morningtonu. 

Podle Zákona o Indii (India Act) z roku 1784 neměla Východoindic-
ká společnost nadále rozšiřovat své teritoriální panství. Vzhledem k politic-
kému chaosu vládnoucímu na subkontinentu byla taková politika nerealis-
tická. Místní britští administrátoři se expansionismu nevzdali a  během 
několika následujících desetiletí si podmanili celý subkontinent. Britové 
uzavírali subsidiární dohody s místními vládci, kteří se zavázali hradit ná-
klady spjaté s pobytem „ochranných“ vojenských oddílů, odevzdat odpověd-
nost za zahraniční politiku do rukou Východoindické společnosti a  neza-
městnávat další Evropany. 28. května 1793, v  době působení lorda 
Cornwallise, byl přijat Zákon o trvalé úpravě pozemkové daně, který učinil 
z výběrčích daní (zamíndárů) trvalé vlastníky zemědělské půdy, takto vznik-
la vlivná společenská vrstva závislá na britské správě. 

Východoindická společnost byla na přelomu 18. a 19. století nucena 
čelit především ambicím sultána Majsúru a konfederace Maráthů. Majsúrský 
sultán Tipú, zvaný „Tygr z Majsúru“, se obrátil s žádostí o podporu na kábul-
ského vládce Zamána Šáha a vyslal poselstvo do Istanbulu. Tipú netrpěl ne-
dostatkem geopolitické představivosti. Nasadil si revoluční čapku svobody, 
před představiteli revoluční Francie se označoval za „občana Tipúa“ a vyjád-
řil sympatie k  Robespierrovi. Francouzští důstojníci údajně připravovali 
svržení vládce (nizáma) Hajdarábádu a nastolení revolučního režimu v jižní 
Indii. Během Napoleonovy invaze do Egypta Tipú navázal s francouzským 
dobyvatelem spojení. Nebylo mu to nic platné, padl 4. května 1799 ve střet-
nutí s vojáky Východoindické společností při obraně Šrírangapattanu.

Po smrti Mádhava Ráa v Púně se roku 1795 otevřela otázka nástup-
nictví ve funkci péšvy (prvního ministra) Maráthské konfederace. O  moc 
soupeřili nový péšva Bádží Ráo II., čitpávanský bráhman Nána Phadnís, gvá-
líjarský vládce Daulat Ráo Šindé, aindaurský rádža Jašvant Ráo Hólkar. Když 
Hólkarovo vojsko v roce 1802 vyplenilo Púnu, péšva Bádží Ráo II. se uchýlil 
do Basaínu (Vasaí) na území Východoindické společnosti, kde uzavřel 31. pro-
since 1802 subsidiární smlouvu. Britské jednotky jej poté 13. května 1803 
znovu nastolily do jeho úřadu v Púně. 

Daulat Ráo Šindé se spojil s  bérárským panovníkem Raghudžím 
Bhónslém II. a vyzval Východoindickou společnost k boji. Válka vypukla 3. srp-
na 1803. Generál Arthur Wellesley, bratr generálního guvernéra a budoucí 
vévoda z Wellingtonu, porazil 23. září 1803 v bitvě u Asaí severně od Auran-
gábádu mnohem početnější maráthskou armádu. Britové se do konce roku 
zmocnili Ágry a Dillí. Daulat Ráo Šindé podepsal 30. prosince 1803 v Surdží 
Ardžangáonu mírovou smlouvu, která z něj prakticky učinila vazala Výcho-
doindické společnosti. 
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Posledním významným maráthským vládcem, který vzdoroval 
britské moci, byl Jašvant Ráo Hólkar, jenž vytvořil společně rádžpútskými 
a sikhskými pohlaváry širokou protibritskou koalici. V březnu 1804 vpadl na 
území poplatné Východoindické společnosti. Vysoké náklady Východoindické 
společnosti (její zadlužení vzrostlo v letech 1797 až 1806 ze 17 na 31 milionů 
liber) a  dílčí vojenské neúspěchy (zejména porážka plukovníka Monsona 
v  průsmyku Mukundaraa a  nezdar při obléhání pevnosti v  Bharatpúru) 
přiměly ministerského předsedu Williama Pitta ml., aby Richarda Colleye 
Wellesleyho v červenci 1805 odvolal a aby na jeho místo dosadil opět Cornwa-
lise. Po Cornwallisově předčasné smrti 5. října 1805 se generálním guverné-
rem stal George Barlow. 21. listopadu 1805 byla v  Mustafápuru uzavřena 
s maráthskými představiteli kompromisní mírová smlouva, k níž se 24. pro-
since téhož roku připojil i Jašvant Ráo Hólkar.

Dne 11. listopadu 1812 byl generálním guvernérem jmenován Francis 
Edward Rawdon-Hastings, první markýz Hastings, hrabě Moira. V květnu 
1813 vypukla válka mezi Východoindickou společností a nepálskými Gurkhy. 
Konflikt vyvolal pohraniční spor o oblast Palpa. Válečný stav ukončila míro-
vá smlouva uzavřená 2. prosince 1815 v Sugauli (ratifikovaná byla 4. března 
1816). Nepál přenechal Východoindické společnosti část území, v Káthmán-
dú se usadil britský rezident a  Gurkhové zahájili svou úspěšnou kariéru 
v britských ozbrojených silách. 

Postupný rozklad maráthských knížectví vedl k rozmachu loupe-
živých vpádů tzv. pindaríů, příslušníků nepravidelných jízdních oddílů, kte-
ří dříve působili ve službách maráthských vládců. 5. listopadu 1817 péšvovi 
ozbrojenci vypálili sídlo britského rezidenta v Púně. Maráthské vojsko, které 
současně nedaleko od města přepadlo oddíly Východoindické společnosti, 
utrpělo navzdory devítinásobné převaze drtivou porážku a stáhlo se k jihu. 
V Evropě skončily napoleonské války a Východoindická společnost mohla na 
povstalce udeřit s plnou silou. Markýz Hastings shromáždil 91 000 mužů 
pravidelných a 24 000 nepravidelných jednotek. Pokoření a vyčerpaní Mará-
thové po řadě neúspěchů kapitulovali a Bádží Ráo II. se v polovině roku 1818 
vzdal úřadu péšvy, který byl zrušen, a odešel do ústraní. Konfederace Mará-
thů představovala poslední sílu, která byla s to zbrzdit nástup britské hege-
monie v Indii. 

Mnozí čelní představitelé Východoindické společnosti, kteří působili v Indii v době Warrena Ha-

stingse, se živě zajímali o místní kulturu, učili se perštinu, sanskrt a další indické jazyky, sbírali 

staré rukopisy a věnovali se překladům. Relativně četné byly sňatky mezi evropany a indickými 

ženami. Warren Hastings uznale napsal, že staroindická báseň Bhagavadgíta „přežije do doby, kdy 

již dávno Britské impérium v Indii nebude existovat “. Činnost prvních orientalistů, zaštítěných Vý-

chodoindickou společností, mezi které náleželi john zephaniah Holwell, Nathaniel Brassey Halhed, 

Charles Wilkins nebo Alexander Hamilton, vyvrcholila 15. ledna 1784 ustavením Královské asijské 

společnosti, za jejíhož prvního prezidenta byl zvolen William jones. Islámská medresa (Moham-

medan College of Calcutta) vznikla v Kalkatě z iniciativy Warrena Hastingse roku 1780. V roce 

1792 byla v Banárasu (Váránasí) otevřena britská kolej zaměřená na výuku sanskrtu. 10. července 

1800 zahájil v Kalkatě činnnost vzdělávací ústav pro zaměstnance Východoindické společnosti 

(College of Fort William). tří letá výuka zahrnovala kurzy tří klasických jazyků (arabštiny, peršti-

ny a sanskrtu), šesti moderních jazyků (hindštiny, bengálštiny, telugštiny, maráthštiny, tamilšti-

ny a kannadštiny) a tradičního indického práva. prvním profesorem sanskrtu se v College of Fort 

William stal Henry thomas Colebrooke. Kalkatská orientalistická škola poskytla důležité impul-

sy ke zrodu indoevropeistiky jako nového jazykovědného oboru. Někteří myslitelé působící v In-

dii dospěli k názoru, že překlady hinduistických děl vyvolají radikální proměnu západního du-

chovního života. Francouzský literát edgar Quinet hovořil v této souvislosti o tzv. „orientální 

renesanci“. 

Odvolání a proces s Warrenem Hastingsem, v němž byl hlavním 
žalobcem Edmund Burke, odrážely v 90. letech osmnáctého století nástup 
nové generace britských administrátorů, kteří byli osloveni učením utilita-
rismu a evangelikálního anglikánství. Utilitarista Jeremy Bentham, před-
stavitel Východoindické společnosti Charles Grant, literát James Mill, autor 
Dějin britské Indie (1817), nebo abolicionisté William Carey a William Wil-
berforce odmítali „Indii bráhmanů“ a požadovali všestrannou modernizaci 
země. V  roce 1813 byla při příležitosti obnovení Charty Východoindické 
společnosti poprvé umožněna evangelizace domorodého obyvatelstva na 
území spravovaném Brity. Významný historik Thomas Babington Macau-
lay, který pobýval v Indii v letech 1834–1838, požadoval vytvoření vzdělané 
vrstvy Indů vychovaných podle západního vzoru. V roce 1835 se v Indii za-
čala jako úřední jazyk používat místo perštiny (zděděné od říše Velkých 
Mughalů) angličtina.

Étos reforem a modernizace byl v údobí před povstáním sipáhijů 
spjat především s  působením Williama Henryho Cavendishe Bentincka 
(lorda Williama Bentincka), který vykonával funkci generálního guvernéra 
v  letech 1828–1835. Bentinck, jehož inspirovali Jeremy Bentham a James 
Mill, reformoval soudní systém, který přiblížil britskému modelu, a potla-
čoval různé místní zvyky jako například sátí (upalování vdov na pohřební 
hranici manžela).

Britové si dobře uvědomovali, že udržení indického panství vyžadu-
je zabezpečení pohraničních území, přes která v minulosti vpadali do Indie 
nájezdníci. V letech 1817–1821 pronikali do oblasti Ásámu a Manípuru Bar-
mánci, kteří ohrožovali i teritorium britské Indie. Ozbrojené střety vyústily 
24.  února 1824 do válečného konfliktu, během kterého generál Archibald 
Campbell obsadil 11. května Rangún. Do počátku roku 1825 britské jednotky 
vytlačily Barmánce z celého Ásámu. Mírová smlouva mezi Východoindickou 
společností a Barmským královstvím byla podepsána 24. února 1826. 
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Po roce 1813, kdy byla uzavřena v  Gulistánu smlouva mezi per-
ským šáhem a  ruským carem, bylo jako hlavní hrozba pro Britskou Indii 
vnímáno Rusko, které expandovalo na Kavkaz a do Střední Asie. V této době 
Velká Británie zvítězila nad napoleonskou Francií a  Indický oceán se stal 
skutečným „britským jezerem“. Ohrožení britského panství v  Indii proto 
mohlo přijít především ze severu. Východoindická společnost se v rámci tzv. 
Velké hry (Great Game) – tento termín poprvé použil kapitán Arthur Conolly, 
který byl v roce 1842 zavražděn v Buchaře – pokoušela čelit ruskému expan-
sionismu vytvořením strategického předpolí zahrnujícího Persii, Afghánis-
tán, sikhský stát v Paňdžábu a Sindh. Britové se obávali, že ruská invaze do 
Indie proběhne přes Persii, afghánský Herát nebo údolím řeky Amudarji. 

Koncem roku 1838 se generální guvernér George Eden Auckland 
rozhodl sesadit údajně proruského kábulského emíra Dósta Muhammada 
a nahradit jej bývalým emírem Šáhem Šudžou, který žil od roku 1809 pod 
britskou „ochranou“. Za tímto účelem se Východoindická společnost spojila 
se sikhským vládcem Paňdžábu Randžítem Singhem. 25. dubna 1839 obsadi-
ly britsko-sikhské oddíly Kandahár a  7. srpna 1839 vstoupily do Kábulu. 
Šáhu Šudžovi se nepodařilo získat podporu většiny kmenových vůdců a čelil 
rozsáhlé vzpouře, kterou vedl Akbar Chán, syn Dósta Muhammada. 23. pro-
since 1839 byl britský rezident v Kábulu William Hay Macnaghten během 
jednání s Akbar Chánem společně s dalšími důstojníky zavražděn. Generál 
William George Keith Elphistone, který naposledy bojoval u  Waterloo, ne-
dbal na varování a nesouhlas svých podřízených a přistoupil na požadavek 
rebelů, že město vyklidí. Kábul opustilo 6. ledna 1842 45 000 vojáků (z toho 
690 Evropanů) s dvanáctitisícovým doprovodem včetně žen a dětí. Do Džalá-
lábádu dorazil 13. ledna 1842 údajně pouze jediný z nich – vojenský lékař 
William Brydon. Ostatní uprchlíci byli cestou zasněženými horskými prů-
smyky povražděni (Elphistone zemřel 23. dubna 1842 v zajetí). Šáh Šudža byl 
usmrcen 5. dubna 1842 ve svém kábulském sídle.

George Eden Auckland v říjnu 1841 rezignoval a nový generální 
guvernér Edward Law, lord Ellenborough, dorazil do Kalkaty v březnu 1842. 
Povstalci věrní Akbaru Chánovi utrpěli v  létě 1842 těžké porážky u  Kan-
daháru a Džalálábádu. Zkušený generál George Pollock využil nejasně for-
mulovaných rozkazů a z vlastní iniciativy vytáhl na Kábul, který obsadil 15. 
září 1842. O dva dny později se k němu připojily jednotky generála Williama 
Notta, které rozdrtily Afghánce u Ghazny. Po této demonstraci síly se vojsko 
Východoindické společnosti vrátilo. Britové propustili z kalkatské internace 
Dósta Muhammada, který usedl na afghánský trůn. Lord Ellenborough vy-
dal 1. října 1842 v Simle deklaraci, podle níž záviselo pouze na Afgháncích, 
jakou vládu si zvolí. Rusové byli zaměstnáni nepokoji na Kavkaze a na vmě-
šování do afghánských záležitostí nepomýšleli. Britská prestiž v Asii událost-
mi v Afghánistánu značně utrpěla.

Britové se pokoušeli ovládnout Sindh prostřednictvím subsidiár-
ních smluv uzavíraných s místními vládci. Hajdarábádští nizámové, kteří 
vládli dolnímu Sindhu, přijali 11. března 1839 britský protektorát. Situace 
v oblasti se stala zejména po smrti sikhského vůdce Randžíta Singha v roce 
1839 neklidnou. Generální guvernér lord Ellenborough a vrchní velitel oz-
brojených sil generál Charles Napier, veterán napoleonských válek, navrho-
vali přímou anexi celého strategicky důležitého Sindhu. Charles Napier na-
padl v  lednu 1843 Chaipur v  horním Sindhu. 20. února 1843 britské 
jednotky obsadily Hajdarábád na dolním toku Indu a v březnu téhož roku 
porazily u Dabó nedaleko Hajdarábádu početné sikhské vojsko. V srpnu 1843 
se Charles Napier stal prvním guvernérem nově zřízené provincie Sindh. 
Okupace Sindhu vedla k ostré výměně názorů na půdě britského parlamen-
tu, která vyústila neúspěšným hlasováním o návrhu vyslovení nedůvěry vlá-
dě Roberta Peela. James Outram, bývalý britský rezident v Hajdarábádu, ob-
vinil Charlese Napiera z vyvolání zbytečné války, která Sindh destabilizovala. 
Ellenborough byl v dubnu 1844 odvolán. V pozadí tažení do Sindhu byly dů-
ležité ekonomické zájmy. Anexe zmíněné oblasti umožnila Východoindické 
společnosti získat monopol na obchod s indickým opiem, které se přes Kará-
čí vyváželo ve značném množství do Číny.

Ellenboroughovým nástupcem se stal vikomt Henry Hardinge, 
konzervativní politik, zkušený voják a účastník Wellingtonova tažení na 
Pyrenejském poloostrově. V  bitvě u  Ligny 16. června 1815 přišel o  ruku, 
a zmeškal proto bitvu u Waterloo, která proběhla o dva dny později. Hardin-
ge se usadil v Kalkatě v září 1844. Robert Peel na něho naléhal, aby se vyhý-
bal válečným konfliktům, a sám Hardinge snil o výstavbě škol, nemocnic, 
univerzity a železnice. Místo toho musel věnovat takřka veškeré síly nároč-
nému konfliktu v  Paňdžábu, kde po úmrtí Randžíta Singha nadále vládl 

Poslední boj Britů na ústupu z Afgháistánu

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | BRItSKá VLádA V INdII 



286 287

chaos. 13. prosince 1845 Hardinge vypověděl válku paňdžábským sikhům, 
pokládaným za nejvýkonnější vojáky v Indii (s výjimkou jednotek Východo-
indické společnosti). Generál Hugh Gough svedl několik krvavých bitev s dis-
ciplinovaným a dobře vyzbrojeným protivníkem, přičemž například ve stře-
tu u Sabhráonu 10. února 1846 Britové ztratili 2000 mužů, zatímco sikhové 
10 000. 9. března 1846 byla v Láhauru podepsána mírová smlouva. Ve městě 
se usídlil britský rezident a Paňdžáb se změnil v britský protektorát. Vikomt 
Henry Hardinge nahradil po návratu do Británie 28. září 1852 vévodu Wel-
lingtona v pozici vrchního velitele britských ozbrojených sil, v této funkci 
působil v nelehkém období Krymské války.

V  letech 1848–1856 zastával úřad generálního guvernéra James 
Andrew Broun-Ramsay, markýz Dalhousie, odchovanec Benthamova utili-
tarismu. Čtyřicátá a padesátá léta 19. století byla v Indii ve znamení refo-
rem, které jednak vycházely z  vládnoucího ducha utilitarismu a  jednak 
odrážely dopad průmyslové revoluce na Britských ostrovech, z  níž těžila 
i  zámořská území. V  dubnu 1853 byla otevřena první asijská železnice 
z Bombaje do Thané a v únoru 1855 byla dokončena trať spojující Kalkatu 
a Ránígaňdž. Britové budovali relativně hustou železniční síť, která v násle-
dujících desetiletích významně změnila život celé Indie. Byl zaváděn tele-
graf, jehož délka dosáhla v roce 1856 6000 km. Generální guvernér zřídil 
v Indii jednotný systém efektivní poštovní služby. 

Markýz Dalhousie prosazoval tzv. doktrínu odúmrti, podle níž 
území státu závislého na Východoindické společnosti, jehož vládce zemřel 
bez legitimních dědiců, mělo propadnout ve prospěch Britů. Tímto způso-
bem se součástí britského panství v Indii staly postupně knížecí státy Satá-
ra, Džhánsí a Nágpur. 

V  dubnu 1848 se v  paňdžábském Multánu vzbouřila posádka. 
Vypukla druhá britsko-sikhská válka. Situaci komplikovala skutečnost, že 
lord Hardinge, který byl přesvědčen, že dosáhl v Indii pevného míru, snížil 
před návratem do Británie početní stav armády Východoindické společnosti 
na 50 000 mužů. 13. ledna 1849 zaplatili Britové v bitvě u Čeliánvály za své 
vítězství velkými ztrátami. Sikhský vůdce Šér Singh se pokusil vyjednávat, 
ale Britové požadovali bezpodmínečnou kapitulaci. 21. února 1849 potřely 
britské jednotky vedené generálem Hughem Goughem sikhské vojsko v bitvě 
v Gudžarátu. 29. března 1849 markýz Dalhousie Paňdžáb anektoval. 

Nový konflikt s Barmou, v jehož průběhu britské jednotky obsadily 
Rangún, skončil 20. prosince 1853 záborem provincie Pegú. 7. února 1856 
byl avadhský vládce sídlící v Lakhnaú sesazen a jeho stát připojen k teritoriu 
spravovanému Východoindickou společností. Devadesátileté dobývání indic-
kého subkontinentu, které zahájil Robert Clive u Palásí, bylo završeno. Gene-
rál Hugh Gough mohl prohlásit před svými vojáky: „Tam, kde se Alexandr 
pokusil, britská armáda uspěla.“ 

Poměrně rychlá modernizace indické společnosti, jejímiž iniciáto-
ry byli nositelé vize Velké Británie jako „morálního impéria“, spojená s anexí 
dalších oblastí na různém stupni socioekonomického vývoje, vyvolala v zemi 
stále patrnější napětí. Velká vzpoura sipáhíjů, indických vojáků ve službách 
Východoindické společnosti, která v letech 1857–1858 otřásla britským pan-
stvím v Indii, nepředstavovala protikoloniální národně osvobozenecký boj, 
jak byla často interpretována, ale podobala se svojí povahou a zaměřením 
spíše konzervativnímu lidovému hnutí. 

Východoindické společnosti podléhaly před vypuknutím povstání 
sipáhíjů tři armády, které byly rozmístěny na území bengálské, madráské 
a bombajské prezidencie. V roce 1857 je tvořilo celkem 311 000 mužů, z toho 
40 160 Evropanů a 5362 britských důstojníků. Bengálská armáda zahrnova-
la 86 000 vojáků, z nichž bylo 12 000 Evropanů, 16 000 sikhů a 1500 Gurkhů. 
Významná část sípáhíjů pocházela z vyšších rolnických vrstev ze Severozá-
padních provincií a z Avadhu, kterých se nejvíce dotýkaly dramatické změny 
posledních let. Až doposud zachovávali až na nedůležité incidenty vůči brit-
ským důstojníkům loajalitu. 

jako bezprostřední impuls ke vzpouře bývá uváděna skutečnost, že Britové začali zavádět do 

výzbroje jednotek v Indii nový typ pušek vyráběných zbrojovkou v enfieldu. Mezi obyvatelstvem 

se rozšířila fáma, že patrony enfieldek (které se do jara 1857 dostaly do Indie pouze v omeze-

ném množství ) jsou napuštěny vepřovým sádlem a hovězím lojem, což bylo z náboženského 

hlediska nepřijatelné jak pro muslimy, tak pro hinduisty.

Jízdní sípáhi z Madrásu

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | BRItSKá VLádA V INdII 



288 289

Dne 10. května 1857 se 
vzbouřila posádka bengálské ar-
mády v  Mérathu. Vojáci pobili 
důstojníky a  všechny přítomné 
Evropany, osvobodili vězně a vy-
táhli na Dillí, kam dorazili ná-
sledujícího dne. Město zachvátilo 
povstání, k němuž se připojily tři 
pluky dillíské brigády. Sípáhíjo-
vé vyzvali jménem dvaaosmdesá-
tiletého Bahádura Šáha II., vnu-
ka posledního mughalského 
císaře Šáha Álama II., k  obnově 
říše Velkých Mughalů. Revolta 
záhy zachvátila Avadh, Ruhél-
kand, západní Bihár, Severozá-
padní provincie a  značnou část 
střední Indie. Povstalci neušetři-
li v obsazených oblastech žádné 
evropské důstojníky a  civilisty 
včetně žen a  dětí. V  obležení se 
ocitli Britové ve městech Kánpur 
a Lakhnaú. 

Sípáhíjové madráské a bombajské armády zachovali věrnost Výcho-
doindické společnosti. Generální guvernér Charles John Canning, syn minis-
terského předsedy George Canninga, energicky mobilizoval dostupné síly 
a 31. července 1857 vydal směrnici, podle které mělo být vůči účastníkům 

Bahádur Šáh II.

Britské síly vstupují do obleženého Lakhnaú

povstání přistupováno diferencovaně. Canning byl v  tisku obviňován ze 
změkčilosti, ale jeho taktika slavila úspěch. Do Indie mezitím přicházely po-
sily z celé Britské říše. V dubnu 1858 proti povstalcům zasahovalo přibližně 
90 000 evropských vojáků a zhruba stejný počet loajálních sípáhíjů.

Ve dnech 14.–20. září 1857 se britsko-indickým jednotkám podaři-
lo po krvavých bojích dobýt Dillí a v březnu následujícího roku vytlačily po-
vstalce od Lakhnaú. Ve střední Indii utrpěli rebelové těžkou porážku 1. dub-
na 1858 u řeky Bétvy a 19. června 1858 Britové obsadili důležité středisko 
povstalců v Gválijaru. 21. ledna 1859 dokončily oddíly věrné britské vládě 
vítěznou bitvou u Síkaru pacifikaci Rádžpútány.

Vůdcové povstání byli uvězněni, popraveni nebo uprchli do exilu. 
Britský parlament přijal 2. srpna 1858 Zákon pro lepší správu Indie (Act for 
the Better Government of India), na jehož základě k 1. listopadu téhož roku 
území, která spravovala Východoindická společnost, přešla na britskou Ko-
runu. Bylo zřízeno ministerstvo pro Indii (India Office) a patnáctičlenná In-
dická rada (Council of India). Pravomoci generálního guvernéra převzal 
indický místokrál, jemuž rada podléhala. První dva Indové byli jmenováni 
do Indické rady v roce 1907. Hlavní nástroj britské administrativy v Indii 
představovala Indická civilní služba (Indian Civil Service), která měla 1000–
1500 zaměstnanců.

Královna Viktorie vyhlásila amnestii, kterou do 

1. ledna 1859 využila většina účastníků po-

vstání. Lord Canning, který se stal prvním in-

dickým místokrálem, oznámil 8. července 1859 

obnovení mírového stavu. Canning setrval 

v úřadě místokrále do března 1862. Umožnil 

zastoupení Indů v zákonodárných radách, kte-

ré představovaly poradní orgán guvernéra, při-

pravil nový trestní zákoník a zvýšil právní 

ochranu rolníků. počet evropských vojáků v in-

dických posádkách byl významně navýšen. 

Po roce 1859 vstoupila 
Britská Indie do nové éry, kte-
rou lze charakterizovat hospo-
dářským rozvojem, budováním 
moderní infrastruktury, ale také 
zrozením indického nacionalis-
mu, jenž v  dlouhodobějším ho-
rizontu vedl k  odstranění brit-
ské nadvlády. Britové dospěli Charles John Canning, první hrabě Canning
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k přesvědčení, že jednou z příčin povstání sipáhíjů byly anexe domorodých 
indických států, od nichž bylo nyní zcela upuštěno. Místním panovníkům 
byla potvrzena původní práva a výsady, jejich vláda zůstala zachována jako 
užitečný anachronismus až do konce britské přítomnosti v Indii. 562 kníže-
cích států zahrnovalo dvě pětiny rozlohy Britské Indie. Na návrh konzerva-
tivního ministerského předsedy Benjamina Disraeliho schválil britský par-
lament 17. dubna 1876 zákon, na jehož základě byla královna Viktorie 
prohlášena indickou císařovnou. Britové výrazně omezili působení misioná-
řů a respektovali kastovní systém. Modernizační proces v Indii tak postupo-
val nadále značně nerovnoměrně a v zemi se petrifikovaly struktury, které 
podvazovaly její rozvoj.

Krymská válka v letech 1853–1856 na britské straně opět zvýšila obavy z ohrožení Indie ruskou 

expanzí. Rusové byli podezíráni i z účasti na vyvolání povstání sipáhíjů. Někteří britští předsta-

vitelé hodlali údajné hrozbě čelit ofenzivní politikou v severozápadním pohraničí Indie. Klíčová 

byla otázka Afghánistánu, který se podle Britů nesměl dostat pod ruský vliv. Místokrálové, kte-

ří se vystřídali ve funkci v letech 1862–1876 – james Bruce, lord elgin (1862–1863), john Laird 

Mair, lord Lawrence (1864–1869), Richard Southwell Bourke, lord Mayo (1869– 1872), Francis 

Napier, lord Napier (1872) a thomas George Baring, lord Northbrook (1872–1876), dávali sou-

vislosti s Afghánistánem přednost diplomacii tzv. „mistrné nečinnosti“ (masterly inactivity ) a vy-

hýbali se přímé akci. 

To se změnilo s příchodem konzervativního kabinetu Benjamina 
Disraeliho v roce 1874. Ministr zahraničí Robert Cecil, markýz Salisbury, na-
léhal, aby byla v Herátu zřízena stálá britská rezidentura, která by sledovala 
situaci v Afghánistánu. Nový indický místokrál Edward Robert Bulwer Lyt-
ton, syn známého spisovatele Edwarda Bulwera Lyttona, oznámil po svém 
nástupu do úřadu v září 1878 afghánskému emíru Šér Alí Chánovi, že hodlá 
vyslat do Kábulu poselstvo vedené Nevillem Chamberlainem. Již v červenci 
téhož roku pobývala v Kábulu ruská mise v čele s generálem Nikolajem Stole-
tovem. Emír britský návrh odmítl. Od roku 1870 bylo v provozu přímé tele-
grafní spojení podmořským kabelem mezi Kalkatou a Londýnem, a Bulwer 
Lytton mohl proto vývoj událostí přímo konzultovat s britskou vládou. 

Britský místokrál dal afghánskému emírovi ultimátum, po jehož 
vypršení 21. listopadu 1878 obsadily britské jednotky v počtu 40 000 mužů 
během několika týdnů Džalálábád a Kandahár. Šér Alí Chán, který marně 
žádal Rusko o vojenskou pomoc, uprchl v prosinci 1878 z Kábulu a zemřel 
v únoru následujícího roku v Mazáre Šárifu na severu země. Britové prompt-
ně uznali za nového emíra jednoho z jeho synů, Muhammada Jakúba Chána, 
s nímž podepsali 26. května 1879 v Gandamaku mírovou smlouvu. Muham-
mad Jakúb Chán se zavázal, že kromě územních ústupků přijme v Kábulu 
britského rezidenta, který bude dohlížet na afghánskou zahraniční politiku.

Britský rezident Pierre Louis Napoleon Cavagnari, který dorazil do 
Kábulu v polovině července 1879, byl společně se svým doprovodem 3. září 
1879 afghánskými povstalci zavražděn. Generál Frederick Roberts porazil 6. 
října 1879 afghánské vojsko a vstoupil do Kábulu. Muhammad Jakúb Chán 
byl odstraněn a v červenci 1880 Britové dosadili jako nového emíra Abdur-
rahmána Chána. Ajjúb Chán, guvernér Herátu a  další ze synů Šéra Alího, 
potřel 27. července 1880 v bitvě u Majvandu britské jednotky. Generál Frede-
rick Roberts ale 1. září 1880 Ajjúba Chána ve střetu u Kandaháru rozdrtil. 
Abdurrahmán Chán potvrdil dohodu z  Gandamaku a  Britové se ze země 
stáhli.

Střet mezi ruskými a afghánskými oddíly 30. března 1885 u oázy 
Pendžeh poblíž soutoku řek Kuška a Murgháb, znovu vyvolal obavy z ruské-
ho expansionismu. Britsko-ruská komise vytyčila v následujícím roce hra-
niční linii oddělující Afghánistán a Turkmenistán, což přispělo k uklidnění, 
„Velká hra“ se chýlila ke konci. 28. listopadu 1885 obsadily britské jednotky 
barmský Mandalaj a  1. ledna 1886 byla Horní Barma oficiálně připojena 
k Britské Indii. 

V závěrečných desetiletích 19. století se v životě Indie projevily ně-
které důsledky hospodářských a sociálních reforem uskutečňovaných brit-
skou správou. V  Indii se stále vyskytovaly hladomory (například v  letech 
1860–1861 zemřely v Paňdžábu, Rádžpútáně a Severozápadních provinciích 
dva miliony lidí, hladomor v Biháru a Urísu zahubil v letech 1866–1867 mili-
on lidí a v letech 1876–1878 podlehlo hladomoru v jižní Indii pět a půl mili-
onu osob). Mezi lety 1872 až 1901 počet obyvatel britské Indie vzrostl z 236 
milionů na 284 miliony. V průběhu britské vlády se životní standart průměr-
ného Inda nijak výrazně nezvýšil. Odhaduje se, že v letech 1757–1947 vzrostl 
hrubý národní produkt na osobu na Britských ostrovech o 347 %, zatímco 
v Indii o pouhých 14 %. Dádábháí Nauródží proto již v šedesátých letech de-
vatenáctého století tvrdil, že Britové odvádějí z Indie značné bohatství a tím 
způsobují její chudobu. Podle současných ekonomů spotřebovala britská ko-
loniální správa v letech 1868–1930 ročně přibližně jedno procento indického 
čistého domácího produktu, zatímco v nizozemské Indonésii to bylo ve stej-
né době sedm až deset procent.

Indové se stávali globální komunitou. Odstranění zotročování Af-
ričanů vytvořilo volný prostor na pracovním trhu. V letech 1820–1920 téměř 
dva miliony Indů nalezly zaměstnání na plantážích v Karibiku, Natalu, Ma-
lajsku nebo Fidži.

Pozemkové vlastnictví zůstávalo v  Britské Indii roztříštěné, což 
znesnadňovalo zavádění inovací a akumulaci kapitálu. Na zemědělské výro-
bě bylo závislých 80–90 % obyvatelstva. Rozšiřovalo se zejména pěstování ča-
jovníku, indigovníku a  kávovníku. Zatímco v  letech 1870–1871 se z  Indie 
vyvezlo za necelých třináct milionů liber čaje, o třicet let později to bylo za 
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více než 192 milionů liber. Neúroda ve Spojených státech amerických v roce 
1846 a zejména občanská válka probíhající v letech 1861–1865 otevřela in-
dické bavlně cestu na světový trh. Britská správa osminásobně rozšířila v In-
dii rozlohu zavlažované půdy. Zatímco za vlády Velkých Mughalů bylo zavla-
žováno pět procent zemědělské půdy, před rokem 1947 to byla čtvrtina. 

Nelze podcenit ani rozvoj průmyslové výroby, kterou umožnily britské investice, jež do osmde-

sátých let 19. století dosáhly 270 milionů liber a do roku 1914 400 milionů liber, což byla polovi-

na ročního vývozu kapitálu z Britských ostrovů. těžba uhlí v Biháru v letech 1868–1900 vzrost-

la z půl milionu tun na šest milionů tun. Celková těžba uhlí v Indii činila v roce 1914 16 milionů tun. 

dynamicky se rozví jel textilní průmysl, který v Ahmadábádu, Nágpuru a Kánpuru zaměstnával 

desítky tisíc dělníků. Město Kánpur v severní Indii dostalo přezdívku „Manchester Východu“. In-

dická společnost Tata Iron and Steel Company, kterou založil džamšéddží Nušírvándží táta, ote-

vřela první železárnu v roce 1907. Roku 1916 vyráběla 100 000 tun oceli. 

Hlavním prostředkem integrace Indie a spojením etnicky, nábo-
žensky a politicky roztříštěného subkontinentu do jediného celku moderní-
ho národa byla bezpochyby železniční síť. Roku 1900 dosáhla délky 40 000 
kilometrů a byla tak pátá nejdelší na světě (po Spojených státech amerických, 
Rusku, Německu a Velké Británii). 

Jedním z neblahých dopadů povstání sípáhíjů byl pocit rasového 
odcizení rozšířený především mezi místní britskou komunitou. Lord Lawren-
ce napsal již v roce 1858, že vzpoura sipáhíjů byla „rasovou válkou“. Po nástu-
pu liberálního ministerského předsedy Williama Gladstona v roce 1880 byl 
novým indickým místokrálem jmenován George Frederick Samuel Robin-
son, lord Ripon. S jeho souhlasem předložil v únoru 1883 člen místokrálovy 
výkonné rady Courtenay Ilbert návrh zákona, podle kterého by soudci indic-
kého původu mohli soudit Evropany (doposud tak tomu bylo pouze v hlav-
ních městech tří prezidencií). Návrh vyvolal značné pobouření mezi evrop-
skými usedlíky. Početné demonstrace a  masové protesty byly dokonce 
označovány za „bílou vzpouru“. Proti Riponovi se postavil například mladý 
Rudyard Kipling. Na druhé straně množství Indů zákon přivítalo a veřejně 
vystoupilo na jeho podporu. Ilbertův návrh byl nakonec schválen v  lednu 
1884 v upravené podobě.

Již roku 1883 svolal Surendranáth Banerdží do Kalkaty „národní 
konferenci“ asi stovky představitelů různých oblasti Indie. Podobné iniciati-
vy se množily. Významnou úlohu při organizaci Indického národního kongre-
su (Indian National Congress, INC) sehrál penzionovaný skotský úředník 
Allan Octavian Hume, který jednal se souhlasem nového indického místo-
krále lorda Dufferina. První zasedání Indického národního kongresu pro-
běhlo 28.–31. prosince 1885 v Bombaji (původně se mělo konat v Púně, čemuž 
ale zabránila epidemie moru) za účasti 73 delegátů, z nichž bylo čtyřiapade-

sát hinduistů, dva muslimové, zbytek tvořili především pársové a džinisté. 
Prezidentem Indického národního kongresu byl zvolen zámožný bengálský 
právník Umeš Čandra Banerdží. V rámci kongresu se postupně vytvořily dvě 
frakce, umírněná, kterou reprezentoval například Gópál Krišna Gókhalé, 
a radikální, jejímž výrazným představitelem byl Bál Gangádhar Tilak, hlása-
jící návrat k  ortodoxnímu hinduismu, dovolávající se maráthské tradice 
a  požadující „vlastní vládu“ (svarádž). Ačkoliv se Indický národní kongres 
prohlašoval za nekonfesijní instituci, mnohé muslimy to vzhledem k počet-
ní převaze hinduistů nepřesvědčilo a 31. prosince1906 založili Všeindickou 
muslimskou ligu (All-India Muslim League).

V lednu 1899 byl indickým místokrálem jmenován George Nathani-
el Curzon, markýz Curzon z Kedlestonu. Tento ani ne čtyřicetiletý absolvent 
univerzity v Oxfordu, který proslul cestami po Asii a působil na britském mi-
nisterstvu zahraničí, se obával ruského expansionismu a rozehrál další kolo 
„Velké hry“. 3. srpna 1904 obsadila britská koloniální armáda vedená plukov-
níkem Francisem Edwardem Younghusbandem tibetskou Lhasu a ve smlouvě 
uzavřené 7. září donutila tibetské představitele učinit teritoriální ústupky 
v údolí Čhumbi a zaplatit reparace. Curzon nabyl dojmu, že Indický národní 
kongres ztrácí vliv, a  začal svoji 
správu Indie opírat o  spolupráci 
s představiteli knížecích států. To 
bylo v souladu s politikou konzer-
vativní Salisburyho vlády. Měly 
tak být napraveny údajné závažné 
omyly, kterých se ve správě Indie 
měli dopustit liberální před-
chůdci, počínaje lordem Ripo-
nem. Curzonovu zálibu v  okáza-
losti obřadů, sociální hierarchii 
a  orientálních symbolech moci 
nazval historik Niall Ferguson 
poněkud pejorativně „toryentalis-
mem“, zatímco David Cannadine 
hovořil o „ornamentalismu“ (Cur-
zon nechal mimo jiné restaurovat 
Tádž Mahal). Samotní Indové byli 
mnohem smířlivější. První premi-
ér nezávislé Indie Džaváharlál Né-
hrú prohlásil, že „poté, co byl kaž-
dý místokrál zapomenut, Curzon 
zůstane v paměti, protože obnovil 
vše, co bylo v Indii krásné“.

George Nathaniel Curzon, 
první markýz Curzon z Kedlestonu s manželkou
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Indická vláda lorda Curzona nepřežila návrat liberálů k moci kon-
cem roku 1905. Do Británie Curzon přijel po své rezignaci v prosinci 1905, 
kdy ministerský předseda Henry Campbell Bannerman představil liberální 
kabinet. Rok 1905 probíhal ve znamení masových protestů proti britské po-
litice v Indii. Indický národní kongres začal razit doktrínu indické soběstač-
nosti (svadéší). Nový místokrál Gilbert John Elliot-Murray-Kynynmound, 
lord Minto, však vyjádřil víru, že britská vláda (rádž) přetrvá, dokud bude 
existovat britská rasa.

15. oVLádNUtí 
KoNtINeNtU – 

AfRIKA 
V 19. StoLetí
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Evropská zámořská expanze raného novověku se rozsáhlých oblastí subsa-
harské Afriky dotkla na rozdíl od jiných kontinentů jen nepatrně. Zatímco 
severní Afrika přiléhající ke Středozemnímu moři byla z větší části politicky 
ovládána Osmanskou říší, na pobřeží východní Afriky pronikali po staletí 
arabští kupci, kteří zde rozvíjeli rozsáhlý obchod s otroky a šířili islám mezi 
domorodé komunity. Evropané vybudovali od patnáctého století především 
v Guinejském zálivu řadu obchodních stanic a ozbrojených základen umož-
ňujících začlenit africké vnitrozemí do atlantického hospodářského prosto-
ru, jehož součástí byl rovněž Nový svět. Vytěžení přírodního bohatství Ame-
riky by bylo bez extenzivního využití otrocké pracovní síly pocházející ze 
subsaharské Afriky obtížně představitelné. Na samotném jižním cípu afric-
kého kontinentu na místě dnešního Kapského Města založila v roce 1652 ni-
zozemská Sjednocená východoindická společnost stanici důležitou pro pro-
voz na námořní trase do Indie.

Kromě politických struktur, které na sever a východ Afriky impor-
tovali muslimové, existovalo tradiční centrum státní moci v Habeši. Městská 
střediska těžící z dálkového obchodu a imitující islámské vzory se rozvíjela 
mezi Saharou a  jižní pralesní zónu především podél středního a  horního 
toku řeky Niger. Zbývající oblasti Afriky ovládali místní náčelníci, z nichž 
občas některému z nich umožnily příznivé podmínky, příhodná příležitost 
nebo osobní ambice vytvořit centralizovanější či geograficky rozsáhlejší po-
litické útvary, jejichž životnost byla ale většinou omezená.

Až do devatenáctého století tak představoval jedinou významnou 
vnější civilizační sílu na půdě Afriky islám, který ovlivňoval sever a východ 
kontinentu a postupně pronikal do jeho středu. Islamizace Afriky byla pro-
cesem relativně pomalým, ale vytrvalým. Obtížný a neprostupný terén, tro-
pické podnebí a především smrtelné choroby Evropany od cest do afrického 
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vnitrozemí dlouho odrazovaly. Průmyslová revoluce a rivalita mezi západní-
mi mocnostmi, která vyústila od sedmdesátých let 19. století do nové fáze 
zámořského imperialismu, však v historicky krátké době radikálně změnila 
politickou mapu a historické osudy černé Afriky. 

Vzhledem k  ekonomickému a  mocenskému vzestupu Evropy 
v 19. století nebylo reálné, že by si subsaharská Afrika uchovala relativní 
izolaci, do níž kontinent upadl poté, kdy Evropané a Američané ztratili 
zájem na dalším využívání otrocké pracovní síly. Vlivné obchodní a  fi-
nanční kruhy by dříve či později projevily zájem o africké přírodní bohat-
ství. Kolonizace černého kontinentu, která od poloviny osmdesátých let 
19. století přešla do proslulé „rvačky o  Afriku“ (Scramble for Africa), tak 
byla výrazem působení objektivních historických sil. Zároveň nesmíme 
zapomínat na zásadní úlohu mnoha jedinečných historických osobností, 
jako byl například Leopold II., David Livingstone, Pierre Savorgnan de 
Brazza, Ismáíl Paša, Cečvajo, Richard Francis Burton, Henry Morton Stan-
ley, Garnet Wolseley, Charles George Gordon, Carl Peters, Gustav Nachti-
gal, Jean-Baptiste Marchand, Menelik II., Cecil Rhodes, Paul Kruger nebo 
Joseph Chamberlain, jejichž individuální osudy a působnost dávají histo-
rickým procesům konkrétní tvář. 

Ze všech afrických zemí měl bezpochyby tradičně nejužší politic-
ké, hospodářské a kulturní vztahy se Západem Egypt, který byl od roku 1517 
součástí Osmanského impéria. Egypt kontrolovali od konce 17. století ma-
mlúčtí bejové, vzešlí z  řad otroků většinou kavkazského původu. Oslabení 
Vysoké porty využili mamlúčtí vládci k rozšíření autonomie Egypta, který 
začal vystupovat jako samostatná mocnost. 30. června 1798 se v Egyptě neda-
leko od Alexandrie vylodil francouzský expediční sbor, v jehož čele stál gene-
rál Napoleon Bonaparte. Cílem tažení bylo oslabit britskou zámořskou hege-
monii, případně zřídit kolonii, která by svojí produkcí nahradila francouzské 
ztráty v Karibiku. Francouzští vojáci sice v bitvě u pyramid svedené 21. čer-
vence 1798 snadno porazili deset tisíc mamlúckých jezdců, ale britský admi-
rál Horatio Nelson v  noci z  1. na 2. srpna 1798 zničil v  námořním střetu 
u Abú Qíru francouzskou flotilu. Osmanský sultán Selim III. se spojil s Rus-
kem a Velkou Británií a vyhlásil Francii svatou válku, džihád. Francouzská 
invaze do Sýrie byla zastavena v červnu 1799 u přístavu Akky. Bonaparte, 
který rovněž čelil britské invazi, předal velení generálu Jeanu Baptistu Klé-
berovi, a tajně odplul v srpnu 1799 zpět do Francie. Francouzské oddíly kapi-
tulovaly v Alexandrii 2. září 1801. 

Francouzská okupační správa v egyptě zasela sémě modernizace, které vydávalo plody ještě po 

řadu desetiletí. Francouzi provedli v zemi důležité administrativní a finanční reformy. Monu-

mentální mnohasvazkové dílo Popis Egypta (déscription d’egypte), které připravovalo sto čtyři-

cet šest vědců doprovázejících Napoleona, se stalo základem moderní egyptologie. 

Po zmatcích a  frakčních bojích, které následovaly po odchodu 
Francouzů, se egyptským místodržícím (walí) stal Muhammad Alí. Tento 
schopný a  ctižádostivý dobrodruh albánského původu se brutálně zbavil 
mamlúcké opozice a řídil Egypt jako prakticky nezávislý stát, který prochá-
zel pozoruhodným hospodářským a sociálním vzestupem. V zemi působila 
řada západních expertů včetně francouzských vojenských poradců. Zatímco 
v roce 1798 dosahovaly egyptské státní příjmy 185 724 liber, roku 1848 to 
bylo 3 203 055 liber. Egypt Muhammada Alího zahájil teritoriální expanzi, 
která směřovala do Hidžázu (v  letech 1811–1818) a do Súdánu (1820–1822), 
jenž byl anektován a přeměněn v egyptskou provincii. Na soutoku Modrého 
a Bílého Nilu založili Egypťané v roce 1823 Chartúm. Egyptská vojska pro-
nikla ve Středomoří na Krétu, do Sýrie a Kilíkie a ohrožovala samotnou os-
manskou vládu v Konstantinopoli. Proti mocenským záměrům Muhamma-
da Alího se v roce 1840 postavily rozhodující evropské státy v čele s Velkou 
Británií a Ruskem (s výjimkou Francie), které zaštítily istanbulského sultána 
a odkázaly egyptského vládce do patřičných mezí. 

Napoleon Bonaparte uvažoval v letech 1807–1808 o uskutečnění in-
vaze do Alžírska, které představovalo ještě počátkem 19. století obávanou zá-
kladnu korzárů. Problémy ve Španělsku a  střední Evropě ale obrátily jeho 
pozornost jiným směrem. Finanční spory mezi Francií a alžírským vládcem 
Husajnem Dejem vyústily v roce 1827 do otevřené roztržky. Francouzský prv-
ní ministr Jules Armand kníže Polignac připravil se souhlasem krále Karla 
X. plán ozbrojené expedice, která byla zahájena 14. června 1830. O tři týdny 

Francouzské loďstvo ostřeluje Alžír
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později se francouzský expediční sbor zmocnil Alžíru. Ačkoliv Karel X. ne-
hodlal Alžírsko anektovat, jeho nástupce Ludvík Filip Orleánský, kterého 
vynesla na trůn červencová revoluce roku 1830, připojil 22. července 1834 
Alžírsko k Francii. Francouzům se do roku 1848 podařilo zdolat schopné 
vůdce protikoloniálního odporu, především Abd al-Qádira kontrolujícího 
západ země, a  Hádždže Ahmada Beje, vládnoucího jménem osmanského 
sultána ve městě Constantine. 

Po francouzské okupaci Nizozemí v roce 1795 Britové obsadili (se 
souhlasem exilového oranžského panovnického dvora) nizozemské osady 
v jižní Africe. Roku 1803 sice předali teritorium Batávské republice, ale o tři 
roky později se vrátili natrvalo. Britský zákaz obchodu s otroky z roku 1807 
a  zákon o  zrušení otroctví na území impéria vydaný v  roce 1833 společně 
s  dalšími kulturními rozdíly představovaly narušení životního stylu míst-
ních konzervativních Búrů, jak se potomci Nizozemců a dalších evropských 
přistěhovalců (především francouzských hugenotů) nazývali. Búrové měli 
rovněž pocit, že je britská správa nedostatečně chrání před domorodci, zejmé-
na před bojovnými Xhosy. Po roce 1834 opouštěli první Búrové (voortrekkero-
vé) britské Kapsko a  po překročení Oranžské řeky postupovali v  počtu asi  
12 000 osob (z toho tvořili polovinu černí otroci) dále na sever. Nadešla éra 
tzv. Velkého treku. U řeky Vaal Búrové zdecimovali místní Ndebely, které za-

hnali na území dnešního Zim-
babwe, a  pronikli k  toku Limpo-
po. Někteří búrští vystěhovalci se 
obrátili na východ, překonali Dra-
čí hory a vstoupili na půdu Natalu, 
který z větší části ovládali Zulové.

Na přelomu 18. a 19. sto-
letí se v oblasti mezi Dračími hora-
mi a  pobřežím Indického oceánu 
stupňovaly konflikty mezi lokální-
mi bantuskými kmeny, které při-
spěly ke vzniku centralizovaněj-
ších a  složitějších politických 
útvarů. Hovoříme o údobí mfeca-
ne (podle xhoského označení 
„hladovění“) nebo difaqane (v  ja-
zyce Sotho/Čwanů název pro „zni-
čení“). Jeden z místních náčelní-
ků, Šaka, uskutečnil po roce 
1816 důležité vojenské reformy 
a  během několika let učinil ze 
Zulů nejobávanější válečnou sílu Zulský náčelník Šaka

regionu. Šaka byl 22. září 1828 zabit, ale jeho nástupce Dingane pokračoval 
v agresivní expanzionistické politice. 

Dne 6. února 1838 Zulové na Dinganův příkaz z blíže neznámých 
příčin povraždili neozbrojené búrské vyjednavače včetně předáka Pieta 
Retiefa. Vypukl krvavý konflikt, který ukončila bitva svedená 16. prosince 
1838 na Krvavé řece (Ncome), v níž Búrové vedení Andriesem Pretoriem roz-
drtili dvanáctitisícové zulské vojsko. Búrští osadníci poté založili západně od 
Durbanu město Pietermaritzburg (nazvané podle dvou zesnulých búrských 
vůdců Pieta Retiefa a Gerrita Maritze) jako středisko Svobodné provincie No-
vého Holandska v jihovýchodní Africe, státního útvaru známého rovněž jako 
Republika Natal. Do čela místní rady (volksraad) byl zvolen Andries Pretorius, 
který se ale neprojevil jako příliš zdatný administrátor. V oblasti vládl chaos 
a etnické střety, které ukončila až britská anexe Natalu v květnu1843. 

Bylo třeba upravit právní postavení búrských osídlení nacházejí-
cích se mimo britské kolonie Kapsko a Natal. Zástupci britské a búrské stra-
ny uzavřeli 23. února 1854 Bloemfonteinskou smlouvu, podle níž Britové 
umožnili vznik Oranžského svobodného státu (Oranje Vrij Staat) ležícího 
mezi toky Oranžské řeky a Vaalu. Severně od řeky Vaal, kde Andries Hendrik 
Potgieter zřídil v roce 1845 Lyndenburskou republiku, se v roce 1860 zrodila 
jednotná Jihoafrická republika (Zuid Afrikaansche Republiek), zvaná též 
Transvaal. Na rozdíl od britského Kapska, ve kterém od roku 1854 zasedal 
parlament, jehož obě komory byly volitelné, přičemž volební právo bylo při-
znáno příslušníkům všech ras, volební právo v obou búrských republikách 
bylo vyhrazeno výlučně bělochům. 

Od konce 18. století stále více evropských cestovatelů pronikalo do 
neprozkoumaného afrického vnitrozemí. Imaginární geografie těžící z legend 
a dohadů byla nahrazována konkrétními kartografickými údaji. Mungo Park, 
skotský lékař a  absolvent univerzity v  Edinburghu, prozkoumal v  letech 
1795 až 1805 povodí řeky Niger. Jeho cestopis Cesty do vnitrozemí Afriky 
(Travels in the interior of Africa) dosáhl značné popularity. Anglický kapi-
tán James Hingston Tuckey zemřel v roce 1816 během plavby po řece Kongo. 
Richard Francis Burton a John Hanning Speke dosáhli roku 1857 břehů je-
zera Tanganjika. V následujícím roce objevil Speke Viktoriino jezero a v le-
tech 1860–1863 John Hanning Speke a James Augustus Grant prošli od Vik-
toriina jezera podél toku Nilu až ke Středozemnímu moři. Německý 
cestovatel Gustav Nachtigal zkoumal v letech 1869 až 1874 Saharu a súdán-
skou provincii Kordofán. 

Mužem, který se bezpochyby nejvíce zasloužil o  „otevření“ Afriky 
Západu se všemi dramatickými geopolitickými důsledky, byl legendární skot-
ský misionář, lékař a cestovatel David Livingstone. Tento přesvědčený abolicio-
nista věřil, že trojice „křesťanství, obchod a civilizace“ (commerce, Christianity, 
civilization) přinesená do Afriky povede k  odstranění odpudivého obchodu 
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s otroky, který pokládal za největší zlo černého kontinentu. Livingstone třicet 
let zkoumal africké vnitrozemí. V roce 1858 objevil jezero Ňasa. V polovině še-
desátých let 19. století David Livingstone ztratil spojení s vnějším světem a byl 
pokládán za mrtvého. V listopadu 1871 jej „nalezl“ americký novinář pracující 

pro New York Herald Henry Mor-
ton Stanley. V této době chinin lé-
čící malárii a parník umožňující 
plavby po místních řekách odča-
rovaly zakleté nitro Afriky. 

Anglický cestovatel Ver- 
ney Lovett Cameron, první zná-
mý běloch, který v  letech 1873–
1875 přešel Afriku od pobřeží 
Indického oceánu k Atlantiku, 
hovořil o nevýslovném bohatství, 
jež spatřil v  povodí Konga. Při-
nejmenším jednoho Evropana 
jeho svědectví fascinovalo. Byl jím 
belgický král Leopold II. Tento pa-
novník, který vládl od roku 1865, 
byl přesvědčen, že Belgie by měla 
mít vlastní zámořské území. Zají-
mal se o  pronájem španělských 

Památné setkání Stanleyho a Livingstona

Belgický král Leopold II.

Filipín, poté vyzvídal, jestli by se Portugalsko nechtělo zbavit Mosambiku, 
Angoly nebo ostrova Timor, a  nakonec požádal Velkou Británii o  souhlas 
s kolonizací kolonizovat Novou Guineu. Nebylo z toho nic.

V září 1876 uspořádal Leopold II. v Bruselu první zeměpisnou kon-
ferenci o Africe. V úvodním proslovu král prohlásil, že je třeba zahájit křížo-
vé tažení, které by rozšířilo pokrok a civilizaci do posledních temných koutů 
planety. Přítomný Ferdinand de Lesseps označil zvažovanou kolonizaci 
střední Afriky za „největší humanitární dílo našeho věku“.

Zatímco Leopold vyzýval v Bruselu k vyvedení Afriky z temnoty bar-
barství, Stanley vyrazil od jezera Tanganjika směrem na západ. Jeho cílem 
bylo prozkoumat tajemnou mohutnou řeku Lualaba, kterou spatřil David Li-
vingstone. Zjistil, že jde ve skutečnosti o Kongo, po kterém se plavil dál k ústí 
do Atlantického oceánu. Dolního toku Konga dosáhl z oblasti dnešního Gabo-
nu francouzský cestovatel de Brazza, který se stal hlavním Stanleyho rivalem 
při průzkumu Konžské pánve. 

Stanleyho cesta napříč střední Afrikou završená v srpnu 1877 pro-
bíhala ve stejné době, kdy se Velká Británie chystala řešit nepříliš přehled-
nou politickou situaci v Jižní Africe. V roce 1867 byly u Hopetownu na Oran-
žské řece nalezeny diamanty. Záhy přibyla další vydatná ložiska podél řeky 
Vaal. Tento objev zcela změnil ekonomické postavení a charakter Jižní Afri-
ky. Nové těžařské město Kimberley v západním Griqualandu, který britská 
vláda neprodleně anektovala, lákalo tisíce přistěhovalců. Příjmy britského 
Kapska se dramaticky zvýšily. 

Britský ministr kolonií lord Carnarvon, který inicioval v roce 1867 
zřízení konfederace v Kanadě, předložil roku 1874 obdobný plán pro Jižní 
Afriku. Znamenalo by to spojení Kapska, Natalu, Jihoafrické republiky 
(Transvaalu) a Oranžského svobodného státu do jednoho konfederativního 
útvaru, který by získal v rámci Britského impéria de facto postavení domi-
nia. V polovině dubna 1877 dorazil do Kapského města nový guvernér Kap-
ska a Nejvyšší komisař pro Jižní Afriku Henry Bartle Edward Frere, který 
měl uskutečnit záměr lorda Carnarvona. 12. dubna 1877 vyhlásil zvláštní 
komisař Theophilus Shepstone v Pretorii britský zábor Transvaalu. Zdálo se, 
že poslední vážnou překážku zřízení konfederace představuje nezávislé zul-
ské království, jehož vládce Cečvajo udržoval s Brity přátelské vztahy. Frere 
a Shepstone vědomě vyprovokovali válečný konflikt se Zuly, kterému se mi-
nistr kolonií Michael Hicks Beach, jenž 4. února 1878 nahradil lorda Carna-
rvona v Disraeliho vládě, snažil zabránit. 

Na samotném počátku války, 22. ledna 1879, utrpěl britský expe-
diční sbor vedený generálem lordem Chelmsfordem, katastrofální porážku 
v bitvě u Isandhlwany. Při nečekaném útoku 20 000 zulských válečníků na 
britské ležení, ze kterého Chelmsford odvedl před svítáním přibližně polovi-
nu sil, zahynulo 1329 britských vojáků. Lord Chelmsford, kterému Disraeli 
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poslal z Velké Británie vydatné posily (náklady na válku přesáhly milion tři 
sta tisíc liber), zahájil s 16 000 vojáky pravidelné armády a 7000 Afričany 
z pomocných sborů koncem května 1879 po důkladných přípravách druhou 
invazi, která skončila již 4. července 1879 zničením zulského vojska a obsa-
zením Cečvajova sídla v Ulundi. Skrývající se Cečvajo byl zajat 28. srpna 1879 
a deportován do Kapského města. 

Britská prestiž v Jižní Africe byla událostmi u Isandhlwany znač-
ně pošramocena. Búrové v Transvaalu, nespokojení s britskou nadvládou 
a zbavení nebezpečného zulského protivníka, zdvihli hlavu. Búrská delega-
ce v čele s Paulem Krugerem se vypravila do Londýna, aby přiměla Benjami-
na Disraeliho k obnovení samostatnosti Transvaalu. 15. prosince 1880 se 
transvaalští Búrové chopili zbraní. Britské oddíly, které se pokoušely pro-
niknout z Natalu do Transvaalu přes Dračí hory, byly 27. února 1881 pora-
ženy v bitvě u Madžuby (Majuba Hillu). Britský generál a guvernér Natalu 
George Pomeroy Colley během střetu padl. Pretorijská konvence z 3. srpna 
1881 přiznala Transvaalu opět nezávislost, což stvrdila Londýnská konven-
ce přijatá 27. února 1884. Velká Británie si však ponechala kontrolu nad 
zahraniční politikou Transvaalu. 

Belgický král Leopold II. nebyl jediným excentrickým mocnářem, 
který vzhlížel k tropické Africe. Egyptským místodržícím se v roce 1863 stal 
Ismáíl Paša, vnuk Muhammada Alího, který získal vzdělání v Evropě. O čtyři 
roky později obdržel od osmanského sultána Abdülazize titul chedív. Za Ismáí-
lovy vlády došlo k  opětovnému impozantnímu ekonomickému rozmachu 

Bitva u Isandhlwany

země, který však byl do značné míry umožněn rostoucím zadlužením. 17. lis-
topadu 1869 byl slavnostně otevřen Suezský průplav, dílo francouzského inže-
nýra Ferdinanda de Lessepse. V roce 1856 byla dokončena železnice spojující 
Káhiru s Alexandrií, která byla o dva roky později prodloužena až do Suezu. 
Ismáíl Paša prohlašoval, že Egypt „již neleží v Africe, ale v Evropě“. Zahraniční 
investice přicházející do země na Nilu až na výjimky nepřispěly k budování 
konkurenceschopného průmyslu. Země, v níž navzdory evropskému rázu vel-
koměst dominoval chudý venkov, si nadále zachovávala agrární ráz.

Ismáíl Paša snil o vybudování mocného afrického impéria, které 
by se táhlo podél toku Nilu hluboko do savan a pralesů rovníkové Afriky. 
V dubnu 1869 vstoupil do Ismáílových služeb anglický cestovatel Samuel Ba-
ker, objevitel Albertova jezera, který prozkoumal oblast kolem Bílého Nilu 
a vztyčil egyptskou standardu až na pomezí dnešní Ugandy. Samuel Baker 
byl jmenován guvernérem nově zřízené provincie Equatoria. Přístavy Suákin 
a Massawa na pobřeží Rudého moře sloužily jako základny pro boj s místní-
mi vlivnými otrokáři, jemuž se Samuel Baker a jeho nástupce v úřadu guver-
néra Charles George Gordon metodicky věnovali. 

Obdobně jako Muhammad Alí v  Egyptě rovněž tuniský vládce 
Ahmad Bej začal ve čtyřicátých letech 19. století s administrativními a eko-
nomickými reformami, které však narážely na nedostatek finančních pro-
středků a celkovou slabost místního hospodářství. V lednu 1861 byla v Tu-
nisku vyhlášena první ústava (qánún ad-dawla) islámského světa a v květnu 
téhož roku vyšly první noviny Tuniský průvodce (ar-Rá´idat-túnisí). Tunisko 
bylo roku 1867 nuceno vyhlásit bankrot a kontrolu nad zemí převzala Fi-
nanční komise, v  níž zasedali kromě tuniského reformátora a  pozdějšího 
prvního ministra Chajr ad-Dína zástupci Francie, Velké Británie a Itálie, kte-
rá měla díky tisícům italských přistěhovalců v severoafrické zemi silné po-
stavení. Francie zahájila 9. dubna 1881 vojenskou intervenci, kterou 25. dub-
na 1881 završil vstup francouzských jednotek do Tunisu. Tuniský vládce 
Muhammad as-Sadúq Bej podepsal 12. května 1881 smlouvu, na jejímž zá-
kladě vyjádřil souhlas s  francouzskou okupací. Itálie, která byla francouz-
ským postupem rozhořčena, se následně sblížila s Německem a Rakousko-
Uherskem a v roce 1882 vstoupila do Trojspolku. 

Brzy po tuniské krizi následoval dramatický vývoj v Egyptě, jehož 
finanční situace se v důsledku nezvladatelného zahraničního dluhu prudce 
zhoršovala. Britský ministerský předseda Benjamin Disraeli odkoupil 25. lis-
topadu 1875 za pomoci bankovního domu Rothschildů rozhodující balík ak-
cií Společnosti Suezského průplavu. Hrozba bankrotu způsobila, že Velká 
Británie a Francie prakticky převzaly finanční kontrolu Egypta prostřednic-
tvím mezinárodní Komise veřejného dluhu (La Caisse de la Dette Publique). 
26. června 1879 turecký sultán Abdülhamit II. sesadil Ismáíla Pašu, kterého 
nahradil jeho syn Tawfiq. 
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V zemi se vzedmula vlna nacionalismu jako výraz nesouhlasu se za-
hraničním vměšováním. 9. září 1881 došlo ke vzpouře důstojníků, kterou vedl 
plukovník egyptské armády Ahmad Urábí.Ve vládě sestavené v únoru 1882 byl 
jmenován ministrem války. Urábí nevystupoval zpočátku protizápadně a par-
lamentní systém pokládal za žádoucí vzor pro Egypt. Velká Británie a Francie 
přesto považovaly Urábího za hrozbu pro prozápadní režim chedíva Tawfiqa. 

Předseda francouzské vlády Léon Gambetta uveřejnil 30. prosince 
1881, bez konzultace se svým britským protějškem Williamem Gladstonem, 
ostré prohlášení obsahující hrozbu vojenské intervence. Gambetta zprvu od-
mítal zámořskou expanzi, protože se obával, že odvede pozornost Francie od 
jejího hlavního úkolu, jímž by mělo být znovuzískání Alsaska a Lotrinska. 
Výrazný politický představitel francouzské třetí republiky Charles de Freyci-
net jej ale přesvědčil, že nové velikosti Francie může být dosaženo prostřed-
nictvím budování koloniálního impéria. Obyvatelé Afriky a Indočíny záhy 
pocítili důsledky tohoto obratu.

Osmanský sultán Abdülhamit II. se distancoval od konfrontačního 
přístupu Francie a Velké Británie. 11. června 1882 vypukly v Alexandrii pou-
liční nepokoje, které si vyžádaly životy 57 Evropanů a 140 Egypťanů. Urábí, 
jenž očekával zásah západního loďstva, vydal rozkaz k opevňování alexan-
drijského přístavu. Admirál sir Beauchamp Seymour nařídil 11. července 
1882 bombardovat Alexandrii. Britové nyní jednali izolovaně, protože 
Gambetta prohrál 26. ledna 1882 v parlamentě hlasování o volebním zákoně 
a  rezignoval. Jeho nástupce v  čele vlády de Freycinet se stáhl z  konfliktu 

Britové ostřelují Alexandrii

a přenechal iniciativu Velké Británii. Chedív Tawfig se uchýlil pod ochranu 
britských námořníků, kteří se vylodili v Alexandrii, a dekretem odvolal Urá-
bího funkce ministra války. Britským invazním silám velel generál Garnet 
Wolseley. Tento zkušený voják, který řadu let prosazoval reformu britské ar-
mády, nechtěl ponechat během tažení nic náhodě. Od ponižujícího fiaska, 
které Britové utrpěli u Isandhlwany a Madžuby, uplynula pouze krátká doba 
a Wolseley dobře věděl, že další podobný debakl si Velká Británie již nemůže 
dovolit. Garnet Wolseley v srpnu 1882 velel vylodění 25 000 britských vojá-
ků, většinou ostřílených veteránů, proti kterým stálo přibližně 18 000 špat-
ně vyzbrojených egyptských rekrutů. Wolseley obsadil Suezský průplav, ve 
městě Ismáílíja zřídil základnu a 12. září 1882 vytáhl přes poušť jménem 
chedíva Tawfiga na Káhiru. Urábí jej očekával u Tál al-Kabíru, přibližně sto 
kilometrů od Káhiry. V bitvě svedené 13. září 1882 nedali Britové svým sou-
peřům nejmenší šanci, egyptská armáda byla zcela zničena. Následujícího 
dne vstoupily britské oddíly do Káhiry, kam se 25. září 1882 dostavil chedív 
Tawfig. Skutečným vládcem Egypta se stal britský vládní zmocněnec a gene-
rální konzul Evelyn Baring, pozdější lord Cromer. Egypt zůstal formálně sou-
částí Osmanské říše, britský protektorát byl vyhlášen až v roce 1914 na po-
čátku první světové války, když Osmanská říše vstoupila do konfliktu na 
straně Centrálních mocností.

V roce 1881 zasáhlo Súdán, který byl od roku 1820 součástí egypt-
ského impéria, povstání iniciované náboženským hnutím, v  jehož čele stál 
Muhammad Ahmad ibn Abdalláh, jenž se prohlásil mahdím, obnovitelem pů-
vodní čistoty islámu (blíže viz kap. 16). Povstání mělo značný geopolitický 
význam, protože pád egyptského panství v Súdánu a odříznutí egyptské pro-
vincie Equatoria destabilizovaly rozsáhlou část afrického vnitrozemí. Do hry 
vstoupili noví političtí aktéři, kteří v následujících letech usilovali o ovládnutí 
strategicky důležité oblasti kolem pramenů Nilu. Náležely mezi ně Francie, 
Německo, Itálie, belgický král Leopold a  pochopitelně Velká Británie, která 
střežila bezpečnost své nové pozice v Egyptě a především Suezského průplavu.

Zatímco se Velká Británie snažila prosadit svoji autoritu v Egyptě 
a Jižní Africe, rozhodovalo se o osudu střední Afriky. Pierre Savorgnan de 
Brazza, oslavovaný po návratu do Paříže v  červnu 1882 jako hrdina třetí 
republiky, přesvědčil na podzim téhož roku francouzskou vládu, aby sou-
hlasila s anexí území pozdějšího Gabonu a Francouzského Konga. Předseda 
francouzské vlády Jules Ferry byl přesvědčeným stoupencem koloniální ex-
panze, považoval ji mj. za příležitost k odčinění porážky v prusko-francouz-
ské válce a  k  vybudování nového impéria. Francie rozšiřovala počátkem 
osmdesátých let 19. století své panství v Senegalu a v oblasti horního a střed-
ního toku Nigeru. Naplňovala se vize guvernéra Senegalu Louise Faidherba, 
který považoval oblast kolem obchodních center Ségou a Timbuktu, pozů-
statků mocné středověké Songhajské říše, za „novou Indii“. Hlavní překážku 
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realizace francouzských imperiálních aspirací představoval až do své smrti 
v roce 1864 muslimský vůdce al-Hadž Omar, který vytvořil v čele Tukulérů po 
roce 1848 rozsáhlou říši zahrnující území dnešní Mali, Senegalu a Guineje.

Koncem sedmdesátých let 19. století se zrodil ambiciózní plán stavby železnice napříč Saharou, 

spojující Alžír s povodím Nigeru. Francouzský ministr veřejných prací Charles de Freycinet a dal-

ší členové Gambetovy vlády záměr podporovali. Sněmovna schválila částku 800 000 franků na 

přípravu projektu, který byl ale opuštěn počátkem roku 1881, kdy tuaregové zmasakrovali ex-

pedici vedenou plukovníkem paulem Françoisem Xavierem Flattersem. Incident podstatně 

zbrzdil francouzskou expanzi do nitra Sahary. 

Francouzský ministr námořnictva admirál Jean Jauréguiberry 
podporoval pronikání do oblasti středního a dolního toku Nigeru prostřed-
nictvím kombinace obchodu a občasné demonstrace vojenské síly. Na rozdíl 
od Britů, kteří se hlásili k  politice volného obchodu, Francouzi vycházeli 
z ochranářských zásad. Kapitán Joseph Simon Gallieni přiměl v  listopadu 
1880 Ahmada Seku, vládce Tukulérské říše a syna al-Hadž Omara, aby přijal 
francouzský protektorát a  přiznal Francouzům exkluzivní práva pro ob-
chod v oblasti Nigeru. Obávaným protivníkem francouzské koloniální moci 
byl Samori Touré, muslimský konvertita, který postavil třicetitisícovou ar-
mádu vybavenou evropskými zbraněmi (nakupovanými většinou od Britů). 
Samori Touré vybudoval po roce 1867 rozsáhlou říši, jejíž centrum tvoři-
la pahorkatina severní Guineje. Vzdoroval francouzským oddílům až do roku 
1898, kdy byl poražen a zajat. 

Britský konzul Edward Hewitt navrhl počátkem roku 1883, aby 
Velká Británie vyhlásila protektorát na pobřeží mezi Lagosem, deltou Nigeru 
a Kamerunem, které bylo významným producentem palmového oleje, jehož 
spotřeba během průmyslové revoluce výrazně vzrostla. Britský ministerský 
předseda William Gladstone a členové jeho vlády netoužili po dalším afric-
kém dobrodružství. Záměr ale podporovala vlivná skupina podnikatelů včet-
ně Jamese Huttona a George Dashwooda Goldie-Taubmana, představitele Ná-
rodní africké společnosti (National Africa Company). 

Vznikla obava, že Francie, kterou si Velká Británie odcizila svojí 
politikou v Egyptě, připravuje anexi celého západoafrického pobřeží. Nový 
ministr kolonií Edward Henry Stanley, lord Derby, byl ochotnější naslou-
chat hlasům o  „francouzském nebezpečí“ na dolním toku Nigeru. V  roce 
1880 byla založena Francouzská společnost rovníkové Afriky (Compagnie 
française de l Áfrique equatoriale) a v následujícím roce Senegalská společ-
nost (Compagnie de Senegal). Antoine Mattei, agent Francouzské společnosti 
rovníkové Afriky, navazoval kontakty na březích řeky Benué a v Sokatském 
sultanátu a připravoval půdu k francouzskému průniku do oblasti Čadské-
ho jezera. Trpěl ale nedostatkem finančních prostředků a v prosinci 1883 se 

vrátil rezignovaně do Evropy. Francouzi vyklidili pozice v deltě Nigeru ve 
prospěch Britů. Mezitím se na Hewittovu stranu postavil Percy Anderson, 
vedoucí nově zřízeného afrického oddělení na britském ministerstvu zahra-
ničí, který počátkem roku 1884 přesvědčil Gladstonův kabinet o  nutnosti 
vyhlásit v Guinejském zálivu britský protektorát. 

Od třicátých let 19. století zajížděla k pobřeží Libérie, Toga a Kame-
runu plavidla z Hamburku, Brém a Lübecku. Němečtí obchodníci se objevova-
li v Lagosu a ústí Nigeru. Otto von Bismarck, kancléř sjednoceného Německa, 
však byl vůči koloniální expanzi skeptický. Jak sám prohlásil, jeho mapa 
Afriky se nalézala v Evropě. Celý život řešil otázku, jak zajistit pozici Němec-
ka vklíněného mezi Francií a Ruskem. Bismarck byl přesvědčen, že Francie 
může v zámořských územích nalézt náhradu za ztracené Alsasko a Lotrin-
sko, a netoužil po konfliktu s Velkou Británií. Proto bylo překvapující, když 
v červnu 1884 Bismarck prohlásil před rozpočtovým výborem Říšského sně-
mu, že Německo musí získat koloniální državy v Africe. Přesto, že kancléř 
pravděpodobně nadále nevěřil v  nutnost koloniálních výbojů, musel před 
volbami do Říšského sněmu brát ohled na náladu těch voličů, kteří vyžadova-
li zámořskou expanzi podle britského a francouzského vzoru. Bismarck se 
rovněž snažil prostřednictvím aktivní koloniální politiky zabránit sblížení 
mezi Francií a Velkou Británií. Německo mělo zájem o Kamerun, Togo a ob-
last Angra Pequeña v dnešní Namibii. V polovině července 1884 vyhlásil Gus-
tav Nachtigal „říšskou ochranu“ nad Togem a Kamerunem a 7. srpna 1884 
bylo anektováno pobřeží Angra Pequeña. Velká Británie vzala neochotně 
tuto skutečnost na vědomí. 

Od 15. listopadu 1884 do 26. února 1885 probíhala v Berlíně za účas-
ti zástupců třinácti evropských zemí (Německa, Rakousko-Uherska, Belgie, 
Dánska, Francie, Velké Británie, Itálie, Portugalska, Ruska, Nizozemí, Švédsko-
norské unie a Osmanské říše) a Spojených států amerických konference o zá-
padní Africe (tzv. Kongokonferenz). Účastníci se shodli na volném obchodu 
v povodí Konga, svobodné plavbě na řece Nigeru a jednotných pravidlech pro 
příští územní anexe. Svobodný stát konžský byl potvrzen jako soukromé vlast-
nictví Konžské společnosti, kterou založil Leopold II. Dělení Afriky mělo pro-
bíhat v duchu Livingstonových ideálů obchodu, křesťanství a civilizace. 

Belgický král Leopold II. si mezi listopadem 1883 a dubnem 1884 
zajistil americké uznání Svobodného státu konžského. Zřízení zmíněného 
útvaru vzal na vědomí také předseda francouzské vlády Jules Ferry, který 
přivítal skutečnost, že se Konžská pánev nedostane do britských rukou. V lis-
topadu 1884 souhlasil se vznikem Svobodného státu konžského i Bismarck, 
který v něm naopak viděl prostředek, jak zabránit francouzské expanzi ve 
střední Africe. Také Velká Británie uznala Svobodný stát konžský. Zmínění 
státníci si bezpochyby neuvědomovali, že dávají souhlas k jedné z největších 
humanitárních katastrof v moderních dějinách lidstva. 
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Vzhledem k tomu, že západní mocnosti nebyly ochotny honbu za 
africkými državami dostatečně sponzorovat, „rvačka o Afriku“ se stávala do 
značné míry záležitostí romantických a excentrických dobrodruhů, kteří si 
zvykli stavět evropské vlády před hotovou věc. Tak jako v 17. století, převzaly 
v osmdesátých letech 19. století do značné míry iniciativu soukromé obchod-
ní společnosti, které si od koloniální expanze slibovaly značný ekonomický 
zisk. Impozantní náklady se ale ukázaly být mnohem vyšší než relativně 
skromné výnosy. Do poloviny devadesátých let se většina nových společností 
nacházela před krachem. Jedině Leopoldovo Kongo dokázalo díky produkci 
přírodního kaučuku samo zaplatit svoji koloniální správu. Opustit „nepro-
duktivní“ Afriku však nebylo možné. Veřejné mínění ve Velké Británii, Fran-
cii či Německu, roznícené vlasteneckou rétorikou, příběhy o hrdinství a mu-
čednictví evropských průzkumníků a misionářů či altruistickými výzvami 
k filantropii a naplnění civilizační mise přimělo neochotné evropské vlády 
chopit se „břemene bílého muže“ a převzít přímou odpovědnost za osud Afri-
ky. Začala nová kapitola zápasu o Afriku.

Po skončení Berlínské konference bylo zřejmé, že pobřeží východní 
Afriky mezi Rudým mořem a portugalským Mosambikem bude dalším jabl-
kem sváru mezi koloniálními mocnostmi. Sultán vládnoucí na ostrově Zan-
zibar těžil z rozsáhlého obchodu s otroky a usiloval o rozšíření svého vlivu na 
africkém kontinentu až k jezeru Tanganjika. 

Britský ministerský předseda Salisbury, který se ujal úřadu 
v červnu 1885, se obával, že pokud by se Německo zmocnilo bývalé provin-
cie Equatoria, byla by ohrožena bezpečnost Egypta. I když mahdí zemřel 22. 
června 1885, teokratický stát, který v Súdánu založil, přetrval a představo-
val nyní paradoxně zábranu proti tomu, aby se strategicky důležitého jižní-
ho pomezí Egypta zmocnila jiná mocnost. Rovněž zanzibarský sultán, kte-
rého podporovali Britové, byl německou aktivitou znepokojen. Percy 
Anderson, vedoucí afrického oddělení na britském ministerstvu zahraničí, 
a  podnikatel William MacKinnon se rozhodli sultánovy zájmy obětovat 
a navrhli svolání britsko-německé komise, která by rozdělila sporné území 
mezi obě země. 

povstání mahdistů odřízlo v roce 1883 egyptskou provincii equatoria, rozkládající se na úze-

mí dnešního jižního Súdánu, Ugandy a v západní Keni. Guvernérem provincie byl od roku 1878 

Mehmed emin paša, původním jménem eduard Schnitzer, který se narodil v březnu 1840 

v rodině židovského obchodníka v opole ve Slezsku. později působil v osmanské říši a guver-

nér equatorie Charles George Gordon jej učinil hlavním equatorijským lékařem. po Gordonově 

rezignaci v roce 1878 se emin paša stal Gordonovým nástupcem. Roku 1883 ustoupil se svý-

mi lidmi pod tlakem mahdistů na jih k Albertovu jezeru a jeho další osud nebyl v evropě znám. 

Leopold II. pověřil Stanleyho, aby emina pašu nalezl a s jeho pomocí připojil bývalou provincii 

equatorii ke Svobodnému konžskému státu. Stanley se skutečně v dubnu 1888 v nitru Afriky 

s eminem pašou setkal. ten však o Leopoldovy návrhy nejevil zájem a v následujících letech pra-

coval pro Německou východoafrickou společnost. V ří jnu 1892 jej během jedné expedice za-

vraždili arabští otrokáři. 

Kabinet lorda Salisburyho rozhodl v létě 1888, že Velká Británie, 
musí ovládnout povodí Bílého Nilu až k břehům Viktoriina jezera. Jedině 
tak měly být splněny dva hlavní strategické imperativy, které podmiňovaly 
veškeré britské geopolitické úvahy o budoucnosti Afriky – ochrana Suezu 
a Kapska. Královna Viktorie stvrdila 3. září 1888 královskou chartu udělu-
jící příslušná politická a obchodní práva Východoafrické společnosti Willi-
ama MacKinnona.

Ambiciózní Cecil Rhodes zbohatl těžbou diamantů v Jižní Africe 
natolik, že jeho společnost New De Beers Consolidated Company (kterou zalo-
žil se svým bratrem Herbertem za podstatné pomoci Rotschildova kapitálu) 
získala do roku 1891 monopolní postavení a z devadesáti procent kontrolova-
la světový obchod s diamanty. Cecil Rhodes, který věřil ve zvláštní civilizační 
poslání anglosaské rasy, usiloval o propojení Kapska s Káhirou, mezi nimiž 
by vznikla transkontinentální magistrála. Rhodes získal 29. října 1889 krá-
lovskou chartu, která mu umožnila proniknout do oblasti mezi řekami Lim-
popo a Zambezi. Příslušníci Rhodesovy soukromé žoldnéřské armády opusti-
li 27. června 1890 Kapsko a ovládli území Severní a Jižní Rhodesie (dnešní 
Zambie a Zimbabwe), které se staly prakticky Rhodesovými osobními država-
mi. Jejich reálný ekonomický přínos ale nesplnil původní očekávání.

Bismarck vedl jednání s Brity o postoupení ostrova Helgoland v Se-
verním moři, na kterém by německé námořnictvo zřídilo základnu výmě-
nou za německé ústupky ve východní Africe. Neúnavný protagonista němec-
ké koloniální expaze Carl Peters sice 25. února 1890 získal od místního 
náčelníka Mwangy souhlas se zřízením německého protektorátu v Ugandě, 
ale pro Bismarckova nástupce v úřadě kancléře Lea von Capriviho byl zmíně-
ný ostrov důležitější. Na základě smlouvy uzavřené 1. července 1890 byly Vel-
ké Británii přiznány nároky na Zanzibar, Ugandu a Equatorii, zatímco Ně-
mecku byl předán Helgoland. 

Němečtí osadníci v jihozápadní Africe, jejichž počet dosáhl v roce 
1903 4700 osob, čelili počátkem roku 1904 rozsáhlému povstání Hererů. Ge-
nerál Lothar von Trotha, který byl potlačováním vzpoury pověřen, se uchýlil 
k praxi brutálního vyhlazování, jež stála životy tisíců Hererů. V říjnu 1904 
se vzbouřili rovněž Namové, vedení náčelníkem Hendrikem Witbooiem. Ná-
sledné německé represe nepřežila polovina z původního počtu dvaceti tisíc. 
V červenci 1905 vypuklo povstání také v Německé východní Africe, které tr-
valo do ledna 1906. Po volbách, jež v Německu proběhly 25. ledna 1907, byl 
do čela koloniálního oddělení postaven Bernhard Dernburg, který provedl 
na německých zámořských územích některé žádoucí reformy.

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | oVLádNUtí KoNtINeNtU – AfRIKA  V 19. StoLetí



312 313

Dne 5. srpna 1890 stvrdili v Londýně lord Salisbury a francouz-
ský velvyslanec William Waddington konvenci, podle níž byla Francii při-
znána sféra vlivu v rozsáhlé oblasti severní a západní Afriky (Maroko, Al-
žírsko, Tunisko, Senegal, Guinea, Gabon, Niger a Francouzské Kongo) včetně 
Sahary a na Madagaskaru. Zrodilo se skutečné francouzské zámořské impé-
rium. Gambie, Sierra Leone, Ghana (Zlaté pobřeží) a Nigerie byly potvrzeny 
jako koloniální území Velké Británie. Pokud se Britové snažili svojí vstříc-
ností odvrátit pozornost Francie od Súdánu a přilehlých oblastí (tak, jak se 
jim to podařilo v případě Německa), nebyli zcela úspěšní. V lednu 1893 na-
vrhl francouzský inženýr Victor Prompt stavbu přehrady na Bílém Nilu, 
která by mohla zásadním způsobem ovlivnit ekonomiku Egypta. Prompto-
va vize zaujala francouzského ministra kolonií Théophila Delcassého, kte-
rý s podporou prezidenta Sadiho Carnota prosadil v dubnu 1893 vyslání 
Monteilovy výpravy z Brazzaville do Fašody. Expedici zabránil na poslední 
chvíli ministr zahraničí Gabriel Hanotaux, jenž nechtěl vyhrocovat vztahy 
s Velkou Británií. 

I když se původní plán Leopolda II. připojit ke Svobodnému státu 
konžskému bývalou egyptskou provincii Equatoria ukázal jako nerealistic-
ký, belgický panovník se nevzdal svých myšlenek a v dubnu 1890 přesvědčo-
val v Bruselu Stanleyho, aby dobyl Chartúm, který stále drželi mahdího stou-
penci. Konsternovaný cestovatel odmítl a  záhy opustil Leopoldovy služby. 
Leopolda II. znepokojovaly nejen vysoké náklady spjaté s kolonizací Konžské 
pánve, ale rovněž Cecil Rhodes, který se netajil se svým záměrem proniknout 
na náhorní plošinu Katanga, kde se údajně nacházela obrovská ložiska mědi. 
Leopold II. proto vypravil expedici vedenou Grantem Stairsem, která v pro-
sinci 1891 odstranila místního vládce Msiriho a připojila teritorium ke Svo-
bodnému konžskému státu. Evropští administrátoři a obchodníci se v Kon-
gu dostávali do střetů s arabskými otrokáři, kteří pokládali Konžskou pánev 
za svoji tradiční doménu. 

Italští zástupci uzavřeli 2. května 1889 ve Wičalé smlouvu s habeš-
ským něgušem Menelikem II., na jejímž základě bylo získáno území Eritreje 
pro vybudování italské kolonie. Itálie uznala Menelika za vládce Habeše, křes-
ťanského království, které si po staletí dokázalo zachovat nezávislost. Zatím-
co Itálie, podporovaná Velkou Británii, tvrdila, že Habeš se změnila v důsled-
ku ujednání ve Wičalé v italský protektorát, Menelik II.se snažil od smlouvy 
distancovat. Na Menelikovu stranu se postavily Francie, Rusko a Osmanská 
říše. Habešský panovník se připravoval na neodvratitelný konflikt a  přes 
Francouzské Somálsko (dnešní Džibuti) dovážel moderní výzbroj. V  bitvě 
u  Aduy 1. března 1896 utrpěly italské oddíly, kterým velel generál Oreste 
Baratieri, těžkou porážku. K  triumfu habešského císaře Menelika přispěli 
ruští poradci (habešské poselstvo navštívilo v létě 1895 Petrohrad). V násle-
dujících letech obratný Menelik II. téměř zdvojnásobil rozlohu své říše.

Slabost mahdistů pře-
svědčila v polovině devadesátých 
let britskou vládu lorda Salisbury-
ho, že nadešel vhodný čas k obsa-
zení jižního Súdánu. Britové pů-
vodně předpokládali, že oddíly, 
které porazí mahdisty, okupují 
Chartúm a pomstí smrt generála 
Gordona, budou postupovat z U-
gandy podél Bílého Nilu, přičemž 
k  Viktoriinu jezeru se přepra- 
ví po železnici budované z Mom-
basy. Vývoj uspíšil italský deba- 
kl u  Aduy. Lord Salisbury vydal 
pokyn, aby se egyptská armáda 
generála Horatia Herberta Kit-
chenera přesunula k  oáze Wádí 
Halfa. 

Francouzi se pokusili 
využít Menelikova vítězství k ovládnutí povodí Bílého Nilu. Ministr zahrani-
čí Gabriel Hanotaux v listopadu 1895 odstoupil a za jeho nástupce Berthelota 
byla připravena nová vojenská výprava pod vedením kapitána Jeana-Baptis-
ta Marchanda, jejímž cílem byla okupace Fašody a vyhlášení francouzského 
protektorátu. Gabriel Hanotaux, který se vrátil na ministerstvo v  dubnu 
1896, byl postaven před hotovou věc. V květnu 1896 byly přerušeny britsko-
francouzské rozhovory o dělení sfér vlivu v povodí Nigeru. Vztahy mezi obě-
ma zeměmi se opět vyostřily. Ministr kolonií André Lebon, stoupenec politi-
ky zámořské expanze, navrhl výstavbu železnice z Džibuti přes Addis Abebu 
k Bílému Nilu. Z Habeše měly být vypraveny další dvě francouzské expedice, 
které by se setkaly s Marchandem ve Fašodě. Francouzi zřejmě netušili, že 
Menelik II. zároveň vyslal poselstvo k mahdistům, jimž navrhl spojenectví 
zaměřené proti všem Evropanům. 

Marchandova výprava, která postupovala z  Brazzaville v  Kongu 
a již tvořilo dvanáct důstojníků a sto dvacet senegalských vojáků, dosáhla 10. 
července 1898 opuštěné pevnosti Fašoda na Bílém Nilu. Záměr vytvořit sou-
vislý pás francouzských kolonií od Atlantiku po Indický oceán a  přerušit 
britský postup z Kapska do Káhiry se nyní zdál být dosažitelný. Marchand 
vztyčil ve Fašodě francouzskou vlajku a vyhlásil zábor území. 

Expediční sbor generála Kitchenera zahrnující čtyři britské, pět 
egyptských a šest súdánských pěších praporů, dvacet šest děl a dvanáct ku-
lometů Maxim, dospěl 1. září 1898 k Ummdurmánu nedaleko Chartúmu. 
Následujícího dne byla svedena bitva (které se účastnil mladý Winston 

Smrt generála Gordona v Chartúmu
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Churchill), během níž byla ar-
máda mahdího nástupce Abdul-
láha ibn Muhammada rozdrce-
na. Padlo jedenáct tisíc mahdistů; 
ztráty Britů a  Egypťanů činily 
čtyřicet devět mužů. 

Dne 17. září 1898 se s Mar- 
chandem setkal Kitchener a požá-
dal jej, aby opustil Fašodu. Když 
Marchand odmítl, Kitchener po-
dal zprávu do Londýna a požádal 
o instrukce. Francie se nacházela 
uprostřed vážné vnitropolitické 
krize způsobené Dreyfusovou afé-
rou, která radikalizovala veřejné 
mínění. Hrozilo, že mezi Francií 
a Velkou Británií vypukne otevře-
ný konflikt. Francie byla izolova-
ná. Císař Vilém II. blahopřál krá-
lovně Viktorii k  vítězství nad 
mahdisty a  Rusko se nehodlalo 
zapojit do válečného dobrodruž-
ství. Velká Británie mobilizovala 
loďstvo. Francouzský prezident 
Félix Faure a nová vláda Charlese 
Dupuye souhlasila 2. listopadu 
1898 s  vyklizením Fašody. Jean 
Baptiste Marchand byl ve Francii 

přivítán jako národní hrdina. V dohodě uzavřené 21. března 1899 se Francie ko-
nečně smířila s britskou okupací Egypta, na základě smlouvy stvrzené 19. ledna 
1899 v Káhiře byl Súdán prohlášen britsko-egyptským kondominiem.

Německá diplomacie vyzkoušela v souvislosti s Marokem dvakrát 
pevnost britsko-francouzské Srdečné dohody z roku 1904 (blíže viz kap. 16). 
31. března 1905 se v Tangeru vylodil císař Vilém II., aby podpořil marocké-
ho sultána. Francie a Německo se za této první marocké krize octly na po-
kraji válečného střetu. Francouzský premiér Maurice Rouvier a  ministr 
zahraničí Théophile Delcassé nakonec souhlasili s uspořádáním meziná-
rodní konference o Maroku, která se konala ve španělském přístavu Algeci-
ras (16. 1.–7. 4. 1906). 1. července 1911, kdy v Maroku probíhaly nepokoje, se 
náhle v Agádíru objevil německý křižník Panther, což znamenalo počátek 
druhé marocké krize. Německo posléze akceptovalo francouzský protekto-
rát v Maroku výměnou za postoupení části Francouzského Konga.

Poručík Marchand ve Fašodě

Naleziště zlata odkrytá 
v  březnu 1886 ve Witwatersran-
du přeměnila Transvaal v  histo-
ricky krátké době v  nejbohatší 
africkou zemi, z níž se do konce 
století ročně vyvážel tento draho-
cenný kov v hodnotě čtyřiadvace-
ti miliónů liber šterlinků. Množ-
ství cizích přistěhovalců (uitlan- 
derů) přesáhlo počet autochton- 
ních Búrů, kteří nepřiznávali 
imigrantům plná občanská práva. 
Transvaalská vláda v čele s prezi-
dentem Paulem Krugerem naku-
povala německé pušky a francouz- 
ská děla a  sbližovala se – k  brit- 
skému znepokojení – s Německem. 
Cecil Rhodes, který byl minister-
ským předsedou Kapska, se na přelomu roku let 1895/1896 pokusil Kruge-
ra svrhnout (incident je známý jako Jamesonův vpád), ale nebyl úspěšný. 

Kapský guvernér Alfred Milner se snažil přimět Krugera k přijetí 
britského návrhu, podle něhož měli uitlandeři získat volební právo po pěti 
letech pobytu. Milner, který vyrůstal v  Německu a  obdivoval Bismarcka 
a Fridricha II. Velikého, s obavami sledoval, jak Johannesburg jako nové kve-
toucí politické centrum jižní Afriky zastiňuje Kapské město. Britská strana, 
reprezentovaná především Josephem Chamberlainem, ministrem kolonií 
v Salisburyho vládě, požadavky vůči Transvaalu nadále stupňovala. Obavy 
z německého vlivu polevily v roce 1898 po podpisu britsko-německé doho-
dy o případném budoucím rozdělení portugalských kolonií na jihu Afriky.

Chamberlain se vrátil ke staršímu Carnarvonovu plánu jihoafric-
ké konfederace. Nyní v cestě nestál Cečvajo, ale Kruger. Alfred Milner, který 
si na rozdíl od britské vlády v Londýně uvědomoval skutečnou búrskou sílu, 
si více než konfederaci pod britským vedením přál vítězství anglosaského 
živlu. Když se Paul Kruger začátkem září 1899 dozvěděl, že do Natalu směřuje 
ze zámoří 10 000 britských vojáků, dospěl k názoru, že válka je nevyhnutelná. 
Obě búrské republiky (Transvaal 28. září a Oranžský svobodný stát 2. října) 
vyhlásily mobilizaci. 10. října 1899 vyhlásili Paul Kruger a prezident Oranž-
ského svobodného státu Marthinus Steyn Velké Británii válku. 

Búrské jednotky čítající přes 45 000 mužů překročily hranice Na-
talu a obklíčily město Ladysmith, napadly Kapsko a oblehly strategicky důle-
žitá města Kimberley a Mafeking ležící na železniční trati z Kapského města 
do Jižní Rhodesie. Generál Redvers Buller, vrchní velitel britských vojsk 

Prezident Transvaalu Paul Kruger
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v  Jižní Africe, se pokusil vyprostit  Kimberley a  Ladysmith. Mezi 10. a  15. 
prosincem Britové utrpěli tři vážné porážky u Stormbergu, Magersfonteinu 
a Colensa a ztratili 7000 mužů. 24. ledna 1900 byl Buller nucen za těžkých 
ztrát ustoupit z výšiny Spion Kop v Natalu. Londýnský kabinet rozhodl mobi-
lizovat další lidské a materiální zdroje. Redvers Buller byl odvolán a nahra-
zen veteránem z  Indie a  Wolseleyovým rivalem generálem Frederickem 
Sleighem Robertsem, kterého do Jižní Afriky doprovázel hrdina ze Súdánu 

Příslušníci búrských partyzánských oddílů

Horatio Herbert Kitchener. Karta se začala obracet. Generál John French 
prorazil búrské pozice a vstoupil 15. února 1900 do Kimberley. Redvers Bul-
ler, jehož vojenské schopnosti jsou kvůli počátečním nezdarům podceňová-
ny, osvobodil 28. února 1900 Ladysmith. Generál Roberts vítězně postupoval 
na Bloemfontein, hlavní město Oranžského svobodného státu, které obsadil 
13. března 1900. 31. května 1900 se Roberts zmocnil Johannesburgu a zla-
tých dolů ve Witwatersrandu a o pět dní později padla Pretorie. Po spojení 
pěti Robertsových divizí se třemi Bullerovými divizemi pochodujícími z Na-
talu, ke kterému došlo v srpnu, se búrská armáda jako jednotná síla defini-
tivně rozpadla. Paul Kruger uprchl přes portugalský Mosambik do nizozem-
ského exilu. Redvers Buller se vrátil do Anglie a Frederick Sleigh Roberts, 
který předal velení Kitchenerovi, jej v prosinci 1900 následoval. 

Válka zdaleka neskončila. Schopní búrští velitelé Louis Botha a Jan 
Christiaan Smuts zahájili účinný gerilový boj, který způsoboval Britům 
značné ztráty. Kitchener nařídil vypalovat farmy, ničit úrodu a  zabavovat 
dobytek. Ženy a děti příslušníků búrských jednotek byly internovány v pro-
vizorních táborech budovaných podél železničních tratí. Liberální poslanci 
vedení Davidem Lloydem Georgem, kteří vystupovali proti válce, použili 
v  této souvislosti pojem „koncentrační tábor“. Kitchenerova rozhodnost 
a brutalita nakonec přiměla Búry přistoupit na mírová jednání, jež vyústila 
31. května 1902 ve Vereenigingu podpisem mírové smlouvy. Britskou po-
kladnu přišel konflikt na dvě stě miliónů liber šterlinků. Padlo 20 000 brit-
ských vojáků a 7000 búrských bojovníků. V internačních táborech zahynulo 
na epidemie a vyčerpání 28 000 búrských žen a dětí. 

Dne 31. května 1910 vytvořily Kapsko, Natal, Transvaal a Oranžský 
svobodný stát Jihoafrickou unii, která se stala britským dominiem. Postave-
ní mocenského a hospodářského centrem země se definitivně přesunulo do 
Transvaalu. Politická a vlastnická práva nebělošského obyvatelstva byla přes 
britský odpor silně omezena. Prvním ministerským předsedou Jihoafrické 
unie byl zvolen Louis Botha. 

V létě 1900 zahájil žurnalista Edmond Morel tiskovou kampaň ob-
viňující správu Svobodného konžského státu ze zločinů proti lidskosti. More-
lova tvrzení potvrdili další svědci včetně britského konzula ve Svobodném 
konžském státě Rogera Casementa. Proti Leopoldovi se postavili i  členové 
jeho vlastní vyšetřovací komise v čele se soudcem Emilem Janssensem. Leo-
pold II. byl nařčen, že pod záminkou filantropie a abolicionismu přeměnil 
Svobodný konžský stát v represivní instituci založenou na bezohledném vy-
kořisťování domorodého obyvatelstva. Jako jediné možné řešení se nabízelo 
předání Konžské pánve do správy belgického státu, k čemuž došlo na základě 
zákona ze 20. října 1908.

V prvním desetiletí 20. století proces dělení Afriky, tento projev 
evropského expansionismu a  imperiálních tendencí, definitivně skončil. 
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Během jediné generace prodělal kontinent politické, ekonomické a sociální 
změny, na které jiné části světa potřebovaly celá staletí. Velká Británie potvr-
dila v závěrečných desetiletích 19. století postavení hlavní koloniální moc-
nosti, i když sen o přímém spojení Kapska s Káhirou se jí před první světovou 
válkou nepodařilo realizovat. Francie vytvořila v západní a  severní Africe 
impozantní impérium, které ji mělo umožnit překonat trauma z  porážky 
v prusko-francouzské válce. Německo získalo navzdory zdrženlivosti politic-
kých a hospodářských elit relativně rozsáhlé zámořské území odrážející jeho 
působivý vzestup jako ekonomicky nejsilnějšího evropského státu. Potíže Itá-
lie při koloniální expanzi ukázaly na rozpory mezi aspiracemi a reálnými 
možnostmi této země. Egypt svoji samostatnost ztratil, Habeš ji uhájila, afri-
kánské státy nezávislost udržely za cenu kompromisu. Osudy Svobodného 
státu Kongo představovaly tragickou parodii na Livingstonovu humanistic-
kou výzvu k morální proměně kontinentu, která stála na počátku „rvačky 
o Afriku“. 

16. mezINáRodNí 
VztAhy 

1871–1914
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spolek tŘí císaŘů 

Období po válce Pruska a dalších německých států s Francií se současníkům 
dlouho jevilo jako poměrně klidné. V Evropě nedošlo, kromě sféry Východní 
otázky, k ozbrojeným střetnutím, většinou se válčilo v odlehlých mimoevrop-
ských oblastech. Po určitou dobu převládala snaha velmocí i ostatních států 
vyhnout se ozbrojeným konfliktům. Zdrženlivost byla vyvolávána působe-
ním různých faktorů, ať to byly reminiscence na války a revoluce, vzrůst vli-
vu veřejného mínění a v neposlední řadě obrovský rozmach techniky a mo-
dernizace armád, což sebou neslo riziko, že by se mohl dílčí konflikt změnit 
v obecný požár nedozírného dosahu. Zhruba do konce století také jako „po-
jistný ventil“ působila skutečnost, že velmoci ještě mohly uskutečňovat své 
expanzívní záměry zabíráním území v mimoevropských oblastech. Jakmile 
tato možnost skončila, stalo se střetnutí velmocí pravděpodobnějším.

Důsledky prusko-francouzské války dlouho ovlivňovaly meziná-
rodní vztahy. Francie se nikdy nesmířila s  porážkou, ale delší čas musela 
v oblasti zahraniční politiky postupovat opatrně. Její postavení bylo zpočát-
ku značně nepříznivé. Německý kancléř Bismarck vytrvale usiloval o to, aby 
Francii udržel v mezinárodní izolaci, na druhé straně se snažil zlepšit vzta-
hy k Rakousko-Uhersku, udržoval i poměrně příznivý vztah k Rusku.

Vznik silného sjednoceného německého státu znamenal podstat-
nou změnu rozložení sil v Evropě. Došlo k vážnému narušení mocenské rov-
nováhy, což nebylo příznivé zvláště pro tradiční zájem Británie, která od Ví-
deňského kongresu až do podpisu spojenecké smlouvy s  Japonskem roku 
1902 uplatňovala tzv. politiku skvělé izolace (jedinou výjimkou v tomto ohle-
du v celém 19. století byla účast Británie v Krymské válce). Tato politika se 
opírala o rozhodující námořní a hospodářskou převahu Británie, její podstata 
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spočívala v tom, že se ostrovní říše stranila přímého zasahování do konfliktů 
na kontinentě a vyhýbala se podpisu spojeneckých smluv. V zásadě londýnská 
vláda sledovala kurs udržení takové rovnováhy v Evropě, která by pokud mož-
no co nejvíce vyhovovala britským zájmům. Třebaže vznik sjednoceného Ně-
mecka nesporně změnil předchozí konstelaci, až do konce 19. století Velká 
Británie považovala za hlavního soupeře na mezinárodní scéně Rusko.

Počátkem sedmdesátých let došlo k významnému sblížení Ruska, 
Německa a Rakousko-Uherska. Východisko poskytlo setkání panovníků tří 
„východních velmocí“, Alexandra II., Viléma I. a Františka Josefa I. v Berlíně 
v září 1872. Výsledkem dalších jednání byl podpis Schönbrunnské smlouvy 
mezi Rakousko-Uherskem a Ruskem 6. června 1873, na jejíž podmínky 23. 
října téhož roku přistoupilo i Německo. Takto vznikl Spolek tří císařů, který 
podstatně ovlivňoval mezinárodní vztahy, třebaže zájmy účastníků byly 
v nejednom případě velmi rozporné. Rusko hledalo v tomto seskupení přede-
vším podporu své politiky v době, kdy se zhoršily jeho vztahy s Británií kvůli 
mimoevropským problémům, svým způsobem si takto zajistilo západní hra-
nici, přesto nehodlalo přijmout nějaké závazky, jednoznačně namířené proti 
Francii. Pro Vídeň bylo uvedené sbližování svým způsobem nutností, jelikož 
opustila dosavadní orientaci na Británii. Pokud šlo o  Německo, Bismarck 
touto cestou zajistil lepší mezinárodní postavení sjednocenému státu a za-
bránil případnému zlepšení vztahů mezi Ruskem a Francií. To bylo pro Ber-
lín mimořádně důležité vzhledem k nové krizi ve vztahu k Paříži, jež hrozila 
přerůst ve válečný konflikt. Impulsem byl pastýřský list biskupa z Nancy ze 
srpna 1873, požadující navrácení Alsaska a Lotrinska Francii. Německý tisk 
reagoval mohutnou kampaní, požadující preventivní úder. Třebaže se paříž-
ská vláda od záležitosti distancovala, Bismarck se v rozhovoru s  francouz-
ským velvyslancem v lednu 1874 jednoznačně vyjádřil, že Německo nebude 
čekat, až Francie skončí válečné přípravy. Vláda vévody de Decazese se obrá-
tila s prosbou o podporu na Británii, Rakousko-Uhersko a Rusko. Postoj těch-
to velmocí nakonec přinutil Bismarcka od dalšího tlaku na Francii upustit, 
třebaže ještě v dubnu 1874 se německý tisk zabýval úvahami o nadcházející 
válce (obvykle bývá připomínán proslulý článek Válka v dohledu? publikova-
ný listem Die Post). Bismarcka zřejmě poněkud zaskočila spolupráce Londý-
na a Petrohradu v průběhu krize, determinovaná přáním obou vlád, aby ne-
docházelo k  dalšímu oslabování Francie. Když 10. května 1875 přijeli car 
Alexandr II. a kancléř kníže Gorčakov do Berlína, byla již krize definitivně 
zažehnána a Bismarck projevoval ochotu k ústupu. 

Alexander Michajlovič kníže Gorčakov (1798–1883), ruský státník a diplomat. pocházel ze staré 

šlechtické rodiny odvozující svůj původ od Rurikovců. Účastnil se kongresů Svaté aliance v Lub-

lani (1821) a ve Veroně (1822), diplomatickou dráhu nastoupil jako vyslanec ve Württembersku 

(1841). od roku 1850 působil jako ruský zplnomocněnec u Německého spolku ve Frankfurtu, kde 

poznal mladého ottu von Bismarcka, zastupu-

jícího prusko. od roku 1854 byl ruským velvy-

slancem ve Vídni, zúčastnil se pařížského mí-

rového kongresu po Krymské válce (1856). 

V témže roce převzal vedení ruského minister-

stva zahraničí po Nesselrodem. od roku 1863 

byl kancléřem. po porážce Francie ve válce 

s pruskem a německými státy (1870–1871) 

zbavil Rusko závazků přijatých v důsledku po-

rážky v Krymské válce. působil při vzniku Spol-

ku tří císařů (1873), byl klíčovým účastníkem 

Berlínského kongresu (1878), jehož výsledky 

považoval s ohledem na cí le ruské politiky za 

svůj největší životní neúspěch. za jeho hlavní-

ho původce považoval Bismarcka. V roce 1882 

se Gorčakovovým nástupcem ve funkci minis-

tra zahraničí stal manžel jeho neteře Nikolaj 

Karlovič Giers. 

Většina historiků se shoduje na tom, že německý kancléř, na roz-
díl od generality, v žádném bodě vývoje krize nepovažoval možnost války 
s Francií za reálnou. Celá záležitost však dokumentovala limitovanost účin-
nosti Spolku tří císařů, jeho slabá místa pak zcela zřetelně odhalil jak prů-
běh Východní krize v letech 1875–1878, tak jednání Berlínského kongresu 
v roce 1878.

východNí krIze 1875–1878

Krize v 70. letech byla dalším velkým střetnutím v oblasti Východní otázky. 
Začala v souvislosti s protitureckým povstáním v Bosně a Hercegovině roku 
1875 a v Bulharsku na jaře 1876. Velmoci od roku 1875 velmi pozorně sledo-
valy vývoj v sultánových državách na Balkáně. Výsledkem Bismarckova jed-
nání s ministry zahraničí Ruska a Rakousko-Uherska bylo berlínské memo-
randum z  13. května 1875, jímž tyto velmoci ultimativně vyzývaly Turky 
k zastavení války proti povstalcům a požadovaly zlepšení postavení křesťan-
ského obyvatelstva sultánových držav na Balkáně. K  tomuto požadavku se 
připojily i francouzská a italská vláda, zatímco Velká Británie celou věc po-
chopila jako důsledek tlaku Ruska a memorandum odmítla.

Mezitím byl v  Konstantinopoli svržen sultán Abdülaziz (1830–
1876), na trůn 30. května 1876 dosedl duševně nezpůsobilý Murat V. ovlivňo-
vaný Midhatem Paşou, chráněncem britského velvyslance Elliota. Jakmile si 
byli Turci jisti britskou podporou, rozpoutali na Balkáně krvavé represálie 

Alexander Michajlovič kníže Gorčakov
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proti slovanskému obyvatelstvu, jen brutální potlačení povstání v Bulhar-
sku si vyžádalo na 30 000 obětí.

Evropské veřejné mínění bylo pobouřeno, Srbsko a Černá Hora vy-
hlásily 30. června 1876 Turecku válku. Nyní šlo o to, zda jim Petrohrad po-
skytne očekávanou pomoc. Car Alexandr II. váhal, neboť se obával, že by na-
konec Rusko mohlo opět stát osamoceno proti bloku mocností, stejně jako za 
Krymské války. Pro další vývoj měla klíčový význam reakce britského veřej-
ného mínění na události na Balkáně. Zprvu se britský ministerský předseda 
Benjamin Disraeli (právě v roce 1876 byl povýšen do šlechtického stavu, stal 
se lordem Beaconsfieldem) pokoušel zprávy z Balkánu prezentovat jako ne-
pravdivé, to však byla pouze voda na mlýn jeho liberálnímu rivalovi Willia-
mu E. Gladstonovi, který ostře kritizoval vládní politiku, hovořil na mnoha 
veřejných shromážděních a během krátké doby se prodaly desetitisíce výtis-
ků jeho slavné publikace s výmluvným titulem Bulharské hrůzy a Východní 
otázka. Dokonce ani v konzervativním kabinetu nepanovala jednota názorů, 
premiérova hlediska ne zcela sdíleli ministr zahraničí lord Derby a ministr 
pro Indii lord Salisbury. V této době přijel do Petrohradu hrabě Ignatěv, který 
působil jako ruský velvyslanec v Konstantinopoli od roku 1864. Podle jeho 
názoru byl ruský vliv v Turecku převratem v květnu zcela podkopán a nebylo 
možné jej obnovit diplomatickými prostředky. Jeho návrh byl jednoznačný – 

Rusko musí využít situace a zahá-
jit válku. Car, ovlivňovaný obava-
mi z možnosti vzniku protiruské 
koalice, stále váhal. Ostatně pro-
bíhající diplomatická jednání do 
značné míry zdůvodňovala opatr-
ný postoj Alexandra II. 8. červen-
ce 1876 se car a Gorčakov setkali 
s Františkem Josefem I. a minist-
rem zahraničí Andrássym na 
zámku v  Zákupech, kde došlo 
k dohodě o případných územních 
změnách na Balkáně. 

Gyula hrabě Andrássy de Csik-Sent-Király et 

Kraszna Horka (1823–1890), uherský státník 

a diplomat. pocházel ze starého magnátského 

rodu, byl aktivním účastníkem revoluce 1848–

1849 v Uhrách, po její porážce žil exilu. Roku 

1850 byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu 

smrti oběšením. do Uher se mohl vrátit až 

roku 1860, 1861 se stal poslancem Uherského Gyula hrabě Andrássy

sněmu, byl stoupencem Ference deáka. po rakousko-uherském vyrovnání roku 1867 se stal 

uherským ministerským předsedou, roku 1871 převzal úřad rakousko-uherského ministra za-

hraničí. za války pruska a německých států s Francií (1870–1871) prosazoval dodržování neut-

rality habsburskou monarchií, stejně jako za Východní krize v polovině 70. let. Vedl delegaci Ra-

kousko-Uherska na Berlínském kongresu v roce 1878, prosazoval kurs spolupráce s Velkou 

Británií. V Berlíně monarchie získala jeho zásluhou souhlas velmocí k okupaci Bosny, Hercegovi-

ny a Novopazarského sandžaku, ačkoli tato území formálně zůstala v rámci osmanské říše. 

Andrássy byl spolu s Bismarckem aranžérem spojenecké smlouvy s Německem v roce 1879, 

v témže roce z úřadu odstoupil.

Rusko na jednáních v Zákupech získalo souhlas Vídně s připoje-
ním Batumi a jihozápadní Besarábie, kterou ztratilo po Krymské válce. Ra-
kousko-Uhersko dostalo ruský souhlas s případnou okupací Bosny a Hercego-
viny. Klíčového cíle ruské politiky – dohody o rozdělení sfér vlivu na Balkáně 
– však dosaženo nebylo. Německá i rakouská odpověď na výzvu ke společné-
mu útoku na Turecko byla pro Petrohrad nepochybným zklamáním. András-
sy nabídl Rusům pouze neutralitu Rakouska za případné kompenzace, Bis-
marck se nechal slyšet, že Německo by nemohlo připustit, aby kterýkoli z jeho 
partnerů ze Spolku tří císařů byl vystaven riziku porážky, která by znamena-
la jeho vyřazení z velmocenského koncertu. Alexandr II. tedy stál před roz-
hodnutím, zda zahájit válku bez dostatečného diplomatického zajištění. Po-
rážky srbské armády však nakonec přiměly carskou vládu k zásahu. Ruský 
velvyslanec v Konstantinopoli Ignatěv předal 31. října 1876 Turkům ultimá-
tum požadující, aby přijali podmínky velmocí. Krizi měla vyřešit konference 
diplomatických zástupců velmocí v  tureckém hlavním městě. Tento plán 
však zmařil svou aktivitou Midhat Paşa. Po pouhých třech měsících vlády byl 
sesazen sultán Murat V., na trůnu ho nahradil mladý Abdülhamit II. (1876–
1909) a Midhat se stal velkovezírem. Poté s britskou podporou provedl tah, 
který Turkům umožnil odmítnout požadavky velmocí. 24. prosince 1876 bylo 
v Konstantinopoli oznámeno vyhlášení ústavy, což podle velkovezíra zname-
nalo, že všichni sultánovi poddaní jsou si od této chvíle rovni, a tudíž další 
jednání o reformách a ústupcích křesťanům na Balkáně je zbytečné. Poté Tur-
ci odmítli i  poslední variantu velmocenského návrhu reforem a  20. ledna 
1877 jednání konstantinopolské konference skončilo.

Za těchto podmínek Petrohrad považoval rázný zásah za nevyhnu-
telný, bylo však třeba urychleně provést odpovídající diplomatické zabezpe-
čení. Podpisem tajné konvence v Budapešti 15. ledna 1877 se Rakousko-Uher-
sko zavázalo zachovat vůči nadcházejícímu rusko-tureckému konfliktu 
neutralitu, za to Petrohrad uznal nárok Vídně kdykoli okupovat Bosnu a Her-
cegovinu. Rusko se zavázalo, že jeho jednotky nevstoupí na půdu Srbska, což 
lze interpretovat jako uznání Srbska za zájmovou sféru Rakouska. O několik 
týdnů později museli Rusové učinit další ústupek – dodatkem ke konvenci se 
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zaručili, že v případě porážky Turecka nebudou usilovat o vytvoření velkého 
slovanského státu na Balkáně. Pokud šlo o stanoviska dalších velmocí, Bis-
marck již v  řeči na Říšském sněmu 5. prosince 1876 konstatoval, že by se 
Německo nemělo ve Východní krizi angažovat, pokud celá věc pro ně nebude 
mít „alespoň cenu zdravých kostí jednoho jediného pomořanského mušketý-
ra“. Francie sice měla značný zájem ve sféře Východní otázky, ale za krize 
v letech 1873–1875 pochopila cenu podpory Petrohradu, a tudíž Rusové vý-
raznější odpor Paříže očekávat nemuseli. Pouze stanoviskem Británie si ne-
mohli být jisti, byť ruský velvyslanec v Londýně hrabě Šuvalov svou vládu 
ujišťoval, že Britové do války kvůli podpoře Turecka nepůjdou.

Ani v Petrohradě nepanovala jednota v otázce vyhlášení války. Na-
konec převládl názor formulovaný ministrem války hrabětem D. A. Miljuti-
nem – válka je vzhledem k činům Turků nevyhnutelnou, i když bude velkým 
břemenem pro stát, vzhledem k jeho „oslabení“ předchozími reformami. Jen 
někteří – například kancléř Gorčakov a ministr financí Reutern – požadovali 
zachovat mír za každou cenu. Jejich hlas však zůstal nevyslyšen a 24. dubna 
1877 vyhlásilo Rusko Turecku válku. Zpočátku se pro Rusko vyvíjela přízni-
vě. Koncem června překročily ruské jednotky Dunaj, 19. července dosáhly 
oddíly generála Gurka strategicky významného průsmyku Šipka v pohoří 
Balkán, sultán se chystal opustit Konstantinopol. Obrat nastal, když turec-
ký velitel Osman Paşa přesunul své jednotky od srbských hranic do pevnos-
ti Plevno a poté několikrát úspěšně odrazil ruské útoky. Také na východě se 
situace změnila v neprospěch Rusů – generál Loris-Melikov musel zastavit 

Ruská armáda překračuje v létě 1877 Dunaj

obléhání pevnosti Kars a  stáhl se na ruské území. Ruský zákrok vyvolal 
prudkou odezvu především ve Velké Británii. Vláda Jejího Veličenstva 21. 
července 1877 jednomyslně přijala návrh svého předsedy lorda Beaconsfiel-
da, aby v případě obsazení Konstantinopole byla Rusku vyhlášena válka. Po 
kapitulaci turecké posádky pevnosti Plevno ruské jednotky rychle postupo-
valy, 11. února 1878 vydal car příkaz k  obsazení Konstantinopole. Ruský 
vrchní velitel velkokníže Nikolaj Nikolajevič však 24. února 1878 zastavil 
armádu v San Stefanu, asi 10 kilometrů před tureckou metropolí. Jeho opa-
trné rozhodnutí zjevně ovlivnily opodstatněné obavy z  britského zásahu. 
V Londýně tehdy probíhalo dokončování válečných příprav, parlament od-
hlasoval válečné úvěry. V San Stefanu také zástupci válčících stran podepsali 
3. března 1878 předběžnou mírovou smlouvu, jejíž podmínky přinesly Rus-
ku podstatný úspěch. Poražení Turci museli uznat nezávislost Černé Hory, 
Srbska a Rumunska, Bulharsko mělo dostat autonomii a jeho území mělo sa-
hat až k Egejskému moři. Oblast kolem Ardahanu, Bajazidu a Karsu ve vý-
chodní části Malé Asie mělo Turecko odstoupit Rusku.

Podmínky Sanstefanské smlouvy vyvolaly odpor především v Lon-
dýně a ve Vídni. Britové podepsali s Tureckem 4. června 1878 tzv. Kyperskou 
konvenci. Na základě tohoto dokumentu odstoupil sultán ostrov Kypr Britá-
nii, která takto získala důležitou strategickou základnu ve východním Stře-
domoří a současně se zavázala bránit turecké državy v asijských oblastech. 
Ve Vídni považovali sanstefanské podmínky za porušení dohod ze Zákup 
i  Budapešťské konvence, zejména v  souvislosti se zamýšleným vytvořením 
„velkého“ Bulharska. Obě velmoci byly proto rozhodnuty připravit Rusko při-
nejmenším o část plodů jeho vítězství. V Petrohradě nyní museli znovu zva-
žovat ruské možnosti. Ministr války Miljutin došel k závěru, že armáda pro-
stě není schopna vést další válku – v  jednotkách na Balkáně řádil tyfus, 
v ruském týlu zůstaly nedobyté turecké pevnosti, zásobovací spojnice po Čer-
ném moři mohla prakticky kdykoli přerušit britská flotila.

Kancléř Gorčakov, velvyslanec v Británii hrabě Šuvalov a další do-
poručovali carovi přijmout kompromis, aby bylo nalezeno východisko z krize 
a Rusko se vyhnulo konfliktu, který by pro ně mohl mít mimořádně vážné 
důsledky. Alexander II. souhlasil, a tak mohl 30. května 1878 Šuvalov v Lon-
dýně podepsat s Británií protokol, kterým Rusko přijalo kompromis v bulhar-
ské otázce – země byla rozdělena na autonomní knížectví na severu a tzv. Vý-
chodní Rumélii na jihu, která sice měla být pod svrchovaností sultána, jejím 
guvernérem se však měl stát křesťan a měla mít poměrně rozsáhlou samo-
správu. Rusku měly zůstat dílčí zisky – Besarábie, Kars a Batumi. Krátce nato, 
9. června 1878, londýnská vláda posílila svou pozici tajnou smlouvou o spo-
lečném postupu s Rakousko-Uherskem, jíž Vídeň získala britský souhlas s bu-
doucí okupací Bosny a Hercegoviny. Hospodářské vyčerpání a nepříznivá me-
zinárodní situace přinutily petrohradskou vládu přistoupit na návrh, aby 
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byla Východní krize urovnána jednáním mezinárodního kongresu, který byl 
zahájen 13. června 1878 v Berlíně. Bismarck podle vlastních slov vystupoval 
jako „čestný makléř“ při jednáních velmocí. Byl to však právě on, kdo vý-
znamně přispěl k diplomatické porážce Ruska. Berlínský protokol ze 13. čer-
vence v podstatnou měrou zahrnoval podmínky Londýnského protokolu ze 
30. května – Bulharsko bylo rozděleno uvedeným způsobem, Rakousko-Uher-
sku bylo přiznáno právo vojensky okupovat Bosnu, Hercegovinu a strategicky 
důležitý Novopazarský sandžak, tato území formálně zůstávala součástmi Os-
manské říše. Rusko získalo Batumi, Kars, Ardahan a Besarábii, menší územní 
zisky měly Srbsko, Řecko, Černá Hora a Rumunsko. 

budováNí tzv. bIsmarckova systému:
dvojspolek, obNoveNí spolku tŘí císaŘů, vzNIk trojspolku

Kongres sice přinesl důležité změny ve sféře Východní otázky, ale jeho výsled-
ky neznamenaly žádné trvalejší řešení. Současně se zřetelně projevily slabiny 
Spolku tří císařů, vztahy Německa a Ruska se vážně zhoršily. Bismarck po-
chopil, že se mu nepodaří trvale zmírnit rozpory Ruska a Rakousko-Uherska 
na Balkáně, proto se rozhodl pro změnu kursu, jejímž důsledkem byl zrod 
spojenectví s habsburskou monarchií a úsilí zlepšit vztah Německa k Velké 
Británii. Politikové ve Vídni vcelku uvítali možnost uzavření protiruského 
spolku. V Německu však po určitou dobu kladl hlavní odpor Bismarckovu 
návrhu císař Vilém I., který se, ovlivněn principy monarchické solidarity 
a reminiscencemi na dávné prusko-ruské spojenectví, zdráhal dát souhlas 
k uzavření smlouvy jednoznačně namířené proti Petrohradu. V  téže době, 
kdy Bismarck projednával v Gasteinu podmínky smlouvy, se císař sešel v Ale-
xandrovu (3.–4. září 1879) s carem Alexandrem II. a okázale demonstroval 

Jednání na Berlínském kongresu

přátelství k Rusku. Nakonec kancléř s vynaložením nemalého úsilí včetně 
hrozby demisí překonal odpor dvaaosmdesátiletého monarchy a  7. října 
1879 byla ve Vídni podepsána tajná smlouva mezi Německem a Rakousko-
Uherskem, obsahující vzájemné záruky pro případ války s Ruskem. Německý 
kancléř byl do jisté míry výsledkem rozladěn, protože se Andrássymu poda-
řilo vnutit mu svou koncepci – signatáři se zavazovali k vzájemné pomoci 
proti Rusku, ale rakouský ministr neakceptoval podobné zaměření proti 
Francii. Vznik Dvojspolku byl prvním krokem na cestě k vytváření mocen-
ských bloků, které se nakonec střetly v první světové válce.

Na druhé straně snaha „železného“ kancléře dosáhnout užší spolu-
práce s Británií ztroskotala. Proto se znovu rozhodl usilovat o zlepšení vzta-
hu k Rusku, což Petrohrad v podstatě uvítal, neboť se octl v nebezpečné me-
zinárodní izolaci. Úloha urovnat vztahy s  Německem připadla hlavně 
novému ruskému velvyslanci v Berlíně Saburovovi, který nastoupil do funk-
ce v září 1879 a nabídl Bismarckovi zajímavý obchod – Rusko přestane v me-
zinárodní politice hrát úlohu „ochránce“ Francie, jestliže se Německo pro 
případ rusko-britského konfliktu zaváže k neutralitě. Ačkoli to byla nespor-
ně pozoruhodná nabídka, nové sbližování probíhalo jen zvolna. Negativní 
vliv na vzájemné vztahy měly hospodářské otázky, také nástupce Andrássy-
ho v úřadu rakouského ministra zahraničí von Haymerle nejevil valné nad-
šení pro sblížení s Ruskem. Jeho záměrem naopak bylo postupovat ve spolu-
práci s Británií proti Rusku. Škrt přes rozpočet rakouských úvah znamenal 
výsledek voleb v Británii na jaře roku 1880. Vítězství liberálů a převzetí úřa-
du premiéra Gladstonem, jenž byl znám svým nepřátelským postojem k Ra-
kousko-Uhersku, pohřbil naděje Vídně na případné sblížení s Velkou Britá-
nií. Další podstatnou komplikaci znamenaly změny v  Rusku – 13. března 
1881 byl zavražděn car Alexandr II. a  jeho nástupce, Alexandr III. (1881–
1894), nebyl příliš nakloněn spolupráci s Berlínem. Přesto nakonec Bismarck 
dosáhl cíle a výsledkem složitých diplomatických jednání byl podpis smlou-
vy o obnovení Spolku tří císařů v Berlíně 18. června 1881.

Také další události posloužily Bismarckovým záměrům. Již delší 
dobu vyvolával zájem Francie i Itálie severoafrický Tunis. Během 19. století 
se do této země přistěhovaly tisíce Italů, rostl vliv cizích podnikatelů a kapi-
tálu, zadlužení a státní bankrot vedly ke zřízení mezinárodní kontroly tu-
niských financí. Nakonec se jako první k  rozhodnému kroku odhodlali 
Francouzi. Na jaře roku 1881 využili potyčky na alžírsko-tuniské hranici, 
francouzská armáda okupovala Tunis a  12. května 1881 podepsal místní 
vládce – bej – s Francií protektorátní smlouvu. Tato rychlá akce vyvolala v Itá-
lii značné pobouření, padla Cairoliho vláda a římští politikové začali uvažo-
vat o  spojencích, kteří by v budoucnu včas mohli podpořit italské nároky. 
Nakonec se prosadil požadavek vstoupit do spojeneckého svazku s Němec-
kem a  Rakousko-Uherskem, navzdory tradiční antipatii Italů proti všemu 
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rakouskému. První kroky byly 
učiněny již počátkem roku 1881, 
kdy byla uzavřena tajná dohoda 
s  Vídní o koordinaci postupu ve 
sféře Východní otázky. Obvykle se 
uvádí, že dalším důležitým kro-
kem ke sbližování byla návštěva 
italského krále Umberta ve Vídní 
v  říjnu 1881. O  důkaz zlepšení 
vztahů nesporně šlo, ale na dru-
hé straně žádná vážnější jednání 
nemohla být vedena – Haymerle 
totiž náhle zemřel a  ještě nebyl 
jmenován jeho nástupce v úřadě, 
jímž se posléze stal hrabě Gustav 
Kálnoky. 

Gustav Sigmund hrabě Kálnoky von Köröspatak (1832–1898), příslušník původně uherského 

magnátského rodu ze Sedmihradska, usedlého na Moravě. V sedmnácti letech nastoupil vojen-

skou službu jako důstojník jízdy, diplomatickou dráhu zahájil jako atašé v Mnichově roku 1854, od 

roku 1857 působil v Berlíně, v letech 1860–1870 vykonával funkci legačního sekretáře v Londý-

ně, kratší dobu působil jako vyslanecký rada ve Vatikánu, od roku 1874 sloužil jako vyslanec v Ko-

dani. od léta roku 1879 byl prozatímně a od ledna 1880 definitivně velvyslancem v petrohradě. 

Byl považován za znalce ruské politiky. Na počátku 80. let se zasloužil o obnovu Spolku tří císařů 

a 20. listopadu 1881 byl jmenován rakousko-uherským ministrem zahraničí. V této funkci se po-

dílel na vzniku trojspolku (1882), řešení Bulharské krize (1885–1887) i uzavření Středomořských 

dohod s Británií a Itálií (1887). Snažil se rozvíjet politiku na Balkáně v souladu se zájmy habsbur-

ské monarchie a čelit tlaku Ruska v této oblasti. jeho působení v úřadě ukončily spory s buda-

pešťskou vládou, v roce 1895 vedl tlak z Uher ke Kálnokyho rezignaci.

Bismarck nebyl zprvu nakloněn nějaké pevnější vazbě dvojspolko-
vých partnerů k  Itálii, o  jejíchž možnostech neměl valné mínění. Nakonec 
o  věci rozhodly signály z  Petrohradu. Objevily se zprávy, že protirakouské 
povstání, které propuklo koncem roku 1881 v Bosně, je podporováno Rusy. 
Také proslulý skandál kolem vystoupení generála Skobeleva, který na návště-
vě v Paříži v únoru 1882 hovořil o nutnosti střetnutí Slovanů a Germánů v bu-
doucnu, přispěl k urychlení rozhodování Berlína. Bismarck 28. února 1882 
přijal italský návrh a 31. května 1882 podpisem příslušné smlouvy ve Vídni 
vznikl Trojspolek, aliance Německa, Rakousko-Uherska a Itálie. Signatáři se 
především zavázali nevstupovat do žádného seskupení namířeného proti ně-
kterému ze zbývajících členů. Smlouva poskytovala poměrně komplikovaný 
systém záruk – jestliže by byla Itálie napadena Francií, měli jí přijít na pomoc 

 Gustav Sigmund hrabě Kálnoky von Köröspatak

oba zbývající členové, v případě německo-francouzského konfliktu však měla 
tuto povinnost jen Itálie (pokud by Německo nebylo útočníkem, pak měla 
zůstat neutrální). Pouze za okolností, že by jeden stát Trojspolku byl napaden 
dvěma mocnostmi, měli mu zbývající členové přijít automaticky na pomoc. 
Tato varianta vlastně předjímala možnost srážky s rusko-francouzským blo-
kem, protože smlouva vysloveně vylučovala jakékoli zaměření proti Velké Bri-
tánii. Další kroky v budování složitého Bismarckova smluvního systému pak 
znamenaly smlouvy se Srbskem (1881) a Rumunskem (1883). Veškeré diploma-
tické úsilí německého kancléře směřovalo k  tomu, aby své zemi zabezpečil 
rozhodující postavení v  Evropě. Tomuto Bismarckovu záměru vyhovoval 
i zvýšený zájem o mimoevropské oblasti v 80. letech. Snahy získat nové kolo-
nie, protektoráty či vymezit sféry vlivu se zprvu týkaly především oblasti Vý-
chodní otázky, posléze se hlavně projevily v Africe a na Dálném východě.

obrat zájmu velmocí k mImoevropským oblastem

Od počátku 19. století se pozornost evropských velmocí stále více soustře-
ďovala na Egypt. Jeho význam podstatně vzrostl po otevření Suezského 
průplavu v roce 1869. Vládce Egypta, chedív Ismaíl, se snažil upevnit své 
postavení a zabezpečit hospodářský rozvoj země. Budování železnic, prů-
plavů a  další nákladné stavby financoval pomocí velkých půjček evrop-
ských bank. Vysoká zadluženost ho v roce 1875 donutila prodat kontrolní 
balík akcií Společnosti Suezského průplavu Britům za 4 miliony liber. Tato 
transakce nepřinesla východisko ze svízelné situace, 7. dubna 1876 byl 
v Egyptě vyhlášen státní bankrot, v následujícím roce vypukl hladomor. Po 
tomto zhroucení cizinci, především Britové a  Francouzi, převzali řízení 
hospodářství země. Reakcí na tlak Evropanů byla vlna národního hnutí 
v letech 1881–1882, v jejímž čele stanul vůdce skupiny vlasteneckých důstoj-
níků plukovník Ahmad Urábí. Vlastenci si vynutili svolání zastupitelského 
shromáždění, které hodlalo skoncovat s cizím vměšováním. Tento vývoj po-
chopitelně nevyhovoval zájmům velmocí, především Velké Británie, která 
se rozhodla pro vojenský zásah. 11. července 1882 nechal admirál Seymour 
bombardovat z moře Alexandrii, na egyptském pobřeží se vylodily britské 
oddíly. Rozhodnutí přinesla bitva u Tal al-Kabíru 13. září 1882, v níž brit-
ské expediční síly pod velením generála Wolseleye porazily oddíly plukoví-
ka Urábího. Brzy nato Britové obsadili Káhiru a stali se skutečnými pány 
Egypta. Až do první světové války zůstal Egypt formálně součástí Osman-
ské říše, třebaže britský vliv v zemi byl zcela rozhodující. Teprve poté, co 
Turecko vstoupilo do války po boku Německa a Rakousko-Uherska, vyhlási-
li Britové 18. prosince 1914 nad Egyptem protektorát.

Ne vždy se Britům podařilo prosadit koloniální zájmy. Ztroskotaly je-
jich pokusy ovládnout Transvaal a Afghánistán, neúspěch utrpěli i v Súdánu. 
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V roce 1877 využili Britové situa-
ce a anektovali búrskou republi-
ku Transvaal na jihu Afriky. O tři 
roky později zde propuklo po-
vstání, britské síly byly několi-
krát poraženy, rozhodující vý-
znam měla bitva u hory Madžuba 
(Majuba Hillu) 27. února 1881. Po 
tomto neúspěchu musela londýn-
ská vláda uznat nezávislost 
Transvaalu s výhradou, že mohla 
ovlivňovat jeho zahraniční politi-
ku. V roce 1881 propuklo také po-
vstání v  Súdánu a  nadlouho od-
stranilo britsko-egyptský vliv 
z  této země. Stát mahdistů zde 
existoval až do roku 1898.

V roce 1881 se prohlásil Muhammad Ahmad bin Abdalláh (1844–1885) ze súdánské dongoly 

mahdím, což je podle muslimské víry spasitel předurčený k tomu, aby obnovil pravou víru a spra-

vedlnost před koncem světa. povstání jeho stoupenců mělo centrum v Kordofánu a rychle za-

sáhlo podstatnou část Súdánu, který byl v této době pod společnou britsko-egyptskou správou. 

Mahdisté během prvních let porazili několik britsko-egyptských expedic vyslaných k potlačení 

povstání. patrně nejvýznamnějším jejich úspěchem bylo rozdrcení sboru (10 000 mužů) brit-

ského plukovníka Hickse u al-Ubajdu 5. listopadu 1883. Britský generální guvernér Súdánu 

generál Charles George Gordon se pokusil o kompromis vyhlášením oddělení Súdánu od egyp-

ta a uznáním Mahdího sultánem Kordofánu. Neuspěl, 23. ledna 1885 dobyli mahdisté Char-

túm, Gordon i všichni Britové ve městě zahynuli. Složitá mezinárodní situace i komplikace s pří-

padným uvolněním finančních prostředků na potlačení povstání donutily Brity vyklidit Súdán, 

kde vznikl teokratický stát mahdistů, kteří tento prostor ovládali až do roku 1898. poté, co 

Mahdí v 41 letech v červnu roku 1885 náhle zemřel, stal se jeho nástupcem s titulem chalífy 

emír Abdalláh. Vnitřní situace mahdistického státu se postupně zhoršovala vlivem rozbrojů 

mezi jednotlivými předáky i v důsledku blokády. Stát mahdistů zanikl po zásahu britsko-egypt-

ské expedice pod velením generála Herberta Horatia Kitchenera. jeho sbor 27 000 mužů vyba-

vený moderními zbraněmi, postupoval opatrně na jih podél Nilu a postupně dobýval Súdán. 

Rozhodnutí přineslo střetnutí Kitchenerova sboru s armádou mahdistů na planině Kereri 

u Umdurmánu 2. září 1898. V této bitvě byly poprvé v dějinách masově nasazeny kulomety, 

zahynulo na 20 000 mužů emíra Abdalláha, kterému se podařilo uniknout (padl 24. listopadu 

1899 u Um dibajkaratu, kde britsko-egyptské sí ly porazily zbytky madhistů). Kitchener pokra-

čoval v postupu na jih, jeho setkání s francouzským oddílem kapitána jeana Baptista Marchan-

da u Fašody 19. září 1898 vedlo k závažné mezinárodní krizi, která vyústila úplným ovládnutím 

Súdánu Brity.

Horatio Herbert Kitchener první earl Kitchener

Stejně jako první (1838–1842), ani druhá britsko-afghánská válka 
v letech 1878–1880 nevedla k realizaci britských cílů. V listopadu 1878 zahá-
jily britské jednotky útok, 9. ledna 1879 dobyly Kandahár a emír Jakúb-chán 
smlouvou podepsanou 26. května 1879 v Gandamaku přiznal Britům právo 
kontroly vnitřních i zahraničních záležitostí Afghánistánu. Povstání v Kábu-
lu v září 1879, během něhož zahynuli všichni Britové ve městě, přinutilo emí-
ra vyhlásit Britům „svatou válku“. Na situaci v podstatě nic nezměnila ani 
trestná expedice generála Robertse. Nový emír Abdarrahmán pak přistoupil 
pouze na kompromis – přislíbil podřídit svou zahraniční politiku britským 
zájmům, ale uchoval si naprostou samostatnost ve vnitřních záležitostech.

V  osmdesátých letech prudce vzrostl zájem o  Afriku. Důležitým 
podnětem bylo otevření Suezského průplavu v roce 1869, nemalou roli sehrá-
ly průzkumné expedice mnoha vynikajících cestovatelů. Základním hnacím 
motivem koloniálního úsilí byla snaha získat důležité zdroje surovin, popří-
padě otevřít nová obchodní odbytiště. Velmi aktivní činnost vyvíjel belgický 
král Leopold II. (1865–1909), který ve spojení s cestovatelem Stanleym pro-
střednictvím Mezinárodního afrického sdružení (založeno 1876) usiloval 
o ovládnutí ohromného území v povodí Konga. Zde narazil na zájmy Francou-
zů, kteří jej roku 1882 přinutili k závazku, že se jeho nároky omezí na teritori-
um jižně veletoku. Francouzský zájem na černém kontinentě byl rozsáhlý. Již 
v roce 1862 získala Francie Obok na pobřeží Rudého moře, francouzské expe-
dice pronikaly povodím Senegalu, Nigeru i Konga. 17. prosince 1885 byl vyhlá-
šen francouzský protektorát nad Madagaskarem. Také Německo se zapojilo do 
dělení africké kořisti a v krátkém údobí let 1884–1885 položilo základy svého 
koloniálního panství v Togu, Kamerunu, Jihozápadní a Východní Africe.

Velmoci chvatně dokončovaly „dělení“ i v jiných částech světa. Po-
stupně si rozdělily ostrovní skupiny v jižním Pacifiku, Francie i Británie roz-
šiřovaly své pozice v Jihovýchodní Asii. Přes neúspěchy ve válce s Čínou v le-
tech 1884–1885 si Francouzi zabezpečili své panství v  Indočíně, třetí 
britsko-barmská válka byla v roce 1885 završena prohlášením Barmy pro-
vincií Britské Indie (první dvě britsko-barmské války proběhly v  letech 
1824–1826 a v roce 1852).

bIsmarckův pád a „Nový kurs“ Německé polItIky

Od poloviny 80. let se pozornost velmocí znovu začala obracet k ev-
ropským záležitostem. V důsledku Berlínského kongresu poklesl vliv Ruska na 
Balkáně. Srbsko a Rumunsko byly smluvně vázány k Rakousku, došlo i k osla-
bení ruské pozice v Bulharsku, což se projevilo v souvislosti s tzv. Bulharskou 
krizí v letech 1885–1887. V roce 1879 se z rozhodnutí velmocí stal bulharským 
knížetem německý princ Alexander Battenberský, který se v roce 1882 poku-
sil opřít o Německo a Rakousko-Uhersko. Bismarck z opatrnosti tuto snahu 
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nepodpořil a  snažil se oživit Spolek tří císařů. Toto jeho úsilí podporoval 
i ruský ministr zahraničí Giers. 

Schůzka panovníků Ruska, Německa a Rakousko-Uherska a jejich 
ministrů zahraničí ve Skierniewiczích 17.–19. září 1884 byla okázalou de-
monstrací konzervatismu a monarchické solidarity. Tato shoda však byla vel-
mi brzy narušena, rakousko-ruské rozpory na Balkáně se ukázaly být v mno-
ha ohledech nepřekonatelnými. V září 1885 propuklo povstání ve Východní 
Rumélii, která deklarovala připojení k Bulharsku. Kníže Alexander se zdrá-
hal schválit tento postup, ale nakonec jej vůdce konzervativní strany Stam-
bolov přiměl k souhlasu. Se spojením obou částí Bulharska vyjádřil překva-
pivě ostrý nesouhlas ruský car Alexandr III., dokonce odvolal ruské 
důstojníky sloužící v bulharské armádě. Tím, kdo se pokusil využít situace, 
byl srbský král Milan (královský titul přijal v roce 1882). Jeho armáda pře-
kročila 15. listopadu 1885 bulharské hranice. Bulhaři však dokázali útok 
odrazit a  nakonec dobrodružného monarchu před úplnou katastrofou za-
chránila jen důrazná diplomatická intervence Rakousko-Uherska. Na druhé 
straně britský premiér lord Salisbury začal překvapivě podporovat Bulhar-
sko, neboť pochopil, že by se mohlo stát důležitou překážkou ruského postu-
pu ve směru na Konstantinopol. Zdálo se, že ruský vliv v Sofii bude v podsta-
tě eliminován. Nadějí pro Petrohrad byl převrat provedený vysokými 
důstojníky v  srpnu 1885, po němž byl kníže Alexandr donucen 25. srpna 
1886 abdikovat a opustil zemi. Nakrátko získala vrch proruská klika vedená 
metropolitou Klimentem, ale její pozice byla natolik nepevná, že po třech 
dnech se chopil moci Stambolov, který se jednoznačně opřel o Británii a Ra-
kousko-Uhersko. Volba Ferdinanda Koburského na uprázdněný bulharský 
trůn 7. července 1887 jen potvrdila novou zahraniční orientaci země. Vý-
chodní krize v letech 1885–1887 a vývoj událostí v Bulharsku znamenaly de-
finitivní konec fungování Spolku tří císařů.

Ve druhé polovině 80. let došlo k novému nebezpečnému zvýšení 
napětí ve vztazích mezi Francií a Německem. Rychlým tempem pokračovala 
modernizace francouzské armády, její početní stav se v roce 1887 vyrovnal 
ozbrojeným silám Německa. Jmenování generála Georgese Boulangera fran-
couzským ministrem války v  roce 1886 bylo pochopeno jako vítězství sil, 
požadujících odvetu za rok 1870. Reakce Německa byla velmi ostrá. Počát-
kem roku 1887 uvolnil říšský sněm značné částky na rozšíření ozbrojených 
sil, generalita začala požadovat preventivní válku proti Francii. I tentokrát 
byla situace spíše důsledkem složité hry, neboť Bismarck ani v tomto případě 
na skutečné rozpoutání válečného konfliktu zřejmě nepomýšlel.

Georges ernest jean Marie Boulanger (1837–1891), francouzský generál a politik. Absolvent 

proslulé vojenské akademie St.-CyR, účastník války v Itálii (1859), války v Číně v 60. letech i pro-

hrané prusko-francouzské války (1870–1871). Rozhodný stoupenec odvety za tuto porážku. 

Roku 1880 povýšen do hodnosti brigádního 

generála. od roku 1882 vedl na ministerstvu 

války inspektorát pěchoty, poté převzal velení 

francouzským silám v tunisku. Vrcholem jeho 

kariéry bylo jmenování ministrem války ve vlá-

dě Charlese de Freycineta 7. ledna 1886. Gene-

rál rázně propagoval myšlenku odvety vůči 

Německu, funkci si udržel i za Freycinetova ná-

stupce Reného Gobleta, po jeho odstoupení 

v květnu 1887 však Maurice Rouvier odmítl se-

stavit vládu za účasti Boulangera. Generál byl 

jmenován velitelem 13. sboru v Clermont-Fer-

randu, přesto dále rozví jel politickou aktivitu 

ve spolupráci s krajně pravicovou Ligou patrio-

tů paula déroulèda, nakonec byl roku 1888 

propuštěn z armády. Když v lednu 1889 do-

sáhla generálova popularita vrcholu, obávali se 

mnozí politikové vojenského převratu a Bou-

langerovy diktatury. další generálovy aktivity 

vedly k tomu, že byl obviněn z příprav spiknutí 

a útoku na bezpečnost státu. Boulanger se vy-

hnul procesu a trestu útěkem do Belgie, kde se 

30. září 1891 zastřelil v Ixelles u hrobu své mi-

lenky Marguerite de Bonnemains.

V roce 1887 „železný“ kancléř dokončil vytváření složitého systé-
mu smluv, které měly zabezpečit pozici Německa na mezinárodním kolbišti. 
Byla prodloužena dohoda o Trojspolku (20. února 1887), v níž Němci a Raku-
šané přijali modifikované závazky vůči Itálii. Velká Británie uzavřela Středo-
mořské dohody s  Itálií a  Rakousko-Uherskem. Podpisy těchto dokumentů 
s Itálií (12. února 1887) a Rakousko-Uherskem (24. března 1887) se Británie 
zavazovala ke společné obraně existujícího stavu ve Středomoří. V prosinci 
1887 bylo toto ujednání doplněno závazkem společně brzdit akce Ruska na 
Balkáně i Blízkém východě. Systém Středomořských dohod byl chápán jako 
nástroj, jenž měl signatářům umožnit čelit případnému tlaku Francie v zá-
padním a Ruska ve východním Středomoří.

Jistým vyvrcholením Bismarckova úsilí bylo uzavření Zajišťovací 
smlouvy mezi Německem a Ruskem 18. června 1887. Podpis zavazoval obě 
velmoci zachovat neutralitu pro případ války s  třetí mocností. Zajišťovací 
smlouva však nepřinesla trvalejší zlepšení vztahů mezi Berlínem a Petrohra-
dem. Příčinou nového napětí se staly hospodářské problémy. Bismarck ve 
snaze oslabit mezinárodní postavení Ruska zakázal Říšské bance přijímat 

Georges Ernest Jean Marie Boulanger
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dluhopisy ruských státních půj-
ček. V tomto případě dosáhl zcela 
opačného výsledku, než zamýšlel. 
Ruská vláda se totiž obrátila se žá-
dostí o  půjčky do Paříže a  takto 
byl učiněn první krok na cestě 
k budoucímu rusko- francouzské-
mu spojenectví. Bismarck se sice 
ještě znovu pokusil o  zlepšení 
vztahu k Rusku, ale jeho konflikt 
s  mladým císařem Vilémem II. 
(1888–1918) vyvrcholil 18. března 
1890 kancléřovou demisí, která 
předcházela zásadnímu obratu 
v  německé zahraniční politice 
a  znamenala klíčový mezník ve 
vývoji mezinárodních vztahů. Po 
kancléřově pádu zavládl pocit ne-

jistoty i mezi jeho protivníky, britský premiér lord Salisbury se nechal slyšet, 
že Bismarckův odchod povede k „velké pohromě, jejíž účinek bude pociťován ve 
všech částech Evropy“. 

Podstatný vliv na vývoj mezinárodních vztahů mělo prosazení tzv. 
nového kursu německé politiky. Mladý císař, nový kancléř hrabě Leo von 
Caprivi i  sekretář zahraničního úřadu Adolf Hermann Marschall von Bie-
berstein opustili směr po léta sledovaný Bismarckem. Především nebyli 
ochotni zlepšit vztah k  Rusku, proto již nedošlo k  předpokládanému pro-
dloužení platnosti Zajišťovací smlouvy v  květnu 1890. Pokud šlo o  vztah 
k Velké Británii, v tomto případě se nástupci drželi linie „železného“ kanclé-
ře a  snažili si Londýn naklonit ústupky v koloniální sféře. Helgolandskou 
smlouvou z 1. července 1890 Německo za zisk malého ostrůvku Helgolandu 
v Severním moři uznalo britský protektorát nad ostrovy Zanzibarem a Pem-
bou, zřeklo se protektorátu nad sultanátem Witu a zavázalo se respektovat 
britské pozice v Ugandě a na horním Nilu. Na obou stranách byla smlouva 
přijata se smíšenými pocity. V Británii byla kritizována v námořních kru-
zích, stoupenci koloniální expanze ji uvítali jako zajištění britské pozice ve 
východní Africe. Reakce v Německu byla v podstatě opačná. Vojenské autori-
ty zisk Helgolandu uvítaly jako důležitý faktor zajištění severoněmeckého 
pobřeží, stoupenci koloniální expanze vehementně protestovali proti vyklí-
zení důležitých pozic v  Africe. Třebaže byla Helgolandská smlouva nepo-
chybným příznakem německo-britského sbližování, konečného cíle – pevněj-
šího připoutání Británie k Trojspolku – německá diplomacie přes opakování 
pokusů v budoucnu nikdy nedosáhla.

Německý císař Vilém II.

cesta ke vzNIku FraNcouzsko-ruského spojeNectví 

Zhoršení německo-ruských vztahů znamenalo hrozbu mezinárodní izolace 
pro Rusko. Přes určité zlepšení poměru Petrohradu a  Vídně koncem roku 
1890 zůstávali car i jeho ministři pod vlivem tísnivého pocitu, vyplývajícího 
z možnosti osamocení Ruska na mezinárodní scéně. Ministr zahraničí Giers 
hovořil o tom, že je třeba „připravit se na všechny eventuality“. Jelikož v ob-
dobné situaci byla i Francie, začaly obě vlády hledat východisko ve vzájem-
ném sblížení. Evropa byla šokována, když za zdvořilostí návštěvy francouz-
ských válečných lodí v Kronštadtu v červenci 1891 car vyslechl s obnaženou 
hlavou Marseillaisu. Bylo zjevné, že vzájemným sblížením se Francie i Rusko 
mohou vyhnout hrozbě mezinárodní izolace. Podstatné kroky byly učiněny 
především v hospodářské oblasti. Na půjčku Rusku bylo ve Francii upsáno 
v krátké době 3,5 miliardy franků. V obou zemích existovaly silné skupiny 
odpůrců případné aliance. Ve Francii někteří radikálové, především Clémen-
ceau, dávali přednost myšlence spojenectví s Británií i za cenu ústupků v ko-
loniální sféře. Pro vznik vojenského spojenectví měl rozhodující význam 
podpis dohody o společných opatřeních pro případ útoku některého z členů 
Trojspolku ze 17. září 1892. Z ruských politiků se především ministr zahra-
ničí Giers stavěl proti spojenectví s  Francií a  doporučoval zachovat starý 
kurs, založený na dobrých vztazích k  Německu. Ministr se snažil v  tomto 
směru ovlivnit cara Alexandra III. a neustále poukazoval na nestálost vnitro-
politické situace ve Francii. Panamský skandál, který propukl na podzim 
roku 1892, mu posloužil jako nejpádnější důkaz. Celá záležitost začala ban-
krotem Společnosti Panamského 
průplavu v roce 1889, vyvrcholi-
la procesem se známým podni-
katelem de Lessepsem v  roce 
1893. Bankrot postihl množství 
drobných zájemců, kteří vložili 
peníze do Lessepsova podniku. 
Do skandálu byli zapleteni mno-
zí významní politikové, kteří si 
nechali zaplatit mlčení o  pra-
vém stavu věcí. „Panamský skan-
dál,“ konstatoval britský velvy-
slanec v  Paříži lord Dufferin, 
„proměnil Francii v divoké moře 
denunciací, podezírání a vzájem-
ného obviňování“. Doslova uráž-
kou pro Petrohrad byla skuteč-
nost, že i  ruský velvyslanec Nikolaj Karlovič Giers
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v Paříži baron Mohrenheim byl označen jako podílník na úplatcích. Vztahy 
mezi Petrohradem a Paříží načas citelně ochladly, ale vývoj situace na mezi-
národní scéně nakonec přiměl obě velmoci učinit rozhodující kroky. Už od 
podzimu 1891 narůstalo napětí mezi Ruskem a Británií, které hrozilo kon-
fliktem ve Střední Asii. V červnu 1893 propukla mezi Německem a Ruskem 
ostrá celní válka, německý Říšský sněm schválil 15. července 1893 návrh 
nového branného zákona, zvýšil se mírový stav německých ozbrojených sil 
i výdaje na armádu. Ani Francie nebyla bez problémů, na pokraj války s Bri-
tánií ji přivedla siamská krize v létě 1893. Problémy mezinárodních vztahů 
tedy přiměly Rusko a Francii k další demonstraci vzájemné soudržnosti a na-
konec i k podpisu řádné spojenecké smlouvy. Zdvořilostní návštěva ruských 
válečných lodí v Toulonu v říjnu 1893 se proměnila v okázalou manifestaci 
přátelství. Nadšení Francouzi ozdobili ruskými prapory dokonce i  sochu 
Jany z Arku. Krátce nato ministr Giers oznámil ruský konečný souhlas s ná-
vrhem smlouvy (27. prosince 1893), francouzská vláda odpověděla obratem 
(4. ledna 1894), spojenectví se stalo pevnou skutečností.

V Berlíně tehdy zavládlo silné rozčarování, mimo jiné i proto, že se 
nepodařilo pevněji připoutat Británii k Trojspolku. „Nový kurs“ se v zahra-
niční politice neosvědčil, na podzim 1894 byl propuštěn kancléř von Capri-
vi a Vilém II. se zabýval úvahami jak zlepšit vztah k Rusku. Také v Londýně 
zavládly nepříjemné pocity. Britský tisk označil připlutí ruské flotily do 
Středozemního moře za „nejvážnější okamžik pro Anglii po Trafalgaru“. A tak 
v době, kdy prudce vzrostl zájem velmocí v koloniální sféře, se Velká Británie 
octla v nepříznivém postavení. Po desetiletí uplatňovaná politika izolace se 
již nejevila příliš „skvělou“.

„pojIstNý veNtIl“ mezINárodNích vztahů

V posledním desetiletí 19. století se nejednou vážně zostřily rozpory mezi 
velmocemi. Na druhé straně 90. léta byla ve většině zemí údobím hospodář-
ského vzestupu, bylo ještě možno dosáhnout koloniálních zisků. Dokud ten-
to „pojistný ventil“ fungoval, bylo tedy možné vyhnout se velkému válečné-
mu konfliktu. Situace se změnila zhruba kolem roku 1900, kdy prakticky 
zanikla možnost získat území v zámoří či sféru vlivu, aniž by došlo ke kolizi.

V polovině 90. let se pozornost Evropy opět obrátila k Turecku. Sul-
tán Abdülhamit II. stupňoval útlak nemuslimských poddaných a nerespek-
toval závazky z  roku 1878. Vrcholem byly tzv. arménské masakry v  letech 
1894–1895, během nichž bylo povražděno na 100 000 lidí. Na jaře 1895 Velká 
Británie, Francie a Rusko předložily požadavek, aby bylo zastaveno krvepro-
lévání a sultán přijal reformní opatření. Abdülhamit II. odmítl, protože Troj-
spolek ani Rusko nejevily vážný úmysl zasáhnout. Nakonec zůstal britský 
premiér Salisbury v úsilí pomoci Arménům zcela osamocen a bez úspěchu.

K další krizi ve sféře Východní otázky došlo v roce 1897 v souvis-
losti s povstáním Řeků na Krétě. Aténská vláda poskytla povstalcům podpo-
ru a 17. dubna 1897 zahájila řecká armáda operace proti Turkům. Průběh 
války byl pro mnohé soudobé pozorovatele velkým překvapením. Sultánovy 
jednotky prokázaly zvýšenou bojeschopnost, projevily se účinky působnosti 
německých instruktorů i dodávek německých zbraní. Nakonec jen společný 
zásah Británie a Ruska přiměl Turky 20. května 1897 uzavřít příměří, jehož 
podmínky byly pro Řeky vcelku příznivé. Kréta dostala autonomii, guverné-
rem se stal řecký princ Jiří. Definitivně byl ostrov připojen k Řecku za Bo-
senské krize v roce 1908.

Příčinou vzniku vážného napětí se často stávaly spory ve velmi od-
lehlých končinách, příkladem byla jihoafrická krize na přelomu let 
1895/1896. Po porážce u hory Madžuba roku 1881 načas poklesl britský tlak 
vůči búrským republikám. Otevření bohatých nalezišť zlata ve Witwater-
srandu v roce 1886 podstatně změnilo situaci. Na jih Afriky proudily tisíce 
přistěhovalců, většinou z  Británie. Búrové se snažili čelit možné převaze 
těchto nových usedlíků (tzv. uitlanderů) tím, že stanovili složité podmínky 
pro získání občanských práv. Hlavní zájem o bohatství zlatých polí Transva-
alu projevoval britský syndikát Consolidated Goldfields, jehož president Ce-
cil Rhodes se v roce 1890 stal ministerským předsedou britské kolonie Kap-
ska. Nemenší interes o bohatství jihu Afriky projevovali i Němci. V 90. letech 
rostl příliv německých kolonistů do Johannesburgu a Pretorie, rychle se roz-
šiřoval vzájemný obchod, německé investice v  Transvaalu představovaly 
v polovině 90. let sumu 500 milionů marek. Pokusem o zvrat vývoje ve pro-
spěch Britů mělo být povstání uitlanderů v Johannesburgu, připravované 
na konec roku 1895, které měl podpořit útok 600 mužů z Britského Bečuán-
ska, jemuž velel Rhodesův agent Dr. Jameson. Akce však byla búrskými oz-
brojenými silami rychle zlikvidována – již 2. ledna 1896 byli útočníci obklí-
čeni a kapitulovali. Záležitost vyvolala ostrou krizi přesto, že se londýnská 
vláda od dobrodružného podniku rychle distancovala. Příčinou byl proslulý 
blahopřejný telegram Viléma II. transvaalskému prezidentovi Krugerovi. Cí-
sařova slova „Srdečně Vám blahopřeji k tomu, že se Vám a Vašemu národu po-
dařilo, aniž byste povolali na pomoc spřátelené mocnosti, vlastními silami 
obnovit mír, narušený ozbrojenými tlupami, které vtrhly do Vaší země, a zajis-
tit její nezávislost proti útoku zvenčí“ nesmírně podráždila Brity a tato aféra 
nadlouho ovlivňovala vztahy Německa a Velké Británie.

Dílčí britské neúspěchy vedly mnohé soudobé pozorovatele k názo-
ru, že se Británie nadlouho stáhne do obrany. O tom, jak mylný to byl soud, 
je jistě přesvědčily výsledky souboje o nesmírně významnou oblast povodí 
horního Nilu. Vznik státu mahdistů v Súdánu sice načas přerušil britsko-e-
gyptskou kontrolu, ale na druhé straně žádná jiná mocnost nemohla tuto 
oblast ovládnout. Hlavními soupeři na horním Nilu byli Britové a Francouzi. 
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Jejich konflikt vyvolala rozpornost základních představ o konečném uspořá-
dání koloniálního panství těchto velmocí v Africe. Cílem Francouzů bylo vy-
tvořit souvislý pás držav v rovnoběžkovém směru, tedy od pobřeží Atlantiku 
k pobřeží Rudého moře. Britové vycházeli z podobné představy a usilovali 
o vytvoření souvislého pásu držav v poledníkovém směru, od Káhiry po Kap-
ské Město. Bylo logické, že při postupném uskutečňování těchto cílů muselo 
dojít k vážné srážce. Oblastí, kde se zkřížily zájmy obou velmocí, byl Súdán. 
Na obou stranách padlo rozhodnutí v roce 1896. Dvě expedice měly zajistit 
příslušný nárok Francii. Z Džibuti vyrazila k Nilu výprava Bonchampsova, ze 
západu k témuž cíli postupovala expedice vedená kapitánem Marchandem. 
Na jaře roku 1896 rozhodla britská vláda o vyslání sboru generála Kitchene-
ra (27 000 mužů) z Egypta proti proudu Nilu, hlavním cílem byla likvidace 
státu mahdistů a zabezpečení britského vlivu.

Britské rozhodnutí jednat nesporně urychlilo i ztroskotání koloni-
álních ambic Itálie ve východní Africe. Italové již v roce 1885 získali Massavu, 
rozšiřovali svůj vliv na pobřeží Rudého moře a v Somálsku. Jejich hlavním 
cílem bylo ovládnutí dosud nezávislé Etiopie. Po jistou dobu Londýn chápal 
italskou aktivitu jako vhodnou protiváhu francouzským ambicím. Katastro-
fální porážka italských oddílů v bitvě u Aduy 1. března 1896 vojsky něguše 

Porážka Italů u Aduy

Menelika II. (1889–1913) znamenala škrt přes rozpočet římských politiků, 
smlouvou podepsanou 26. října 1896 v Adis Abebě musela Itálie uznat nezá-
vislost Etiopie a rezignovala na koloniální plány v tomto prostoru. Toto samo-
zřejmě vedlo k  posílení francouzského vlivu v  Etiopii. Vznikla hrozba, že 
Francouzi využijí příznivé situace k prosazení svých cílů v celé oblasti horní-
ho Nilu, proto Britové urychlili své akce. Po porážce mahdistů v bitvě u Um-
durmánu 2. září 1898 a dobytí Chartúmu dostal Kitchener zprávu, že fran-
couzská Marchandova výprava je již od července ve Fašodě, ležící 800 
kilometrů jižněji. Britský velitel okamžitě nalodil část svých mužů na parní-
ky, vyplul proti proudu Nilu a 19. září dorazil do Fašody. Francouzský kapitán 
odmítl stáhnout své síly a vzniklá krize přivedla zúčastněné velmoci na po-
kraj války. Francie byla bezesporu v nevýhodné situaci. Vnitřně byla oslabe-
na Dreyfusovou aférou, ruský spojenec jí dal jednoznačně na srozuměnou, 
že nemůže počítat s jeho vojenskou pomocí pro případ války s Británií, na-
víc Německo mohlo využít situace k útoku. Koncem roku 1898 pařížská vlá-
da kapitulovala, vydala příkaz k vyklizení Fašody a smlouvou z 21. března 
1899 Francie uznala britské nároky v celém povodí Nilu.

V  polovině 90. let mimořádně vzrostl zájem velmocí na Dálném 
východě. Spory o vliv v Koreji vyvrcholily čínsko-japonskou válkou v letech 
1894–1895. Průběh střetnutí byl pro mnohé překvapením. Moderně vyzbro-
jené a organizované japonské jednotky poměrně rychle porazily čínskou ar-
mádu a mírová smlouva uzavřená 17. dubna 1895 v Šimonoseki přinesla Ja-
ponsku značné výhody. Čína se musela vzdát vlivu v  Koreji, postoupila 
Japonsku Peskadorské ostrovy (Pcheng-chu), ostrov Tchaj-wan a Liao-tung-
ský poloostrov v jižním Mandžusku. Kromě toho se zavázala zaplatit ohrom-
nou válečnou náhradu ve výši 300 milionů taelů (100 milionů liber) a musela 
otevřít cizímu obchodu dalších sedm přístavů. Postoupení Liao-tungského 
poloostrova Japoncům považoval Petrohrad za naprosto nepřijatelné s ohle-
dem na vlastní zájem v Mandžusku. Rusko za podpory Francie a Německa 
dosáhlo změny podmínek mírové smouvy. Diplomatická intervence těchto 
tří velmocí 23. dubna 1895 přinutila Tokio za dodatečnou náhradu 30 mili-
onů taelů vzdát se Liao-tungského poloostrova.

Klíčovými interesenty na Dálném východě byly tradičně Rusko 
a Velká Británie. V 90. letech působila jako impuls velmocenského soupeření 
zprvu především aktivita Petrohradu. Důležitým nástrojem pronikání 
v tomto prostoru se měla stát Transsibiřská dráha, již Rusko začalo budovat 
v roce 1891. V ruské politice na Dálném východě tehdy působily dva směry. 
První prosazoval kurs tzv. mírového pronikání, doporučoval vyčkat dostavě-
ní železnice a soustředit se na dosažení hospodářských cílů. Hlavním stou-
pencem této orientace byl vlivný ministr financí hrabě Sergej Juljevič Witte. 
Druhý směr prosazoval důraznější politiku, jež by vedla k získání nezamrza-
jícího přístavu na Dálném východě.
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Sergej juljevič hrabě Witte (1849–1915), jeden z nejschopnějších ruských státníků přelomu 

19. a 20. století. pocházel z luteránské šlechtické rodiny německého resp. nizozemského pů-

vodu, velký propagátor modernizace a industrializace Ruska. V roce 1893 se stal ministrem 

financí, podporoval stavbu transsibiřské dráhy. V roce 1903 musel z funkce odstoupit, jeho 

nová pří ležitost přišla v souvislosti s ukončením rusko-japonské války, kdy vedl ruskou delegaci 

při mírových jednáních s japonci v portsmouthu (New Hampshire). Když na podzim roku 1905 

dospěla první ruská revoluce k vrcholu, jmenoval 19. ří jna 1905 car Mikuláš II. Witteho minister-

ským předsedou a pod jeho vlivem vydal proslulý Ří jnový manifest (30. ří jna 1905), jímž přislíbil 

zavedení občanských svobod a svolání řádného zastupitelského zákonodárného sboru (dumy). 

tento slib a zformování Witteho vlády uspokojily liberální část opozice, zatímco radikální tábor 

pokračoval v akcích. pod tlakem konzervativních sil musel Witte 16. dubna 1906 znovu rezigno-

vat, v úřadě ministerského předsedy ho nahradil pjotr Arkaďjevič Stolypin, který se sice refor-

mou pokusil stabilizovat situaci na ruském venkově, ale jeho nástup přinesl vzrůst vlivu konzer-

vativních sil, k čemuž přispělo i dvojí rozpuštění dumy. Witte se uchýlil do ústraní a věnoval se 

psaní pamětí. Byl odpůrcem vstupu Ruska do první světové války.

Zprvu se prosadil Witteho kurs. Ruský ministr zprostředkoval půjč-
ku čínské vládě, aby mohla zaplatit Japonsku válečnou náhradu. V prosinci 
1895 stál u zrodu Rusko-čínské banky, která se stala důležitým nástrojem rus-
kého pronikání do Říše středu. Banka fungovala v úzké vazbě na Transsibiř-
skou dráhu a byla vybavena mimořádně širokými pravomocemi – kromě běž-
ných finančních operací mohla vybírat daně, organizovat obchod místních 
vládních orgánů, razit vlastní mince, jednat jako obchodní komisionář a pře-

devším zajišťovat obchodní, prů-
myslové a  železniční koncese. 
S postupem stavby Transsibiřské 
dráhy vznikla důležitá otázka, tý-
kající se posledního úseku trati 
od Bajkalského jezera do Vladivos-
toku. Šlo o to, zda železnice pove-
de po ruském území podél ob-
louku Amuru, nebo podaří-li se 
prosadit stavbu přes střední Man-
džusko, tj. přes čínské území. Rea-
lizace druhé varianty by podstat-
ně zkrátila poslední úsek a navíc 
by nutně vedla k posílení ruského 
vlivu v  této oblasti. Witte vcelku 
bez problémů získal souhlas cara 
Mikuláše II. (1894–1917) i minist-
ra zahraničí knížete Lobanova-
Rostovského s druhou variantou. Sergej Juljevič hrabě Witte

Nyní bylo třeba dosáhnout v  této záležitosti dohody s  Čínou. Již na jaře 
roku 1896 začal ruský vyslanec v Pekingu hrabě Cassini jednat o tomto pro-
blému. Rozhodnutí přinesla jednání, která v Rusku v roce 1896 vedl proslu-
lý čínský politik markýz Li Chung-čang, vyslaný jako oficiální reprezentant 
Pekingu na slavnostní korunovaci Mikuláše II. Li, někdy označovaný jako 
„největší úplatkář na světě“, byl mimořádně pozoruhodnou a nesporně nej-
významnější osobností čínské politické scény druhé poloviny 19. století. Na 
počátku roku 1896 byl po prohrané válce s Japonskem v nemilosti, nepřá-
telé ho dokonce doporučovali odstranit vraždou nebo odsoudit k smrti. Li 
však díky úplatkům, jejich výše byla odhadována na 5 milionů dolarů, na-
tolik zlepšil své postavení, že byl pověřen misí do Evropy a USA. Mohl si to 
dovolit – patřil k nejbohatším mužům Číny a ohromné úplatky také přijí-
mal. Během jeho jednání v Rusku však došlo k pozoruhodně výjimečné si-
tuaci v jeho kariéře. Přesto, že mu za prosazení stavby železnice přes čínské 
území byl Rusy nabídnut úplatek ve výši 1,5 milionu dolarů, zdá se, že 
v  tomto případě peníze hlavní roli nehrály. Li totiž před válkou s Japon-
skem spoléhal především na pomoc Britů, ti ale ponechali Čínu na holič-
kách, proto logicky hledal oporu ve spojenectví s Ruskem. 3. června 1896 
podepsal Li Chung-čang v Moskvě tajnou rusko-čínskou smlouvu (známá 
jako Smlouva Li-Lobanov), jíž zajistil obranné spojenectví s Ruskem výmě-
nou za koncesi na stavu úseku Transsibiřské dráhy (tzv. Východočínské drá-
hy) přes Mandžusko. Prakticky v  téže době bylo dosaženo i  dohody mezi 
Ruskem a Japonskem. Maršál Aritomo Jamagata, zastupující na carské ko-
runovaci Tokio, a  ruský ministr zahraničí Lobanov podepsali 9. června 
1896 smlouvu, jíž byla Korea pojata jako zájmová oblast obou velmocí.

Koncem roku 1897 se na Dálném východě začal výrazně prosazo-
vat další soupeř – Německo. Od společné diplomatické intervence s  Rusy 
a Francouzi v Tokiu v roce 1895 sledovala německá politika na Dálném vý-
chodě dva hlavní cíle. V první řadě šlo berlínské vládě o to, aby se zvyšovala 
zainteresovanost Ruska v této oblasti, a tím byla logicky oslabována účinnost 
rusko-francouzské aliance v Evropě. „I kdybyste museli poslat všechny vaše 
jednotky na východ ... nejen, že nenapadnu Francii, ale nedovolím nikomu 
v Evropě se pohnout,“ ujišťoval v lednu 1897 císař Vilém II. nového ruského 
ministra zahraničí hraběte Muravjova. Dosažení druhého cíle – získání zá-
kladny na pobřeží Číny – Němci vázali na předběžnou dohodu s  Ruskem. 
V srpnu 1897 přijel Vilém II. v doprovodu kancléře Hohenloha a šéfa Zahra-
ničního úřadu Bülowa do Petrohradu, výsledkem jednání bylo určité zlepše-
ní rusko-německých vztahů. Rusko získalo půjčku 12 milionů liber na ber-
línském finančním trhu, ministr Muravjov měl prý dokonce v  soukromí 
prohlásit, že vždy dával přednost spojenectví s  Německem před svazkem 
s  Francií. Zavraždění dvou německých misionářů v  čínské provincii Šan-
tung v listopadu 1897 Němci využili k ozbrojenému zásahu a realizaci svých 
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cílů. Čína byla 6. března 1898 nucena podepsat s Německem smlouvu, jíž mu 
na 99 let pronajala území kolem města Ťiao-čou, včetně strategicky význam-
ného přístavu Čching-tao.

Německý zákrok se stal signálem k podobným akcím dalších vel-
mocí. Smlouvou ze 27. března 1898 Čína Rusku pronajala jižní výběžek Liao-
tungského poloostrova s pevností Port Arthur a přístavem Ta-lien. Skuteč-
nost, že Rusko nyní vlastně získalo to, čeho se Japonsko muselo po tzv. 
Intervenci tří v roce 1895 vzdát, vyvolala v Tokiu silné rozhořčení. Proti spo-
rům ve vztazích s Ruskem se však postavil jeden z nejvlivnějších politiků, 
markýz Hirobumi Itó (byl mj. autorem návrhu japonské ústavy z roku 1889 
a  celkem čtyřikrát zastával úřad japonského premiéra – 1885–1888, 1892–
1896, 1898 a 1900). Napětí bylo odstraněnou smlouvou, již 25. dubna 1898 
podepsali v Tokiu japonský ministr zahraničí Niši a ruský vyslanec baron 
Rosen. Obě strany formálně uznaly nezávislost Koreje s tím, že případný zá-
sah do jejích vnitřních záležitostí by vyžadoval předchozí vzájemnou konzul-
taci. Z ekonomického hlediska získali Japonci v Koreji volné pole. Pronájem 
Port Arthuru a přilehlé části Liao-tungského poloostrova také značně zkom-
plikoval vztahy mezi Petrohradem a Londýnem, urovnání přinesla až výmě-
na nót 28. dubna 1899, kdy se obě velmoci v podstatě dohodly na vymezení 
sfér vlivu v Číně. Británie se tehdy vzdala aspirací severně Velké čínské zdi, 
oplátkou se Rusko zřeklo nároků v povodí Jang-c’.

Ani Francie nezůstala stranou, ostatně její zájem byl staršího data. 
Roku 1885 Francouzi zasáhli společně s Brity za druhé a třetí opiové války 
(1856–1858 resp. 1859–1860), v roce 1885 přiměli Čínu zbraněmi vzdát se su-

Správní budova německé koncese v Čching-tao

verenity nad Annámem, který se stal protektorátem a součástí Francouzské 
Indočíny. Jejich zájem se soustřeďoval především na jihočínské provincie 
Jün-nan, Kuang-tung a Kuang-si. 3. března 1898 předložil francouzský vy-
slanec Pichon čínské vládě soubor požadavků, jejichž přijetím 10. dubna zís-
kala Francie značné výhody. Peking uznal uvedené tři provincie sférou fran-
couzského vlivu, Francouzi získali koncesi na stavbu železnice od hranic 
Tonkinu do Jün-nan-fu, na 99 let si zajistili pronájem přístavu Kuang-čou-
wan na jihočínském pobřeží.

Velká Británie si prakticky po celé 19. století udržovala v Číně nej-
větší hospodářský a politický vliv, proto zásadně odmítala dělení Číny na sféry 
vlivu jednotlivých velmocí. Stanovisko vlády Jejího Veličenstva k této záleži-
tosti jasně vyjádřil kancléř pokladu sir Michael Hicks Beach v  projevu ve 
Swansea 17. ledna 1898, kdy prohlásil: „Nepovažujeme Čínu za prostor, který by 
mohla dobýt nebo získat jakákoli evropská nebo jiná mocnost. Hledíme na ni 
jako na nejslibnější místo pro náš budoucí obchod a pro světový obchod vůbec. 
Vláda je absolutně rozhodnuta za každou cenu ... v případě nezbytnosti i za cenu 
války, nedopustit, aby se zde dveře pro nás uzavřely.“ Avšak nyní, za nových 
podmínek, vyvolaných soustředěným tlakem ostatních interesentů, musela 
londýnská vláda hledat východisko, které by vyhovovalo jejím zájmům. 

Po desetiletí bylo největším soupeřem Británie Rusko, britský pre-
miér Salisbury byl ochoten dohodnout se s Petrohradem a 25. ledna 1898 uči-
nil Rusku neuvěřitelnou nabídku urovnání jak ve sféře Východní otázky, tak 
na Dálném východě. Podle tohoto návrhu mělo Rusko dostat čínské území na 
sever od Žluté řeky, černomořské pobřeží Turecka a oblast údolí Eufratu až po 
Bagdád, Británii mělo připadnout povodí Jang-c’, turecké državy v Africe, na 
Arabském poloostrově a oblast kolem Perského zálivu. Jelikož byl tento návrh 
v  naprostém rozporu s  dosavadní britskou politikou, vyvolal v  Petrohradě 
pouze nedůvěru a podezření, Rusové soudili, že jde jenom o britský trik a pro-
jekt odmítli. V Británii vznikl značný odpor proti nerozhodné politice v Číně, 
tisk ostře kritizoval vládu, většina ministrů doporučovala hledat spojence, 
aby bylo možno snáze prosazovat cíle britské politiky na Dálném východě. 

Pozornost Britů se nyní obrátila k Německu a 29. března 1898 mi-
nistr kolonií Joseph Chamberlain navrhl německému velvyslanci hraběti 
Hatzfeldtovi spolupráci nejen v Číně, ale i v dalších mimoevropských záleži-
tostech. Také Němci byli zaskočeni přímočarostí britského návrhu. Nechtěli 
riskovat zhoršení vztahu k Rusku, aniž by měli záruky, že se jim podaří pev-
ně připoutat Británii k Trojspolku, proto rovněž návrh odmítli. Britské hle-
dání partnera a spojence pro politiku na Dálném východě mělo ještě poměr-
ně dlouho pokračovat. Londýnské vládě v dané situaci nezbylo, než se také 
zapojit do zápasu o sféry vlivu a ekonomické koncese. Do července 1898 Bri-
tánie uzavřela s Čínou serii smluv, jimiž získala rozsáhlé výhody. Bohaté 
povodí řeky Jang-c’ bylo uznáno sférou britského vlivu, bylo potvrzeno  
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dominantní postavení Britů v čínském obchodě, smlouvou z 9. června 1898 
došlo k  rozšíření území kolem Kau-lunu pronajatého Britům (leží naproti 
Hongkongu), Británie získala pronájem strategicky důležitého přístavu Wej-
chaj-wej na pobřeží provincie Šan-tung. Ačkoli v tomto případě šlo o zájmo-
vou sféru Německa, v Berlíně neprotestovali, neboť doufali, že zábor přístavu 
přispěje ke zhoršení vztahu Británie s Ruskem. Rozsáhlé výhody získali Bri-
tové i v oblasti koncesí na stavbu železnic a exploataci přírodního bohatství.

V této situaci, kdy si ostatní velmoci rozdělily Čínu na sféry vlivu 
a  získaly rozsáhlé hospodářské koncese, vystoupil v  září 1899 americký 
státní tajemník John Hay s  požadavkem, aby práva a  ekonomické zájmy 
ostatních zemí nebyly porušovány ve sférách vlivu jednotlivých velmocí 
v Číně. Důvod prosazování této tzv. doktríny otevřených dveří byl zřejmý – 
Spojené státy byly již hospodářsky natolik silné, že případně mohly soupe-
řit v Číně s kýmkoli, ale na druhé straně neměly dostatečnou vojenskou sílu 
k  prosazování svých cílů. Velmoci sice vyjádřily s  Hayovým požadavkem 
zdvořilý souhlas, ale jejich politika směřovala dále k vymezování sfér výluč-
ného vlivu, což se potvrdilo i v souvislosti s potlačením tzv. Boxerského po-
vstání v Číně v letech 1899–1900. 

Zvýšený tlak velmocí v 90. letech uvedl do pohybu dosud většinou 
netečnou masu obyvatelstva Číny. Výsledkem bylo povstání, které zasáhlo 
provincie na severovýchodě (Č’-li, Šan-tung, Šan-si). V povstání se odrazil vliv 
mnoha tajných společností, z  nichž některé existovaly po staletí. Název 
a symboly společnosti I-che-cjuan (Pěst ve jménu míru a spravedlnosti) vedl 
cizince k tomu, že povstalce označili jako „boxery“. Tato společnost se v roce 
1899 přeměnila ve sdružení I-che-tchuan (Oddíly míru a spravedlnosti), pro-
to dnešní historikové spíše užívají označení Ichetchuanské povstání. Původ-
ně izolované akce, většinou xenofobního charakteru, se nakonec slily v mo-
hutný, byť značně mnohotvárný proud, který nebývalou silou zasáhl 
ohromné oblasti říše. Již v červnu a červenci 1899 hlásili britští korespon-
denti, že „domorodí křesťané jsou loveni jako divoká zvěř“. Poměrně složitá je 
otázka podílu mandžuské vládnoucí špičky i úloha císařovny-vdovy C’ch-si 
a dvorských klik v celé záležitosti. Na jaře roku 1900 začala nejkritičtější fáze 
povstání, 13. června vstoupili „boxeři“ do Pekingu, přerušili spojení města se 
světem a oblehli diplomatickou čtvrt. Pozoruhodné byly diference v přístu-
pu velmocí za této situace. Když začaly přípravy vyslání mezinárodní expe-
dice k  vyproštění obležených zastupitelství v  Pekingu, postavili se Witte 
i nový ministr zahraničí hrabě Lamsdorff proti ruské účasti, neboť soudili, 
že si Rusko může přízeň Číny získat spíše umírněným postojem. Nakonec se 
však prosadil názor ministra války generála Kuropatkina, který přesvědčil 
cara, aby Rusko poskytlo pro expedici 4000 mužů. Do čela mezinárodního 
expedičního sboru byl postaven německý polní maršál von Waldersee, což 
Vilému II. nesporně zalichotilo. V polovině srpna pronikly oddíly cizinců do 

Pekingu, povstání bylo potlačeno. Celá záležitost byla uzavřena podpisem 
tzv. Boxerského protokolu 7. září 1901. Velmoci uložily Číně velmi těžké a po-
kořující podmínky – musela se zavázat k vyplacení válečné náhrady v tehdy 
astronomické výši 450 milionů taelů (150 milionů liber), diplomatická čtvrť 
v Pekingu dostala ochranu stálé posádky cizích jednotek a byla vyhrazena 
pouze cizincům, někteří hodnostáři byli popraveni, uvězněni nebo vyhoště-
ni do odlehlých koutů říše. Důsledky povstání a  jeho likvidace ovlivnily 
nadlouho situaci v Číně, podmínky Boxerského protokolu nezajistily potřeb-
ný klid, odtud lze sledovat přímou vývojovou spojnici až k čínské revoluci 
v roce 1911, která vedla k pádu monarchie a vzniku republiky. 

Snaha velmocí prosadit své zájmy v různých oblastech světa přines-
la na přelomu století další konflikty. Charakteristickým příkladem v tomto 
ohledu byla americko-španělská válka v  roce 1898. Američané projevovali 
delší dobu značný zájem o zbytky španělských držav v Novém světě. Pozornost 
amerických podnikatelů se soustřeďovala na Kubu a Portoriko. Výbuch ame-
rického křižníku Maine v havanském přístavu 15. února 1898 inicioval vlnu 
protišpanělských nálad v USA. Španělé odmítli americký požadavek, aby vy-
klidili Kubu, 24. dubna 1899 vypukla válka. Španělské ozbrojené síly nebyly 
s to vzdorovat americké převaze. Již 1. května 1898 byla zničena španělská 

Americký křižník USS Maine v havanském přístavu
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flotila ve filipínských vodách, porážku Španělé utrpěli i na Kubě, 25. červen-
ce 1898 bylo obsazeno Portoriko. Po francouzském prostředkování přistou-
pili 12. srpna Španělé na podmínky příměří, podle nichž se vzdali Kuby, 
Portorika a ostrova Guam v Pacifiku. Mírová smlouva byla uzavřena 10. pro-
since 1898 v Paříži, podle ní připadly Američanům i Filipíny, za něž vyplati-
li Španělsku náhradu ve výši 20 milionů dolarů. Kuba sice získala formálně 
samostatnost, ale zůstala v závislosti na Spojených státech.

Na přelomu století dospěl vývoj k ozbrojené konfrontaci také na 
jihu Afriky, neboť Britové, navzdory předchozím dílčím neúspěchům, se ni-
kdy nevzdali myšlenky na ovládnutí búrských republik Transvaalu a Oranž-
ského svobodného státu. V březnu 1897 se oba búrské státy spojily ve federa-
ci, prezident Kruger vytrvale vzdoroval britskému tlaku. Jeho dlouhá 
jednání s britským vysokým komisařem v Kapsku Alfredem Milnerem o po-
stavení britských usedlíků (uitlanderů) v búrských státech nepřinesla žádné 
výsledky. Britský tisk rozpoutal kampaň proti Búrům, ze všech koutů impé-
ria byly stahovány jednotky na jih Afriky. Prezident Kruger spoléhal přede-
vším na pomoc Německa, popřípadě i ostatních velmocí. Britové odmítli žá-
dost Búrů, aby stáhli posily z Kapska a 11. října 1899 vypukla válka.

Soudobí pozorovatelé byli názoru, že Britové dosáhnou snadného 
vítězství. Ostatně co jiného mohli předpokládat, když se dva malé a v pod-
statě zaostalé státečky na jihu Afriky dostaly do válečného konfliktu s ob-
rovským kolosem Britské říše. O to větším překvapením byly katastrofální 
neúspěchy britských sil na počátku války. Během jediného týdne v prosinci 
1899 byli Britové poraženi ve třech velkých bitvách, Búrové oblehli města 
Mafeking, Kimberley a Ladysmith.

Veřejné mínění na evropském kontinentě sice projevovalo velké 
sympatie Búrům, ale velmoci se k nějaké ráznější akci v jejich prospěch ne-
odhodlaly. Nanejvýš se snažily využít potíží Británie ve svůj prospěch, osud 
búrských republik byl pro ně druhořadou záležitostí. Prezident Kruger se 
zcela zklamal v nadějích, jež vkládal v pomoc Německa.

Počátkem roku 1900 nastal ve válce zlom, výrazně se začala pro-
jevovat britská převaha v lidských i materiálních zdrojích. V jižní Africe již 
bylo na 150 000 britských vojáků, jimž velel lord Roberts, známý z tažení 
v Afghánistánu. Na jaře roku 1900 britské síly postoupily na území búr-
ských republik, 13. května 1900 padl Bloemfontein, hlavní město Oranž-
ského svobodného státu, který byl 25. května 1900 prohlášen britskou kolo-
nií. Krátce nato Britové dobyli i hlavní město Transvaalu Pretorii (5. června 
1900) a 2. září 1900 se také druhý búrský stát stal britskou kolonií. Avšak 
ani tyto porážky nepřinutily Búry ke kapitulaci a ještě plné dva roky vedli 
gerilovou válku. Teprve uplatnění taktiky „spálené země“ novým vrchním 
velitelem lordem Kitchenerem a nasazení ohromných britských sil (někdy 
se uvádí, že na konci války měli Britové na jihu Afriky na 450 000 vojáků) 

přinutilo Búry složit zbraně. Podpisem dohody ve Veerenigingu 31. května 
1902 uznali britskou svrchovanost.

Úspěch za fašodské krize, podpis smlouvy s Japonskem i vítězství 
v Búrské válce – to vše vedlo ke zlepšení mezinárodního postavení Velké Bri-
tánie. Na druhé straně přetrvávaly další problémy, především na Blízkém 
a Středním východě, které britskou vládu znepokojovaly. Vzrůst ruského vli-
vu v Persii v posledních dvou dekádách 19. století zneklidnil především brit-
skou koloniální správu v Indii. Po léta Britové hájili zásadu teritoriální inte-
grity Persie, která v  jejich pojetí měla spolu s  Afghánistánem hrát úlohu 
nárazníkového státu. Převaha ruského vlivu v Persii na přelomu století vedla 
Brity k pochybám o účelnosti prosazování tohoto kursu.

Na přelomu století došlo také k novému zvýšení napětí ve sféře Vý-
chodní otázky, velmi výrazně se zde totiž začal prosazovat další interesent – 
Německo. Třebaže již od roku 1882 v Turecku působila německá vojenská 
mise a německý kapitál získal důležité koncese na stavbu železnic, prakticky 
až do 90. let Němci v Turecku výraznější činnost nerozvíjeli. Hlavní německý 
nápor přišel až v souvislosti s plánem výstavby Bagdádské dráhy, železniční-
ho systému, který měl spojit nejvýznamnější střediska sultánovy říše. Pláno-
vaná železnice měla navazovat na Anatolskou dráhu (spojnice Konstantino-
pole s Ankarou a Konyí), na jejíž stavbě se rovněž podílel německý kapitál. 
Budováním dalších tratí mělo vzniknout spojení z Konstantinopole přes An-
karu a Halab do Bagdádu, Basry a nakonec i do Kuvajtu na pobřeží Perského 
zálivu. Mezinárodní bankovní konsorcium v čele s Deutsche Bank dostalo 
od sultána konečný souhlas ke stavbě 5. března 1903. Třebaže do první svě-
tové války Němci dostavěli jen některé úseky trati, projekt natolik ohrozil 
základy britského postavení na Blízkém východě, že opakovaně vyvolával na-
pětí v britsko-německých vztazích.

Lokomotiva na Bagdádské železnici
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posledNí léta pŘed katastroFou

Německý program námořního zbrojení (zákony z let 1898 a 1900), stále os-
třejší konkurence na světovém trhu, koncese na stavbu Bagdádské dráhy – 
tyto a mnohé další dílčí okolnosti přispívaly ke zhoršování vztahu mezi Ně-
meckem a Velkou Británií. Tento vývoj také způsobil uvolnění vazeb uvnitř 
Trojspolku. Itálie se vždy snažila vystříhat jakýchkoli závazků namířených 
proti Británii, ve druhé polovině 90. let se také začaly podstatně lepšit její 
vztahy k Francii. V roce 1896 uznali Italové francouzský protektorát nad Tu-
niskem, obchodní smlouva z roku 1898 ukončila celní válku trvající od polo-
viny 80. let a v roce 1900 „francouzské úvěry zachránily Itálii před krachem“. 
Itálie se sice 28. června 1902 připojila k obnovené smlouvě o Trojspolku, ale 
současně ujistila Paříž, že nepřijme nic, co by ji zavazovalo k útoku na Fran-
cii. Vyvrcholením sbližování Paříže a Říma byla smlouva z 1. listopadu 1902, 
která zavazovala obě velmoci zachovat neutralitu, bude-li jedna z nich napa-
dena. Itálie takto stala jen „stínovým“ partnerem v Trojspolku a až do první 
světové války soustavně manévrovala mezi oběma mocenskými bloky. Vcel-
ku lze vyjádřit souhlas s názorem, že od roku 1902 přestal Trojspolek jako 
fungující spojenectví tří partnerů existovat.

Na přelomu století se Velká Británie několikrát přesvědčila, že po 
desetiletí praktikovaná politika „skvělé izolace“ se přežila, a že další sledování 
tohoto kursu by mohlo vést k vážnému ohrožení britských zájmů i pozice ve 
světové politice. Zcela zřetelně to dokumentoval další vývoj na Dálném výcho-
dě, kde bylo Rusko odhodláno rozšířit svůj vliv v Číně, zejména v Mandžusku, 
což dokumentovala rusko-čínská jednání a dohody z přelomu let 1900/1901. 
Pro Londýn to znamenalo uvažovat o případných spojeneckých vazbách. Jed-
nu z možností, zejména s ohledem na vývoj na Dálném východě, představovalo 
Japonsko. V nové Salisburyho vládě, která vzešla z voleb roku 1900, někteří 
ministři (Joseph Chamberlain, ministr zahraničí Lansdowne, vévoda z De-
vonshiru) preferovali dohodu s Německem. Po jistou dobu se k této ideji klonil 
i nový panovník, král Eduard VII. (1901–1910). Premiér Salisbury, přesvědčený 
„izolacionista“, byl v případě nutnosti ochoten dát přednost dorozumění s Rus-
kem. Komplikovaná britsko-německá jednání na jaře 1901 uvázla ve slepé 
uličce, a tak se východiskem nakonec stala spojenecká smlouva s Japonskem 
podepsaná 30. ledna 1902. Pro případ konfliktu s jednou mocností si signatá-
ři vzájemně zaručovali neutralitu, v případě války se dvěma protivníky si měli 
poskytnout vojenskou pomoc. V  britské zahraniční politice šlo o  základní 
mezník – éra „skvělé izolace“ podpisem uvedené smlouvy skončila.

Dalším krokem nového kursu zahraniční politiky Británie bylo 
zlepšení vztahu k Francii. Od přelomu století nacházely vlády v Londýně i Pa-
říži stále více důvodů pro případné odstranění vzájemných třecích ploch 
a rozporů. Tento trend se odrazil i v publicistice na obou stranách, k jeho pro-

sazení přispěly významné osob-
nosti. Velkým stoupencem sblíže-
ní byl britský král Eduard VII., 
který se ve francouzském prostře-
dí těšil značným sympatiím. Po-
dobný názor zastávali i vlivní čle-
nové vlády. Na francouzské straně 
se příznivé podmínky začaly vy-
tvářet od roku 1899, kdy byl presi-
dentem zvolem Émile Loubet. 
Rozhodným zastáncem ideje 
urovnání sporů s ostrovní říší se 
stal ministr zahraničí Théophile 
Delcassé, který z  Fašodské krize 
vyvodil poučení, že bez dorozu-
mění s Velkou Británií nelze reali-
zovat důležité cíle francouzské 
koloniální expanze. 

théophile delcassé (1852–1923), francouzský státník. do politiky vstoupil roku 1889, kdy byl 

zvolen do parlamentu. první vládní funkci převzal roku 1893, tehdy se stal podsekretářem v mi-

nisterstvu kolonií v druhé Ribotově resp. dupuyově vládě. Ve druhé dupuyově vládě (1894–

1895) již zastával funkci ministra kolonií. Hlavní oblastí jeho aktivit byla zahraniční politika, mi-

nistrem zahraničí se poprvé stal ve druhé Brissonově vládě v roce 1898, o jeho schopnostech 

vypovídá skutečnost, že si v nestabilních francouzských politických poměrech toto křeslo udr-

žel i v následujících vládách dupuye, Waldecka-Rousseaua, Combese a Rouviera. Ačkoli byl roz-

hodným stoupencem francouzské mimoevropské expanze i odvety vůči Německu, za Fašodské 

krize roku 1898 pochopil, že spolupráce s Británií je pro Francii nezbytná, což vyústilo podpisem 

tzv. Srdečné dohody roku 1904. jeho návštěvy v petrohradě v letech 1899 a 1901 byly projevem 

snahy prohloubit spojenectví s Ruskem. Naposledy vykonával funkci ministra zahraničí za první 

světové války, rezignoval roku 1915.

Mimořádně aktivní roli v procesu sbližování sehrál tehdejší fran-
couzský velvyslanec v Londýně Paul Cambon, který byl koncem léta 1902 
oficiálně zmocněn nabídnout Britům urovnání vzájemných sporů. Za důle-
žitý zlom bývá označována návštěva krále Eduarda VII. ve Francii na jaře 
roku 1903. Král přijel 1. května do Paříže, „odzbrojil tamní upjaté prostředí 
obratnou roztomilostí“ a několikrát zdůraznil, že nepřátelství mezi Británií 
a Francií je věcí minulosti. V červenci 1903 byl okázale přijat francouzský 
prezident Loubet v Londýně. Vlastní jednání pak urychlilo vypuknutí rus-
ko-japonské války v únoru 1904. Možnost zatažení do války na Dálném vý-
chodě vyvolávala obavy jak v  Paříži, tak v  Londýně. Britsko-francouzská 

Théophile Delcassé
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smlouva, historiografií obvykle označovaná jako Srdečná dohoda (Entente 
cordiale), byla podepsána na zámku Clouds u  Londýna 8. dubna 1904. 
Britský premiér Balfour, ministr zahraničí Lansdowne a francouzský vel-
vyslanec Cambon připojili své podpisy k dokumentu, který fakticky zna-
menal klíčový mezník ve vývoji mezinárodních vztahů. Pokud šlo o vlast-
ní obsah, smlouva pouze vedla k odstranění sporů obou velmocí v různých 
mimoevropských oblastech (v západní Africe, na Nových Hebridách, v Si-
amu, na Madagaskaru), nejdůležitější součástí byla dohoda ohledně Egyp-
ta a Maroka. Svým způsobem šlo o určitý koloniální „obchod“ – Francie se 
zavázala dále nečinit Britům potíže v Egyptě, londýnská vláda zase dala 
Francouzům volnou ruku v  Maroku. Třebaže v  roce 1904 bylo jednání 
o vojenské spolupráci mezi Francií a Británií věcí budoucnosti a v doku-
mentu nepadla jediná zmínka o  Německu, stala se Srdečná dohoda vý-
znamným milníkem na cestě k vytváření velmocenských bloků, které se 
posléze střetly v první světové válce. 

Zatímco ve vztazích Velké Británie a Francie došlo k obratu a vý-
raznému zlepšení, na Dálném východě rozpory mezi zájmy Ruska a Japon-
ska vyústily v ozbrojeném konfliktu. Zhruba od podzimu roku 1902 začal 
v ruské politice na Dálném východě získávat převahu směr, požadující dů-
raznou akci. Hlavními stoupenci tohoto kursu byli carův rádce, podnikatel 
A. Bezobrazov, ministr vnitra V. K. Pleve a místodržící na ruském Dálném 
východě admirál Jevgenij Alexejev, nelegitimní syn cara Alexandra II. Tuto 
skupinu nakonec podpořil i ministr války A. N. Kuropatkin. Jejich hlav-
ním odpůrcem a zastáncem mírového řešení problému byl ministr zahra-
ničí Lamsdorff, kterému poskytovala důležitou podporu francouzská diplo-
macie, obávající se ozbrojeného střetu svého spojence s britsko-japonskou 
aliancí na Dálném východě. Nakonec získal vrch „válečný“ směr, Rusové 
pokračovali v tlaku vůči Číně (28. října 1903 ruské jednotky znovu vstoupi-
ly do mandžuského Mukdenu) a diplomatická jednání, která měla urovnat 
vzájemné spory, uvázla ve slepé uličce. Za těchto okolností dospělo japonské 
vedení k závěru, že je třeba udeřit nečekaně a dosáhnout úspěchu dříve, než 
Rusko dokáže nasadit jádro svých sil na Dálném východě. 7. února 1904 
přerušila japonská vláda diplomatické styky s Ruskem, o dva dny později 
napadlo japonské loďstvo ruské lodi kotvící v Port Arthuru a Čemulpchu. 
Překvapivý úder přinesl Japoncům úspěch, ruská Tichomořská flotila byla 
ochromena. Poté japonské vrchní velení přesunulo značné pozemní síly na 
kontinent. První armáda okupovala Koreu, porazila ruské jednotky na řece 
Jalu a vstoupila do Mandžuska. Druhá armáda se 5. května 1904 vylodila 
na Liao-tungském poloostrově a obsadila přístav Dalnyj (Ta-lien). Třetí ar-
máda zahájila pod velením generála Nogiho obléhání mohutné pevnosti 
Port Arthuru. Seskupení tří japonských armád (1., 2. a 4.) začalo postupovat 
proti ruským pozicím u Liao-jangu, kde na konci srpna došlo ke střetnutí, 

jež nemělo vítěze. Třebaže měli Rusové v bitvě menší ztráty a zůstaly jim 
větší rezervy, dal vrchní velitel generál Kuropatkin rozkaz k ústupu. Roz-
hodnutí nepřinesla ani další velká bitva na řece Ša-ho (5.–18. října 1904), po 
níž ruské jednotky ustoupily směrem na Mukden (Šen-jang).

Naděje, že zima 1904–1905 přinese pro Rusko příznivý obrat, se 
nenaplnily. Přesun Baltské flotily na Dálný východ vedl ke zhoršení vzta-
hu Ruska s Británií (příčinou byl tzv. Hullský incident 21. října 1904, bě-
hem něhož ruské válečné lodi ostřelovaly čluny britských rybářů v  do-
mnění, že jde o japonské torpédovky). Japonci stupňovali své válečné úsilí. 
Od konce listopadu 1904 hnal generál Nogi své vojáky do opakovaných 
útoků proti Port Arthuru. Japonské ztráty byly strašlivé – podle některých 
údajů padlo na 100 000 mužů. Přesto japonský velitel dosáhl svého cíle, 2. 
ledna 1905 pevnost kapitulovala. Její pád měl ohromný morální účinek 
na bojující armády. Krátce poté vyvrcholila vnitřní krize v  Rusku, kde 
propukla revoluce.

Kapitulace pevnosti měla velký význam i z čistě vojenského hle-
diska, neboť Japoncům se uvolnily značné síly před dalším velkým střetnu-
tím. Rozhodující bitva proběhla od 21. února do 10. března 1905 u Mukde-
nu. Na frontě široké 200 kilometrů bojovalo na každé straně asi 300 000 
vojáků, byla to do této doby největší bitva v dějinách a stala se předobrazem 
velkých střetnutí první světové války. Aby předešel obklíčení, vydal generál 
Kuropatkin rozkaz k ústupu, který se proměnil v katastrofu. Zahynulo přes 

Vraky ruských válečných plavidel v kotvišti přístavu Port Arthur
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100 000 ruských vojáků, vrchní velení převzal generál Liněvič. Také na moři 
se situace vyvinula pro Rusko nepříznivě – 27. května 1905 zničil admirál 
Tógó u Cušimy ruskou Baltskou flotilu.

Lidské i materiální zdroje obou zemí byly velmi vyčerpány. Jeli-
kož Japonsko již nebylo s  to nést finanční náklady války, obrátilo se na 
amerického prezidenta Theodora Roosevelta s  prosbou o  prostředkování 
míru. Nakonec zástupci obou stran zasedli k jednacímu stolu na konferen-
ci v  americkém Portsmouthu a 5. září 1905 podepsali mírovou smlouvu. 
Rusko uznalo převládající japonský vliv v Koreji a jižním Mandžusku, Ja-
ponci získali někdejší ruský pronájem na Liao-tungském poloostrově včet-
ně pevnosti Port Arthuru. Kromě toho jim připadla jižní část ostrova Sa-
chalinu a  Jihomandžuská dráha (spojnice Liao-tungského poloostrova 
s Východočínskou železnicí).

Když na počátku roku 1905 utrpělo Rusko těžké porážky na Dálném 
východě, dospěli politikové v Berlíně k názoru, že nastal příhodný okamžik 
k nátlaku na Francii v souvislosti s prosazením německých nároků v Maroku. 
Vyvrcholením celé záležitosti byl osobní zásah Viléma II., který připlul 31. břez-
na 1905 do Tangeru, vyslovil se pro zachování nezávislosti Maroka a sultánovi 
nabídl pomoc a ochranu. Na počátku této tzv. první marocké krize projevila 
francouzská vláda ústupnost a souhlasila s tím, aby se otázkou zájmů v Maro-
ku zabývala mezinárodní konference. Její jednání ve španělských lázních Al-
gecirasu v  lednu 1906 však ukázalo, že Německo je v  celé záležitosti téměř 
osamoceno. Na konferenci bylo podporováno pouze zástupci Rakousko-Uher-
ska. Konference fakticky uznala rozdělení Maroka na francouzskou a španěl-
skou zájmovou sféru. Pro toto francouzské diplomatické vítězství měla základ-
ní význam podpora Velké Británie, vyplývající ze Srdečné dohody.

V  poslední dekádě před vypuknutím světového konfliktu začaly 
velmoci stupňovat přípravy na válku, zvlášť výrazně se to projevilo v oblasti 
námořního zbrojení. Jeho nové kolo zahájili Britové roku 1905. Tehdy spojili 
flotily z Atlantiku a Lamanšského průlivu a nové seskupení přesunuli do Se-
verního moře. Jejich hlavním trumfem byla výstavba nového typu bitevní 
lodi, tzv. dreadnoughtu, který výzbrojí, pancéřováním i  rychlostí předčil 
všechny dosavadní bitevní lodi. První plavidlo tohoto typu bylo spuštěno na 
vodu v únoru roku 1906.

Také Němci se stále intenzivněji zapojovali do závodů v námoř-
ním zbrojení. Otcem jejich námořního zbrojního programu, vzniklého 
v 90. letech, byl admirál Alfred von Tirpitz, od roku 1897 státní tajemník 
námořního úřadu. Ten dobře věděl, že v dohledné době nebude Německo 
schopno vybudovat válečné loďstvo, které by se celkovou údernou silou 
mohlo měřit s britským. Jeho cíle vyplynuly z tzv. doktríny rizika, jejímž 
byl autorem. V dané souvislosti admirál prosazoval, aby Německo mělo ale-
spoň tak silné loďstvo, aby jeho soustředění v Severním moři představovalo 

pro útočníka podstatné „riziko“, 
kdyby mělo být napadeno. Tirpitz 
měl především na mysli střetnutí 
s flotilou určenou k obraně Brit-
ských ostrovů. 

Až do poloviny 90. let nepředstavovalo ně-

mecké válečné loďstvo pro Brity vážnou hroz-

bu. Spíše naopak, neboť kolem roku 1895 bylo 

německé loďstvo až na 6. místě pomyslného 

žebříčku, i za partnery z trojspolku. ohromný 

vzrůst obchodního loďstva i ekonomických zá-

jmů Německa v různých oblastech světa vedly 

k důraznému prosazování požadavku výstav-

by loďstva. první návrh námořního zbrojního 

programu tirpitz předložil již roku 1894.

Finanční prostředky uvolněné Říšským sněmem v  letech 1898 
a 1900 umožnily zahájit výstavbu Tirpitzem navrhované flotily. Pokud šlo 
o kategorii bitevních lodí, Němci od roku 1906 stavěli pouze moderní plavi-
dla typu „dreadnought“, což jim umožnila novela zákona o námořním zbro-
jení, přijatá Říšským sněmem 19. května 1906. Německé námořní zbrojení se 
tak stalo jedním z nejvýznamnějších faktorů, které trvale negativně ovlivňo-
valy vztahy Velké Británie a Německa.

Alfred von Tirpitz

Britská bitevní loď Dreadnought 
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Pokusy dosáhnout zastavení závodů ve zbrojení byly obě meziná-
rodní odzbrojovací konference, které se konaly v  letech 1899 resp. 1907 
v Haagu. V obou případech bylo iniciátorem svolání Rusko, což samo o sobě 
vyvolalo podezření. Daleko od pravdy nebyla domněnka, že hlavním zámě-
rem carského režimu ani tak není nalezení cesty k mezinárodnímu dorozu-
mění a  odzbrojení, ale pouze dohoda o  omezení zbrojení, neboť možnosti 
Ruska limitovala jeho finanční slabost. Nikdo v Evropě si nedělal iluze o fi-
lantropii Mikuláše II., zainteresované kruhy dobře chápaly, že podnět vyply-
nul z praktických potřeb carské vlády. Těmto předpokladům také odpovídal 
průběh i výsledky konferencí. Diplomaté byli vysloveně znechuceni tím, že 
„byli vysláni na zbytečný podnik“. Tragické bylo, že většina výsledků konfe-
rence se netýkala míru, ale pouze pravidel vedení války (Haagská konvence 
z roku 1907), nebylo dosaženo ani dohody o odzbrojení.

Vytvořený arbitrážní dvůr se stal orgánem omezeného významu 
a kompetence a neměl vlastně žádnou reálnou moc k eventuálnímu prosazo-
vání svých rozhodnutí. Nikdo také nemohl vědět, zda budou přijatá opatření 
v případné válce respektována. „Snad od počátku světa se nesešlo tak velké 
shromáždění, které by bylo tolik ovládáno duchem beznadějného skepticismu, 
pokud šlo o jakékoliv dobré výsledky,“ poznamenal si do svého deníku 17. květ-
na 1907 vedoucí americké delegace White. Z hlediska vývoje mezinárodních 
vztahů měly haagské konference význam bohužel jen okrajový, politika vel-
mocí se dále ubírala cestami determinovanými jejich individuálními zájmy.

 Vzrůstající tlak Německa na mezinárodní scéně přiměl ke sblížení 
dávné soupeře – Velkou Británii a Rusko. Důležitá úloha v tomto procesu při-
padla novému ruskému ministru zahraničí A. Izvolskému (od května 1906), 

který věřil, že spolupráce s Fran-
cií a  Británií pomůže Rusku ob-
novit jeho prestiž a pozici po pro-
hrané válce. Také nová orientace 
britské zahraniční politiky, již ří-
dil od roku 1905 Edward Grey, 
znamenala obrat pozornosti od 
mimoevropských problémů k  si-
tuaci na kontinentě, k  podpoře 
Francie a principu rovnováhy. 

edward Grey, první vikomt Grey of Fallodon 

(1862–1933), britský liberální státník. Nejstar-

ší ze sedmi dětí plukovníka Georga Henryho 

Greye. Nedokončil studia na oxfordu. působil 

neplacený soukromý sekretář kancléře pokla-

du Hugha Childerse, politickou dráhu nastoupil Edward Grey, první vikomt Grey of Fallodon

ve 23 letech, kdy byl zvolen do parlamentu. první vládní funkci zastával v poslední Gladstonově 

vládě, v níž se roku 1892 stal státním podsekretářem na ministerstvu zahraničí, které tehdy 

vedl lord Rosebery. dlužno podotknout, že pro působnost v této oblasti neměl žádnou průpra-

vu. V této funkci velmi rázně reagoval na francouzské koloniální ambice v Africe. V souvislosti 

s ideou uchování rovnováhy sil na kontinentě podporoval zlepšení vztahů s Francií a Ruskem. 

Funkci ministra zahraničí vykonával v letech 1905–1916, v tomto úřadě byl nejdéle z britských 

politiků. Sehrál klíčovou roli za červencové krize v roce 1914, která vedla k vypuknutí první svě-

tové války. Když v roce 1916 odstoupil premiér Asquith a nahradil ho Lloyd George, Grey svůj 

úřad opustil. po válce byl krátce (1919–1920) velvyslancem v USA, od roku 1923 byl vůdcem 

liberálů v Horní sněmovně, v posledních letech života (1928–1933) působil jako kancléř univer-

zity v oxfordu.

Na druhé straně válkou oslabené Rusko již nebylo oním soupeřem, 
jemuž Británie musela čelit po dlouhá desetiletí. Podstatnou roli na obou 
stranách jistě sehrály i  obavy z  Německa. Přesto cesta k  urovnání nebyla 
snadná, teprve 31. srpna 1907 podepsali v Petrohradě ministr Alexander Pe-
trovič Izvolskij a britský velvyslanec Buchanan oficiální dokument. Podobně 
jako v případě Srdečné dohody mezi Francií a Británií, ani tentokrát nešlo 
o spojeneckou smlouvu, ale pouze o dohody o urovnání vzájemných vztahů 
v mimoevropských oblastech, které se týkaly vymezení zájmů signatářských 
velmocí v Persii, Tibetu a Afghánistánu. Přesto byla britsko-ruská dohoda 
z léta roku 1907 dalším klíčovým mezníkem ve vývoji mezinárodních vzta-
hů před první světovou válkou, jí bylo v podstatě ukončeno vytváření mocen-
ského bloku Dohody. Ke zlepšení mezinárodního postavení Ruska přispěly 
i podpisy smluv s Japonskem v červnu a červenci 1907.

Na přelomu století bylo mezi Ruskem a Rakousko-Uherskem pode-
psáno několik dohod o zachování existujícího stavu na Balkáně (1897, 1903). 
Přesto opakovaně docházelo k růstu napětí, vyvolaného střetáváním zájmů 
těchto velmocí. K velmi vážné krizi došlo v roce 1908. Rusko, posíleno spoje-
nectvím s Francií i dohodami z roku 1907, se rozhodlo dosáhnout meziná-
rodního uznání svého práva průjezdu Dardanelami a Bosporem pro své vá-
lečné lodi. Petrohradská vláda předpokládala, že se v  této věci může 
spolehnout na podporu Francie a Británie. Souhlas Rakousko-Uherska chtě-
la získat uznáním případné anexe Bosny a Hercegoviny habsburskou mo-
narchií. Výsledkem jednání ministrů zahraničí Izvolského a  Aehrenthala 
v  září 1908 byla dohoda, jíž Rakousko-Uhersko akceptovalo ruský plán 
ohledně Úžin a současně získalo souhlas Petrohradu s anexí. Izvolskij chápal 
ujednání tak, že habsburská monarchie s připojením balkánských provincií 
vyčká, dokud Rusko nezíská souhlas západoevropských velmocí. S cílem do-
sáhnout tohoto záměru podnikl ruský ministr okružní diplomatickou cestu 
Evropou. Ovšem Vídeň nehodlala čekat na výsledek jeho mise. Izvolskij se 
cítil zaskočen a podveden Aehrenthalem, když si na cestě do Paříže přečetl 
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v novinách zprávu, že Rakousko-
Uhersko oznámilo na 6. října 
1980 anexi. Navíc po příjezdu do 
francouzské metropole zjistit, že 
snadno nezíská souhlas francouz-
ského spojence, který vázal pod-
poru ruského požadavku na sou-
hlas Velké Británie. Když potom 
neuspěl v  Londýně, pochopil, že 
Rakousko-Uhersko využilo situa-
ce k  posílení svého postavení na 
Balkáně, aniž Rusko dosáhlo cíle. 
Výsledkem byla mimořádně váž-
ná mezinárodní krize, během níž 
Německo nakonec důrazně pod-
pořilo Rakousko-Uhersko, zatím-
co petrohradská vláda podobnou 
podporu Francie a Velké Británie 
nezískala. Proto muselo nakonec 
Rusko ustoupit a 31. března 1909 
uznalo připojení Bosny a  Herce-
goviny k habsburské monarchii.

Během Bosenské krize 
se ukázalo, že západoevropské 
velmoci nejsou ochotny podpořit 
Rusko za všech okolností, proto 

se petrohradská vláda rozhodla dalšími jednáními zlepšit své mezinárodní 
postavení. Za carovy návštěvy v Itálii podepsali ministři zahraničí Izvolskij 
a Tittoni 24. října 1909 v Racconigi tajnou dohodu, jíž se oba státy zavazova-
ly usilovat o udržení statu quo na Balkáně, Italové přislíbili podporovat rus-
ké nároky ohledně Úžin, Rusové se se podobně zavázali ve věci italských ná-
roků v severní Africe (Tripolis, Kyrenaika).

Ruská diplomacie také podnikla nový pokus zlepšit vztahy s Ně-
meckem. Pro řešení tohoto úkolu nebyl Izvolskij vhodnou osobou, proto byl 
přemístěn do funkce velvyslance v Paříži a úřad ruského ministra zahraničí 
převzal v září 1910 Sergej Sazonov. 

Sergej dmitrijevič Sazonov (1860–1927), pocházel ze šlechtické rodiny z Rjazaňské gubernie. 

V roce 1893 vstoupil do diplomatické služby, působil jako velvyslanecký sekretář v Londýně, 

v roce 1906 se stal velvyslancem u Svatého stolce. Roku 1909, v době premiérství svého švag-

ra Stolypina, byl povolán na ruské ministerstvo zahraničí. Ministrem zahraničí se stal v roce 

1910, ve funkci působil do roku 1916. prosazoval kurs sbližování s Velkou Británií a japonskem, 

Hrabě Alois Lexa von Aehrenthal

v nebezpečné politice na Balkáně vykazoval umírněnost, za což byl kritizován radikálními pans-

lovanskými kruhy. po opuštění úřadu (1916), byl roku 1917 jmenován velvyslancem ve Velké 

Británii. po Ří jnové revoluci žil v emigraci, roku 1927 zemřel v Nice ve Francii.

Sazonov v  listopadu 1910 doprovázel cara Mikuláše II. na státní 
návštěvu do Německa. Výsledkem jednání byly tzv. Postupimské dohody z lis-
topadu 1910, jimiž obě velmoci mj. dosáhly dohody o otázce železniční vý-
stavby ve sféře východní otázky, zvláště ohledně Bagdádské dráhy. Krátce po 
skončení těchto jednání zaslal nový německý kancléř Theobald von Beth-
mann Hollweg (od července 1909) do Petrohradu návrh případné rusko-ně-
mecké dohody. Podle něj se Rusko mělo zcela zříci spolupráce s Velkou Britá-
nií výměnou za to, že Berlín přestane podporovat balkánskou politiku 
Rakousko-Uherska. Rusko však nehodlalo riskovat roztržku se západními 
velmocemi, proto návrh nepřijalo.

Dosáhnout urovnání mezinárodních krizí bylo stále obtížnější, 
což ukázala druhá marocká krize v létě 1911. Občanská válka v této severo-
africké zemi poskytla Francii záminku k vojenskému zásahu. Berlínská vlá-
da reagovala velice ostře, 1. července 1911 připlul do marockého přístavu 
Agadir německý dělový člun Panther. Důrazná britská podpora znovu umož-
nila Francii čelit německému tlaku. Svět se octl na pokraji války – Británie 
uvedla válečné loďstvo do stavu pohotovosti, začaly přípravy vyslání expe-
dičního sboru na pomoc Francii. I  tentokrát zůstalo Německo osamoceno 
a muselo ustoupit. Smlouvou ze 4. listopadu 1911 se vzdalo nároků v Maro-
ku, určitou náplastí na jeho pošramocenou prestiž byla náhrada v podobě 
části území Francouzského Konga. 

Na počátku roku 1912 došlo k  poslednímu pokusu dosáhnout 
urovnání v britsko-německých vztazích. Londýnská vláda vyslala do Berlína 
ministra války R. B. Haldanea, který byl znám svými sympatiemi k Němec-
ku. Haldane nabídl odškodnění v koloniální oblasti za to, když Němci omezí 
námořní zbrojení. Císař Vilém II. však trval na uskutečnění námořního 
zbrojního programu admirála Tirpitze a požadoval, aby Velká Británie za-
chovala neutralitu v případě konfliktu na kontinentě. To bylo pro londýn-
skou vládu nepřijatelné, proto britský ministr odjel s nepořízenou.

Od druhé marocké krize se již nepodařilo dosáhnout zmírnění na-
pětí v mezinárodních vztazích. K jeho růstu přispěly dílčí ozbrojené konflik-
ty jako bylo italské tažení v Tripolsku i obě balkánské války. Italský zájem 
v  Tripolsku a  Kyrenaice, severoafrických državách Turecka, byl staršího 
data. Italská expanze byla diplomaticky připravována již od přelomu století. 
Řím využil mezinárodního napětí vyvolaného druhou marockou krizí 
a předložil 28. září 1911 Turecku ultimátum, v němž oznámil záměr obsadit 
severoafrická území, o den později Itálie vyhlásila válku. Italské jednotky 
poměrně rychle obsadily velká města na pobřeží, jejich pokus proniknout do 
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vnitrozemí narazil na odpor arabských kmenů. V dubnu 1912 italské váleč-
né loďstvo ostřelovalo turecké pevnosti v Dardanelách, v květnu Italové oku-
povali Dodekanéské souostroví. Hrozba konfliktu s balkánskými státy nako-
nec v červenci 1912 přiměla Turky k jednání, konflikt byl uzavřen mírovou 
smlouvou podepsanou v Lausanne 18. října 1912, jíž Itálie získala Tripolsko 
a Kyrenaiku, z nichž vznikla italská kolonie Libye.

V této době se balkánské státy rozhodly zlikvidovat zbytky turec-
kého panství na poloostrově. V březnu 1912 bylo dosaženo dohody mezi Srb-
skem a  Bulharskem, přistoupením Řecka a  Černé Hory vznikl Balkánský 
blok, který v říjnu 1912 zahájil válečné operace. Koalice rychle dosáhla vý-
znamných úspěchů. Po podpisu mírové smlouvy v Londýně 30. května 1913 
prakticky přestalo turecké panství na Balkáně existovat, v držení Turků zů-
stalo pouze malé zázemí Konstantinopole. Rozpory mezi vítězi však vedly 
k novému válečnému střetnutí. Tentokrát stála koalice, posílená ještě o Ru-
munsko a Turecko, proti osamocenému Bulharsku. Jediný měsíc dokázalo 
Bulharsko vzdorovat, 29. července 1913 kapitulovalo. Podpisem Bukurešťské-
ho míru 10. srpna 1913 ztratilo nejen podstatnou část zisků z první balkán-
ské války, ale i část svého starého území. Balkánské války posílily pozice stá-
tů orientovaných na blok Dohody – Srbska, Černé Hory a Řecka. Nespokojenost 
s výsledky obou válek pak přivedla poražené – Turecko a Bulharsko – po bok 
Německa a Rakousko-Uherska.

Také poslední rok míru přinesl další diplomatická jednání, která 
však nedokázala zmírnit napětí a odstranit rozpory. Zavraždění rakouského 
následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajevu 28. června 1914 se 
pak stalo bezprostřední záminkou k rozpoutání obecného konfliktu. Ještě 
čtyři týdny po atentátu probíhala složitá diplomatická jednání, oba bloky 
zvažovaly mnohá pro a proti. Rakousko-uherské vyhlášení války Srbsku 28. 
července 1914 však uvedlo lavinu do pohybu. Začala první světová válka, 
která přinesla zkázu dosud nepoznaných rozměrů. „Lampy po celé Evropě 
zhasínají, v naší době je již nikdy nespatříme svítit,“ těmito prorockými slovy 
se tehdejší britský ministr zahraničí sir Edward Grey de facto rozloučil s de-
vatenáctým stoletím…

17. hLAVNí RySy 
hoSpodářSKého 
VýVoje V LeteCh 

1850–1914
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V 19. století se změnily charakter a příčiny hospodářských cyklů. Hospodář-
ský cyklus zůstává poměrně kontroverzním termínem a v literatuře můžeme 
najít odlišné definice a typologie, které jsou například odvozovány od časové-
ho vymezení hospodářského cyklu. Hospodářský cyklus jako fenomén zahr-
nující opakované výkyvy v dlouhodobém ekonomickém vývoji, tedy perio-
dické střídání hospodářského růstu a poklesu, je možné vypozorovat již ve 
staletích předcházejících hospodářské expanzi éry průmyslové revoluce. Pa-
trné jsou například ve vývoji významných obchodních center (například Be-
nátek) v raném novověku. S výrazným urychlením industrializačního pro-
cesu, paralelně s probíhajícími zásadními kvalitativními a kvantitativními 
posuny a zejména v posledních desetiletích 19. století se však změnily někte-
ré významné atributy hospodářských cyklů a především jejich příčiny. Po-
stupně také zesiluje synchronizace ekonomických cyklů jednotlivých zemí.

Kromě demografických změn patřily k  nejvýznamnějším činite-
lům, které ovlivňovaly hospodářské cykly před příchodem průmyslové revo-
luce, například války a přírodní jevy (sucha, záplavy). Celý tento proces při-
rozeně často úzce souvisel i  s  pohyby cenové hladiny, především s  tzv. 
cenovými skoky. V 19. století, zejména v jeho posledních desetiletích, relativ-
ní význam těchto faktorů poklesl a  naopak obecně narostl například vliv 
změn na finančních trzích. Výraznější pohyby cenové hladiny před i po roce 
1900 také například souvisely s objevy nových zdrojů drahých kovů. V po-
slední třetině 19. století hrála stále důležitější roli rostoucí cenová prováza-
nost, která měla bezesporu některé pozitivní důsledky (například nutila vý-
robce k zvýšení produktivity a snižování cen), ale také některé kontroverzní 
stránky. Cenová provázanost se stala jedním z důvodů, proč měnící se hospo-
dářská situace v jedné zemi začala rychleji a výrazněji ovlivňovat ekonomiky 
ostatních států.
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Celý proces nám pomůže lépe pochopit základní etapizace ekono-
mického vývoje ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. V polovi-
ně 19. století proběhla v Evropě silná revoluční vlna, která byla samozřejmě 
významným politickým fenoménem, ale současně také zjevným milníkem 
v hospodářském vývoji řady regionů vyspělejší části Evropy (například v pro-
storu později sjednoceného Německého císařství nebo v západní části habsbur-
ské monarchie), ve kterých se zhruba následující dvě desetiletí nesly ve zname-
ní celkové ekonomické konjunktury stimulované rychlejším rozvojem 
podnikatelských aktivit a také postupnými strukturálními změnami. V hospo-
dářském vývoji USA, který se samozřejmě v některých základních aspektech od 
situace v západní Evropě lišil, se stal v jistém ohledu podobným zlomem konec 
občanské války v polovině 60. let, po němž následovalo období rychlé hospodář-
ské expanze podporované například podstatným rozšířením železniční sítě. 

Jednou ze zemí, které vykazovaly v 60. letech vyšší růstovou dyna-
miku, bylo i Rakousko (Rakousko-Uhersko). Především se to týkalo rozvinutěj-
šího Předlitavska, které na přelomu 60. a 70. let zažilo svou zakladatelskou 
horečku, v jejímž průběhu vzniklo mnoho nových akciových společností (ať už 
výrobního či například obchodního zaměření). Současně zesílily různé inves-
tiční aktivity, velký boom prožívaly burzovní obchody. Významně se zvýšil 
počet cenných papírů obchodovaných na vídeňské burze i subjektů, které se 
zde obchodů účastnily. Zlomem se stal rok 1873. V prvních měsících tohoto 
roku ještě převažovaly optimistické nálady a vídeňská burza mírně posílila. 1. 
května začala dlouho očekávaná událost, 5. světová výstava, která se však stala 
velkým zklamáním (alespoň z pohledu celkového počtu návštěvníků) a také 
ztrátovým podnikem. Neúspěch celé akce, který byl v podstatě zjevný brzy po 
zahájení, byl jedním z významných faktorů, které ovlivňovaly nálady na ví-
deňské burze v prvních květnových dnech. 9. května se kurzy akcií na vídeň-
ské burze zhroutily, což byla událost, která měla značný dopad jednak na do-
mácí ekonomiku, jednak na zahraniční finanční trhy. Brzy se do velkých 
problémů dostalo několik bank, které se potýkaly s  platební neschopností. 
Zkrachovala řada společností, v podstatě proběhla „čistka“ mezi subjekty, kte-
ré vznikly během předcházejícího zakladatelského boomu. Počet obchodova-
ných titulů na vídeňské burze výrazně poklesl.

Události ve Vídni a Budapešti sehrály roli významného katalyzáto-
ru změn na zahraničních trzích. Berlínská burza se začala propadat v polo-
vině května, definitivně tak skončilo období výrazné konjunktury charakte-
rizované především zakladatelským boomem. V USA se finanční trhy otřásly 
v září 1873, kdy začaly krachovat první bankovní domy a byla dokonce do-
časně uzavřena burza v  New Yorku. Krize bankovního sektoru přispěla 
k omezení dostupnosti úvěrů, a měla tak logicky negativní dopad na rozvoj 
podnikatelských aktivit. Problémy se začaly objevovat i  ve výrobní sféře, 
rostla nezaměstnanost.

V roce 1873 vstoupil vyspělý svět do nové etapy hospodářského vý-
voje, která byla ve srovnání s předcházejícími léty charakterizovaná zhorše-
ním některých ekonomických ukazatelů. Mezi historiky a  ekonomy dnes 
nepanuje shoda v definování hlavních důvodů ekonomických obtíží, které se 
objevily ve vyspělých zemích v  roce 1873. Naopak literatura nabízí celou 
řadu někdy navzájem výrazně odlišných zdůvodnění. Pro marxistickou his-
toriografii byl zejména v minulosti tento jev jednou z prvních kapitalistic-
kých krizí z nadvýroby – tedy hlavním problémem byl nepoměr mezi nabíd-
kou a poptávkou. Dnes je obvykle tento názor považován za přinejmenším 
zjednodušený. Hledání skutečných důvodů událostí roku 1873 a následují-
cích tendencí je mnohem složitějším úkolem, kdy je potřeba brát v úvahu 
některé dlouhodobé trendy nebo například změny v měnovém vývoji včetně 
přechodu na zlatem kryté měny.

Časový úsek od počátku 70. let 19. století do vypuknutí první světové války je obvykle nazýván 

obdobím tzv. klasického zlatého standardu, kdy jednotlivé národní měny v jistém ohledu před-

stavovaly pouze konkrétní váhu (objem) zlata. dolar byl definován jako 1/20 unce zlata, britská 

libra jako přibližně 1/4 unce zlata atd. Směnné poměry mezi jednotlivými měnami tak byly pevné 

a odví jely se od vazby jednotlivých měn na zlato. tento mezinárodní měnový systém fakticky 

bránil jednotlivým zemím realizovat riskantní měnovou politiku, emitovat „přehnaný“ objem 

papírových peněz. V praxi zlatý standard a také přípravy na zlatý standard v podobě redukce 

oběživa působily proti rychlejšímu růstu cenové hladiny, respektive směrem ke snížení cenové 

hladiny, což byl proces, který měl podle některých ekonomů neopomenutelný negativní dopad 

na vývoj ekonomiky. problematika zlatého standardu (nejen v historickém kontextu) zůstává 

Černý pátek na vídeňské burze 1873

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | hLAVNí RySy hoSpodářSKého VýVoje…



366 367

dodnes citlivým kontroverzním tématem a je přirozeně mnohem složitější, než jak zde bylo na-

stíněno. Kromě Velké Británie, která tak učinila již dříve, zavedly v poslední třetině 19. století 

zlatý standard prakticky všechny významné státy – japonsko (1871), Německo (1873), Francie 

(1876), Rakousko-Uhersko (1892), Rusko (1897) a Spojené státy americké (1900).

Samotný burzovní pád v roce 1873 měl do značné míry charakter 
„splasknutí spekulační bubliny“, kdy v USA (ale samozřejmě i v dalších ze-
mích) předcházející konjunktura a převládající pozitivní prognózy vyvolaly 
přehnaně optimistické nálady, což se projevilo například při plánování ně-
kterých ambiciozních projektů v oblasti dopravní infrastruktury. Tento op-
timismus se přenesl i na finanční trhy a souvisel s rychlým růstem cen akcií, 
které neodpovídaly ekonomické realitě (tj. výkonnosti, hodnotě majetku 
a celkovým perspektivám daného subjektu). Z tohoto hlediska je možné vní-
mat proces, který začal v  roce 1873, za „pouhou“ korekci předcházejícího 
vývoje – ať už máme na mysli trh s cennými papíry nebo například redukci 
celkového počtu podnikatelských subjektů.

Jedním z dobře patrných charakteristických obecných rysů hospo-
dářského vývoje po roce 1873 byl pokles cen. Marxisté tento jev vysvětlovali 
především jako důsledek rozdílů mezi nabídkou a poptávkou. Nabízí se však 
i další vysvětlení působením faktorů, které hrály neopomenutelnou roli. Na-
příklad v případě USA byly cenové pohyby zčásti důsledkem vládní monetární 
politiky, jejímž cílem byla redukce oběživa v letech po skončení občanské vál-
ky. Jiní ekonomové pak považují za klíčový důvod klesajících cen průmyslo-
vých výrobků rostoucí produktivitu práce a využití úspor z rozsahu, kdy sní-
žené jednotkové náklady umožnily producentům nabízet zboží za nižší ceny. 

Při hodnocení událostí roku 1873 a následujícího složitého ekono-
mické vývoje je často používán termín Dlouhá deprese (Long Depression), 
obvykle s časovým vymezením 1873–1896. 

původně se vžilo označení Velká deprese (Great depression), které převažovalo až do 30. let 20. 

století, kdy však začal být tento termín používán v souvislosti s Velkou hospodářskou krizí. Ani 

dnes nepanuje mezi historiky jednoznačná terminologická shoda v pojmenování složitého eko-

nomického procesu, který proběhl od poloviny 70. let do poloviny 90. let 19. století.

Poněkud sporným zůstává nejen přesnější časové vymezení, ale pře-
devším charakter tohoto fenoménu. Někteří ekonomové například odmítají, 
aby se pro tento jev používalo označení krize, protože se v pravém slova smyslu 
o hospodářskou krizi nejednalo. Dlouhá deprese se vyznačovala poklesem cen 
(v západní Evropě měly relativně větší význam změny cen v agrárním sekto-
ru), byla odstartována pádem akcií a  výrazným zvýšením počtu bankrotů 
a  přinesla řadu dalších komplikací. Nicméně v  delším časovém horizontu, 
zkoumáme-li toto přibližně dvacetileté období jako celek, se hodnocení vývoje 

nejvýznamnějších světových ekonomik jeví v poněkud jiném světle. V pod-
statě v případě všech vyspělých zemí dosahovaly průměrné přírůstky prů-
myslové výroby i HDP v delším časovém horizontu kladných hodnot. Další 
pochybnosti o tom, zda lze skutečně mluvit o nějakém silném obecném ne-
příznivém trendu vyvolává také skutečnost, že vývoj mezi jednotlivými ze-
měmi a také sektory konkrétních ekonomik často vykazoval velké rozdíly. 
S ohledem na tyto skutečnosti by mohl být celý proces vnímán spíše jako 
poměrně nesourodý proces opakujících se výkyvů, poklesů a růstu konkrét-
ních odvětví respektive celých ekonomik.

Obvykle je jako nejhorší etapa  Dlouhé deprese v  případě USA 
a  také některých západoevropských států uváděn časový úsek mezi pani-
kou roku 1873 a koncem 70. let. Kromě zmiňovaných bankrotů, které po-
stihly bankovnictví i průmysl, k dalším velkým problémům patřil v  této 
době například růst míry nezaměstnanosti nebo dočasný, ale v některých 
případech velmi razantní pokles poptávky po uhlí a oceli. Hrubý domácí 
produkt Velké Británie vyjádřený v běžných cenách v letech 1874–1879 po-
klesl o zhruba 18 %, v případě Německa to bylo o přibližně 15 %. Je nutné si 
však uvědomit, že tento propad byl z větší části vyvolán již zmíněnými ce-
novými pohyby, nikoliv celkovými změnami fyzického objemu. Jak v pří-
padě Británie, tak i Německa se podle odhadů hrubý domácí produkt vyjá-
dřený ve stálých cenách ve zmíněném období příliš neměnil. Tak jak již 
bylo naznačeno, krize 1873 a následující Dlouhá deprese mohou být do ur-
čité míry přirozeně vnímány i  jako „očistný proces“, který často přežily 
pouze efektivnější podniky, vykazující například rostoucí produktivitu 
práce, subjekty, které byly schopné lépe reagovat na pokles cen. Právě defla-
ce, která byla možná nejviditelnějším atributem Dlouhé deprese, předsta-
vuje další kontroverzní jev, jehož komplexní zhodnocení není jednodu-
chým úkolem a vyžaduje zohlednění hned několika významných okolností. 
V prvé řadě by bylo chybou vnímat deflaci Dlouhé deprese jako nějaký výji-
mečný fenomén odporující dlouhodobému trendu. V západní Evropě bylo 
v  podstatě celé 19. století dlouhým obdobím postupného poklesu cenové 
hladiny. Dnes je deflace většinou ekonomů považována za proces, který má 
obvykle převážně negativními důsledky (zdůrazňován je především nega-
tivní dopad na zaměstnanost). Na druhé straně dlouhodobý pokles cenové 
hladiny však fakticky umožnil široké veřejnosti nakupovat celou řadu po-
ložek dříve fakticky cenově nedostupného zboží, a celkově si tak zvýšit ži-
votní úroveň. Pokles cenové hladiny měl přirozeně odlišný bezprostřední 
dopad na výrobce a  spotřebitele. Je nezbytné také odlišovat krátkodobé 
a dlouhodobé důsledky deflace. Charakter, průběh a také celkový význam 
Dlouhé deprese budou pravděpodobně i nadále předmětem polemik.

Jedním z trendů, který je někdy dáván do přímé souvislosti s Dlou-
hou depresí, se stala změna celní politiky, nový přístup jednotlivých států 
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k otázce znovuzavedení protekcionistických opatření. Bylo by však chybou 
prezentovat návrat k protekcionismu jako „pouhý“ logický důsledek ekono-
mických obtíží v období Dlouhé deprese. Svou roli sehrály i některé další fak-
tory, krom jiného soupeření mezi významnými ekonomickými skupinami 
(reflektující například odlišné zájmy agrárních a průmyslových producentů) 
nebo obecné posílení nacionalistických nálad. 

V roce 1879 byl po intenzivní polemice v Německu schválen nový 
celní zákon, který znamenal úspěch zastánců protekcionistických opatření – 
především junkerské šlechty, která se snažila zabránit dovozům levného obilí. 

V souvislosti s tímto sporem je třeba zmínit některé názory německého ekonoma a podnikatele 

Friedricha Lista, konkrétně tzv. teorii nezralého průmyslu. podle této teorie liberální přístup 

v otázce celní politiky není možné považovat za univerzální postup preferovaný za každých okol-

ností. Naopak státy nacházející se v počáteční fázi industrializace by měly regulovat přístup za-

hraničních producentů na domácí trh, a to až do okamžiku, kdy bude domácí průmysl natolik silný, 

aby obstál v mezinárodním srovnání a byl schopen čelit tlaku silné zahraniční konkurence. List 

obhajoval tuto teorii v první polovině 19. století, v době, kdy si udržoval jasné dominantní posta-

vení britský průmysl, tedy za podmínek znatelně odlišných ve srovnání s etapou dlouhé deprese. 

Nicméně teorie nezralého průmyslu, ke které se hlásili i další významní ekonomové, byla poměr-

ně populární i ve druhé polovině století a kromě Německa měla určitý ohlas i v dalších zemích.

Ve Francii prosadili stoupenci protekcionismu revizi celních 
předpisů v roce 1881. Přestože spor mezi oběma tábory zatím nebyl definitiv-

ně rozhodnut a  v  následujících 
letech se opakovaně měnily celní 
tarify, Francie také uzavírala 
nové obchodní smlouvy s dalšími 
státy, dlouhodobý ochranářský 
trend byl však poměrně zjevný. 
V  roce 1888 začala celní válka 
mezi Francií a Itálií a roku 1892 
po vleklém projednávání byl 
schválen Mélineův celní zákon, 
jehož přijetím se Francie defini-
tivně zřekla liberálního kurzu 
nastoleného po podepsání Cob-
den-Chevalierovy smlouvy v roce 
1860. Brzy se však ukázalo, že 
Mélineův celní zákon není zá-
zračným lékem na obtíže fran-
couzské ekonomiky. Agrární do-
vozy i nadále narůstaly a situace Friedrich List

v zemědělství se viditelně nelepšila. Francie na to reagovala dalším zvýšením 
celních sazeb a v roce 1897 byl dokonce schválen zákon, který umožňoval 
francouzské vládě zvýšit cla na dovoz významných agrárních komodit bez 
předchozího souhlasu parlamentu (tento krok musel ale parlament potvrdit 
retrospektivně). Přestože po roce 1900 došlo k částečné revitalizaci zeměděl-
ské výroby, vysoká agrární cla zůstávala v platnosti i nadále.

Kromě Německa a  Francie byla přijata nová protekcionistická 
opatření také například v  USA nebo Rakousko-Uhersku. Protekcionistické 
trendy začaly ve vyspělém světě opět převažovat, k liberálnímu proudu pat-
řily některé menší státy, v jejichž ekonomikách hrál zahraniční obchod rela-
tivně významnější roli (například Nizozemsko), a především Velká Británie. 
Přestože i na britské politické scéně probíhala aktivní diskuse o tom, do jaké 
míry je preferování liberální strategie tím správným, racionálním postu-
pem a ani Británie se nevyhnula přijetí některých kontroverzních opatření, 
která měla regulovat dovoz jak na Britské ostrovy, tak do kolonií, zůstávali 
Britové nadále nejvýznamnějšími zastánci principů volného obchodu.

Návrat k protekcionismu byl z čistě ekonomického hlediska samo-
zřejmě značně sporným krokem. Přestože zvýšení celních sazeb logicky bez-
prostředně pomohlo zlepšit ekonomické výsledky některých producentů, 
v delším časovém horizontu, především z hlediska vývoje světové ekonomiky, 
převažovaly negativní důsledky tohoto procesu (například nepříznivý vliv na 
mezinárodní dělbu práce a další specializaci jednotlivých ekonomik a přiro-
zeně i  na celkový objem mezinárodního obchodu). Zvýšení celních sazeb 
a s tím spojené omezení zahraniční konkurence mimo jiné v některých pří-
padech viditelně ovlivňovalo pohyby cen na domácím trhu (směrem k jejich 
zvýšení, respektive pomalejšímu poklesu). Tento efekt se opět lišil v jednotli-
vých ekonomikách, například v USA v důsledku rozměru domácího trhu a sil-
né konkurence byl minimální. Opomenuty by samozřejmě neměly být ani 
neekonomické důsledky nástupu protekcionismu, například jeho celkový 
vliv na měnící se politické vztahy mezi jednotlivými státy. V této souvislosti je 
třeba také připomenut zajímavý fenomén celních válek, které probíhaly 
v době Dlouhé deprese (například francouzsko-italská, rusko-německá a fran-
couzsko-švýcarská), za kterými stály nejen ekonomické důvody a přinejmen-
ším v některých případech byly viditelně ovlivněny i politickými faktory. 

Někteří historikové a ekonomové charakterizují poslední dekády 
19. století jako éru vzniku světové ekonomiky ve snaze zdůraznit především 
rostoucí význam mezinárodních ekonomických vazeb, sílící provázanost 
jednotlivých ekonomik, posuny v mezinárodní dělbě práce, vytváření nové 
formy světového trhu a světových cen. V tomto období krom jiného rychle 
narůstal objem mezinárodního obchodu, zrychlila se mezistátní migrace, 
vrcholil proces kolonizace a zesílil mezinárodní pohyb kapitálu. Tyto změny 
byly podmíněny nebo alespoň úzce souvisely s řadou dalších jevů a události, 
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jako byl například pokrok v oblasti dopravy a komunikačních prostředků 
nebo rychlejší rozvoj bankovního sektoru.

V oblasti mezinárodního obchodu se významnou a často připomí-
nanou událostí stalo uzavření britsko-francouzské dohody z roku 1860 (tzv. 
Cobden-Chevalierova smlouva), která podstatným způsobem redukovala cla 
ve vzájemném obchodě. Britové zrušili veškerá cla na dovoz francouzského 
zboží s výjimkou koňaku a vína, u nichž byla cla „pouze“ snížena. Na druhé 
straně Francie zrušila zákaz dovozu britského textilu a zavázala se nezatěžo-
vat dovozy zboží z Británie větším než 30% clem. Součástí smlouvy byla také 
doložka nejvyšších výhod, která znamenala, že jakákoli výhoda v obchodním 
styku poskytnutá jednou ze smluvních stran třetí zemi, musí být uplatněna 
i vůči smluvnímu partnerovi (tedy pokud by například Francie poskytla ně-
jakou obchodní výhodu třeba Rusku, automaticky by se toto zvýhodnění 
vztahovalo i  na Británii). Uzavření smlouvy mělo bezprostřední pozitivní 
vliv na celkový objem britsko-francouzského obchodu, její dopad byl však 
bezpochyby mnohem širší. Cobden-Chevalierova smlouva inspirovala i ostat-
ní státy a iniciovala nový trend směrem k celkové liberalizaci mezinárodní-
ho obchodu – v následujících letech byly podepsány desítky podobných do-
hod, z nichž řada obsahovala i doložku nejvyšších výhod.

Tabulka IX: Podíl vybraných zemí na světovém obchodu v letech 1830–1913 (v procentech)

 Velká Británie Francie Německo USA

1830 27,3 11,5 10,2 7,8

1850 23,2 10,3 14,4 8,8

1870 24,5 12,1 11,3 9,1

1880 19,9 11,7 9,8 11,2

1890 18,5 9,7 10,9 10,7

1900 18,1 8,4 12,2 11,4

1913 14,9 7,9 12,6 11,2

Poznámka: Uvedené hodnoty by samozřejmě měly být považovány za přibližné odhady, které se liší od údajů v jiných zdrojích. 

Zdroj: DORMOIS, Jean-Pierre – LAINS, Pedro: Classical Trade Protectionism 1815–1914, 

New York 2006, s. 222.

Dnes samozřejmě nemáme k dispozici komplexní statistické úda-
je, které by nám umožnily přesně určit kvantitativní změny ve světovém ob-
chodě v 19. století, a jednotlivé odhady se liší. V současnosti však zřetelně pře-
važuje názor, podle kterého v období od poloviny století do počátku 70. let 
vykazoval světový obchod v průměru vysokou růstovou dynamiku (rostl při-
bližně o 5 % ročně), přičemž zmíněné liberalizační tendence v mezinárod-
ním obchodu po roce 1860 jsou obvykle prezentovány jako jeden z význam-
ných jevů pozitivně ovlivňujících výsledky mezinárodního obchodu. 
Podobně převládá názor, že po roce 1873 se průměrné přírůstky sice snížily, 
což bývá dáváno i do souvislosti se sílícím protekcionismem, nicméně mezi-
národní obchod se v podstatě i nadále úspěšně rozvíjel (v období 1873–1913 
rostl tempem v průměru o přibližně 3,5 % ročně). 

Změny v celní politice jednotlivých států nebyly přirozeně jedi-
ným a dokonce ani klíčovým faktorem ovlivňujícím celkové výsledky světo-
vého obchodu. Příznivá průměrná tempa růstu světového obchodu byla 
umožněna souhrou několika okolností, například rychlým růstem světové 
populace, sílící migrací obyvatel a v neposlední řadě pokrokem v dopravě. 
Právě změny v dopravě, které vedly k obecnému snížení dopravních nákla-
dů a také ke zrychlení přepravy zboží, jsou často zdůrazňovaným fenomé-
nem. Podstatné rozšíření železniční sítě výrazně ovlivnilo exportní výkon-
nost USA nebo například Ruska. Zajímavým vývojem procházela také 
námořní doprava, především paroplavba. V polovině 19. století tvořily lodě 
poháněné parním strojem velmi malou část z  celkového počtu plavidel 
účastnících se světové námořní dopravy. Větší využívání oceli jako kon-
strukčního materiálu, zavádění výkonnějších a efektivnějších parních stro-
jů, rostoucí popularita lodního šroubu společně s  dalšími okolnostmi 
umožnily ve druhé polovině století razantní nástup paroplavby. V případě 
Velké Británie, vzrostla celková tonáž lodí poháněných parou v letech 1850–
1910 z 168 000 na přibližně 10,5 milionů tun, zatímco celková tonáž lodí 
využívajících plachet klesla ze 3 milionů v roce 1890 na 850 000 tun v roce 
1913. Jen v době Dlouhé deprese vzrostla celková hmotnost zboží přeprave-
ného na lodích poháněných parním strojem v  celosvětovém měřítku na 
více než dvojnásobek. Námořní paroplavbě dlouhodobě jednoznačně domi-
novala Velká Británie, která měla v roce 1890 přibližně 73% a v roce 1913 
zhruba 42% podíl na celosvětové tonáži. V této souvislosti je třeba připome-
nut celkový význam a specifickou roli obchodního loďstva, které bylo důle-
žitým zdrojem příjmů pro Velkou Británii, a také výjimečné postavení Bri-
tánie v evropské výrobě lodí. Ještě na konci 19. století byla více než polovina 
evropských lodí postavena na britských ostrovech.

Rozvoj světového obchodu podpořilo také zkrácení námořních 
tras v důsledku zprovoznění Suezského a Panamského průplavu. Suezský 
průplav, 162 kilometrů dlouhé dílo spojující Středozemní a Rudé moře, byl 
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vybudován v  letech 1859–1869. Jeho otevřením se výrazně zkrátily cesty 
mezi Evropou a Indií, jihovýchodní Asií a Dálným východem, což přirozeně 
přispělo k redukci dopravních nákladů a zrychlení přepravy zboží. Na dru-
hé straně je nutné přiznat, že přinejmenším v případě některých zemí bylo 
zprovoznění Suezského kanálu spojeno s poněkud přehnanými očekávání-
mi, která se později do značné míry nenaplnila (například v případě Ra-
kousko-Uherska). Stavba Suezského průplavu byla do značné míry osobním 
úspěchem francouzského podnikatele Ferdinanda de Lessepse, který se 
také pokusil vybudovat obdobný průplav mezi Atlantickým a Tichým oce-
án. Tento velmi náročný projekt, realizovaný v 80. letech 19. století však 
provázely obrovské problémy (způsobené komplikovanými podmínkami 
stavby, malárií a dalšími nemocemi a také opakovaným chybným vyhodno-
cením situace francouzským stavitelem), v  jejichž důsledku nebyl dokon-
čen a  skončil finančním krachem. V  roce 1903 byla podepsána smlouva, 
která umožnila USA pokračovat ve stavbě Panamského průplavu, zprovoz-
něn byl o deset let později.

Paralelně s expanzí světového obchodu se také měnila úloha za-
hraničního obchodu v ekonomikách vyspělých zemí. V řadě států viditelně 
narostla hodnota exportu v přepočtu na obyvatele. Kromě některých men-
ších států patřila k ekonomikám nejvíce závislým na výkonnosti exportu 
také Británie, která bezprostředně před první světovou válkou vyvážela při-
bližně čtvrtinu průmyslové produkce. Velká Británie si až do první světové 

Britský parník Great Eastern

války držela pozici země s největším podílem na světovém obchodu (přibliž-
ně 15 % v roce 1913), třebaže jeho hodnota poměrně rychle klesala. Na tomto 
místě by měl být zmíněn specifický případ USA, které sice v období mezi 
občanskou a  první světovou válkou prožily markantní hospodářskou ex-
panzi, nicméně jejich pozice ve světovém obchodu se měnila výrazně poma-
lejším tempem. Již v této době se začaly projevovat jasné disproporce mezi 
vysokým podílem USA na celosvětovém HDP a celosvětové průmyslové výro-
bě a výrazně nižším podílem USA na světovém obchodu (zejména na světo-
vém dovozu) – trend, který potom pokračoval i v dalších dekádách 20. stole-
tí. Tento fenomén je nutné vnímat především jako logický důsledek 
některých významných faktorů, především obrovského vnitřního trhu, 
značné vzdálenosti od dalších významných ekonomik a vysoké míry hospo-
dářské soběstačnosti USA.

Konec 19. století byl obdobím vrcholící koloniální expanze, kte-
rá samozřejmě měla i ekonomický rozměr. V této souvislosti je třeba zmí-
nit poněkud spornou otázka charakteru a významu ekonomických vazeb 
mezi koloniemi a metropolemi. Komunistická historiografie měla v mi-
nulosti tendenci obecně zveličovat ekonomický význam kolonií pro ma-
teřské země a zdůrazňovat nevýhodnost ekonomických vazeb s metropolí 
pro kolonie vedoucí například k silné deformaci domácího hospodářství 
s  cílem produkovat především exportní plodiny. Realita byla složitější. 
V prvé řadě si je nutné uvědomit, že kolonie představovaly pestrou škálu 
případů, a jakékoliv zobecňující hodnocení tak může být snadno zavádě-
jící. V některých případech skutečně vznikly velmi silné ekonomické vaz-
by mezi oběma stranami, popřípadě se vytvořila významná ekonomická 
závislost, která se naplno projevila během dekolonizace. Sporné také zů-
stává, pro kterou stranu byla tato ekonomická interakce výhodná a pro 
koho nevýhodná. Za pomoci finančních prostředků z metropolí byla na-
příklad budována v  koloniích potřebná infrastruktura, naopak ekono-
mický přínos některých kolonií pro metropole byl přinejmenším pochyb-
ný. Je možné souhlasit s názorem, že ve většině případů byly ekonomické 
důvody budování a  udržování kolonií zastíněny politicko-mocenskými 
nebo například vojenskými aspekty. Celkový význam ekonomických va-
zeb mezi koloniemi a metropolemi také zpochybňuje základní struktura 
rozložení zahraničního kapitálu. Jak ukazuje tabulka X, celkový objem 
kapitálu investovaného subjekty z nejvýznamnějších ekonomik v Africe 
(a také Asii) jednoznačně zaostával nejen za celkovou hodnotou zahranič-
ního kapitálu umístěného ve vyspělých zemích, ale také například za za-
hraničním kapitálem absorbovaným zeměmi Latinské Ameriky.

Budování koloniálních říší se stalo v mnoha ohledech velmi pozo-
ruhodným jevem a později také atraktivním tématem světové historiografie, 
přičemž stěžejní roli v tomto příběhu hrálo samozřejmě Britské impérium. 
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V období od počátku 70. let 19. století do vypuknutí první světové války se 
zvětšila celková plocha, kterou zaujímalo Britské impérium, přibližně na 
dvojnásobek, na více než 11 milionů čtverečních mil (necelých 30 milionů 
km2), v případě populace činil nárůst z přibližně 200 na 380 milionů. Jak 
z hlediska rozlohy, tak počtu obyvatel Britské impérium jasně dominovalo 
ve srovnání s  koloniálními říšemi ostatních států. Zatímco Francie byla 
zemí, jejíž ekonomické vazby s koloniemi se většinou příliš rychle nerozví-
jely, teritoriální struktura britského vývozu investic se postupně měnila ve 
prospěch kolonií a dominií. Současně také narůstal objem a také celkový 
význam obchodu realizovaného v rámci impéria, přičemž dlouhodobě v jis-
tém ohledu prominentní roli hrály – už jenom s ohledem na jejich rozsah – 
obchodní vazby mezi Británií a  Britskou Indií. Jedním z  ekonomických 
důsledků, které měla územní expanze, byly postupné posuny v teritoriál-
ním zaměření britského zahraničního obchodu. Obchod Velké Británie re-
alizovaný v rámci její říše v průměru vykazoval vyšší růstovou dynamiku 
než obchod s ostatními státy – postupně tak narůstal podíl Britského impé-
ria na dovozech i vývozech Velké Británie.

Tabulka X: Hodnota kapitálu investovaného v zahraničí v roce 1914 

(v milionech amerických dolarů)

 Velká Británie Francie Německo USA

Západní Evropa 263 1255 1310 674

Western 
Offshoots (a) 8254 386 1000 900

Jižní Evropa 248 1332 835 3

Východní Evropa 618 2663 834 29

Latinská Amerika 3682 1158 905 1649

Asie 2873 830 238 246

Afrika 2373 1023 476 13

Celkem 18311 8647 5598 3514

Poznámka: a – Austrálie, Nový Zéland, Kanada a USA.

Zdroj: MADDISON, Angus: Monitoring the World Economy, 1820–1992, Paris 1995, s. 63.

Pokud máme definovat základní ekonomické změny, které proběhly 
ve druhé polovině 19. století, na jednom z prvních míst bude bezesporu ztráta 
dominantní pozice Velké Británie. Literatura nabízí celou řadu vysvětlení to-
hoto jevu, důvodů, které ve větší či menší míře přispěly k zaostávání Británie 
za hlavními konkurenty – ať už se jednalo o každoroční procentuální změny 
HDP, průmyslové výroby nebo například exportu. K  často uváděným příči-
nám patří například i skutečnost, že na rozdíl od první průmyslové revoluce, 
Velká Británie nepatřila k  hlavním tahounům druhé průmyslové revoluce, 
dále určitá ztráta podnikatelského ducha, ochabnutí snahy inovovat, hledat 
efektivnější řešení. Někteří historikové upozorňují na kontroverzní dopad 
existence rozsáhlé koloniální říše na britskou ekonomiku a zamýšlejí se také 
nad rozsáhlým vývozem kapitálu respektive jeho důsledky v podobě nižšího 
objemu úvěrů a investic v domácí ekonomice. Objevují se i takové názory, pod-
le nichž britské společnosti obecně dávaly přednost rychlé návratnosti inves-
tic, realizování co nejvyšších zisků v krátkém časovém horizontu, před dlou-
hodobou strategií s cílem získat například větší podíl na konkrétním trhu. 

Ústup Británie byl zejména důsledkem některých objektivních 
okolností, výsledkem vývoje, který nemohla Británie příliš ovlivnit, a vý-
znamné příčiny tohoto jevu musíme hledat především za hranicemi Britá-
nie. Je nutné si uvědomit, že v  důsledku několika příznivých okolností 
(technologického náskoku, dostatku strategických surovin, dopadu dlou-
hotrvajících válek na západní Evropu atd.) vznikla v první polovině 19. sto-
letí velmi specifická situace, kdy Británie sice získala jednoznačnou hospo-
dářskou převahu nad zbytkem světa, v  delším časovém horizontu však 
nebyla tato dominantní pozice asi udržitelná. Patrně i s ohledem na skuteč-
nost, že ostatní státy se samozřejmě úspěšnou britskou cestou inspirovaly, 
zaváděly nové stroje a  metody, které se osvědčily v  britském průmyslu, 
a projevovaly zjevnou snahu snížit náskok Británie. Zdá se, že Velká Britá-
nie neměla reálnou šanci udržet si pozici první světové ekonomiky, což si 
samozřejmě uvědomíme především při srovnání s USA.

Po občanské válce došlo ke zrychlení hospodářské expanze USA. 
Jak ukazuje graf I, v první polovině 70. let byla růstová dynamika HDP USA 
v podstatě srovnatelná s tempem rozvoje britské ekonomiky i některých dal-
ších západoevropských států. V následujících letech (tedy v době tzv. Dlouhé 
deprese) však byly průměrné roční přírůstky reálného výkonu americké eko-
nomiky již vyšší a rozdíly ve srovnání se západní Evropou se ještě více pro-
hloubily po roce 1895, kdy skončila Dlouhá deprese a vyspělý svět vstoupil do 
nové konjunkturální fáze. Rychlý hospodářský rozvoj USA byl podpořen 
hned několika příznivými faktory. Převážně pozitivní roli sehrály vysoké 
populační přírůstky. Nespornou výhodou, i vzhledem ke geografické poloze 
USA, byl obrovský vnitřní trh, který byl důležitým předpokladem snížení 
jednotkových výrobních nákladů a také fakticky redukoval význam exportu 

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | hLAVNí RySy hoSpodářSKého VýVoje…



376 377

pro americké producenty. Další zjevnou výhodnou byly samozřejmě bohaté 
zdroje paliv a surovin. Někteří historikové k pozitivním jevům řadí i poměr-
ně vysokou celní ochranu domácích producentů, která napomáhala rozvoji 
amerického průmyslu a současně zpochybňují negativní důsledky této stra-
tegie v případě vysoce konkurenčního prostředí rozsáhlého trhu. Zmíněn by 
měl být i vývoj v agrárním sektoru, jehož podíl na celkovém výkonu americ-
ké ekonomiky sice klesal, nicméně například na rozdíl od britského či fran-
couzského zemědělství prožíval boom vyplývající z úspěšného extenzívního 
modelu agrární výroby, který se vyznačoval – podobně jako americký průmy-
sl – vysokou produktivitou práce. Spojené státy americké se staly jedním 
z hlavních tahounů technologického rozvoje a jejich celkovému ekonomické-
mu růstu přispěl i příliv investic z Evropy, což přirozeně souviselo s obecně 
vysokou atraktivitou USA pro zahraniční investory.

Graf I: Index HDP vybraných zemí v období 1870–1910 (přepočet z hodnot ve stálých cenách, 1870=100)

Zdroj: MITCHELL, B. R.: European Historical Statistics 1750–1975, London 1981, s. 906–907; MADDISON, 

Angus: The World Economy: Historical Statistics, OECD, Paris 2003, s. 85

Pokud jde o  Evropu, vývoj ve třech nejvýznamnějších zemích 
(Francii, Německu a Rusku) byl značně odlišný. Již na první pohled se hospo-
dářský vývoj Francie v první fázi průmyslové revoluce viditelně lišil od Velké 
Británie. Nástup industrializačního procesu byl ve Francii pomalejší a těžko-
pádnější. I v dalších desetiletích Francie nebyla zjevně schopná držet krok 

s nejvýznamnějšími ekonomikami a v celosvětovém srovnání se propadala. 
Opakovaně se ukázalo, že francouzský průmysl nedokáže čelit silnější zahra-
niční konkurenci – bezprostředně po napoleonských válkách, kdy se jednalo 
svým způsobem o důsledek některých objektivních okolností, ale také napří-
klad po podepsání Cobden-Chevalierovy smlouvy. Tyto skutečnosti se beze-
sporu staly jednou z příčin, proč Francie v 19. století až na výjimky inklino-
vala k  silnějšímu protekcionismu, který na druhé straně přispěl 
k dlouhodobě klesajícímu podílu Francie na světovém obchodu. Bylo by jistě 
chybou hodnotit ekonomický vývoj Francie v  období od konce napoleon-
ských válek do vypuknutí první světové války jednoznačně negativně, nic-
méně například časových úseků, kdy zažívala Francie v 19. století výraznější 
konjunkturu, bylo poměrně málo (první léta druhého císařství nebo druhá 
polovina 90. let) a také graf I ukazuje, že v posledních desetiletích před začát-
kem světového konfliktu růstová dynamika francouzského hospodářství 
zjevně zaostávala za nejvýznamnějšími světovými ekonomikami.

Mezi historiky panuje poměrně značná shoda v otázce příčin zao-
stávání Francie v  19. století, a  odborná literatura tak často nabízí velmi 
podobná vysvětlení tohoto jevu. K často zdůrazňovaným faktorům patří 
výjimečný demografický vývoj Francie v  celoevropském kontextu, velmi 
pomalý růst počtu obyvatel, který je obvykle prezentován jako jeden z dů-
vodů relativně nízkého celkového výkonu francouzské ekonomiky – v této 
souvislosti se jeví jako velmi zajímavý a také důležitý fakt, že bezprostředně 
před první světovou válkou byla hodnota francouzského HDP v přepočtu 
na obyvatele v podstatě totožná s německým (tabulka V). Často připomíná-
na je také situace ve francouzském zemědělství, mimo jiné skutečnost, že 
tento sektor vázal až do konce 19. století téměř polovinu francouzské popu-
lace. Ve srovnání s rychlým přesunem pracovní síly do britského průmyslu 
je samozřejmě možné hodnotit vývoj ve Francii negativně. Nicméně by mělo 
být opět připomenuto, že případ Velké Británie byl v tomto ohledu opravdu 
výjimečný a  samotné rozdělení pracovní síly podle jednotlivých sektorů 
bylo sice významným indikátorem nikoliv však jasným důkazem vyspělos-
ti či celkového výkonu ekonomiky – v 90. letech 19. století byly rozdíly v po-
dílech pracovní síly zaměstnané v primární sektoru ve Francii, Německu 
a USA poměrně malé (tabulka IV). Z dalších uváděných důvodů zaostávání 
Francie je možné zmínit například nedostatek některých důležitých suro-
vin a paliv (například uhlí), vysoké daňové zatížení, které mělo obecně ne-
gativní dopad na rozvoj podnikatelské činnost, následky prusko-francouz-
ské války (vysoké reparace, ztráta území) a některá specifika francouzského 
průmyslu jako byl relativně nízký podíl produkce strojního vybavení a pře-
vaha menších a středních podniků, které obecně vykazovaly nižší produk-
tivitu a obtížněji shromažďovaly prostředky nutné k technologickému roz-
voji a celkové modernizaci.
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Hospodářský vývoj Německa v první a druhé polovině 19. století 
se znatelně lišil. V prvních desetiletích po napoleonských válkách nezaží-
valo Německo nějaké zásadní ekonomické změny, jejichž význam by byl 
srovnatelný s posuny v německé ekonomice ve druhé polovině století. Po 
revoluční vlně 1848–1849 začala etapa rychlejší hospodářské expanze spo-
jené s akcelerací procesu industrializace a mimo jiné také s dalším urych-
lením výstavby železniční sítě. Tato konjunkturální etapa vrcholila na po-
čátku 70. let v  době zakladatelského boomu, během něhož například 
vznikly později klíčové bankovní domy Deutsche Bank (1870) a Dresdner 
Bank (1872). Významným stimulem dalšího hospodářského rozvoje se při-
rozeně stalo ukončení procesu sjednocení Německa. Zformování jednotné-
ho trhu, rozumná fiskální politika nebo efektivní využívání reparací při-
cházejících z  Francie patřily k  dalším faktorům pozitivně ovlivňujícím 
hospodářský boom nově vzniklého Německého císařství, který pokračoval 
až do začátku Dlouhé deprese v roce 1873. 

Nová konjunkturální etapa, která v podstatě trvala až do vypuk-
nutí první světové války, začala v 80. letech. Za převažujícími pozitivními 
výsledky německé ekonomiky v posledních dekádách před první světovou 
válkou stál soubor několika příznivých okolností. Narozdíl od Francie Ně-
mecko vykazovalo vysoké populační přírůstky (v roce 1900 mělo z význam-
nějších evropských států vyšší porodnost pouze Rusko), disponovalo také 
velmi kvalitním vzdělávacím systémem, důležitou roli hrál rychlý rozvoj 
vědeckého a technického výzkumu. Hospodářský růst byl mimo jiné pod-
pořen úzkou spoluprací, silnějším propojení bankovního a průmyslového 
sektoru. Kromě hutnictví (Thyssen), strojírenství, zbrojního (Krupp) a elek-
trotechnického (Siemens, AEG) průmyslu patřil k nejdynamičtěji se rozvíje-
jícím odvětvím především chemický průmysl (Bayer, BASF) nabízející široké 
spektrum produktů, z  nichž se řada prosadila i  na zahraničních trzích. 
Bezprostředně před první světovou válkou se Německo podílelo zhruba tře-
mi čtvrtinami na celosvětovém exportu produkce chemického průmyslu. 
Německo vykazovalo příznivý růst HDP na obyvatele, přestože podobně 
jako v dalších zemích se například snižoval celkový počet odpracovaných 
hodin v  přepočtu na zaměstnance, což obecně indikovalo i  rostoucí pro-
duktivitu práce – Německo sice nepatřilo k zemím, kde zaměstnanci odpra-
covali nejvíce hodin ročně, nicméně rozdíly mezi jednotlivými státy byly 
v podstatě zanedbatelné (viz tabulka XI).

Zajímavým jevem, kterému je v  literatuře věnována velká pozor-
nost, bylo uzavírání kartelových dohod (například o společné cenové strate-
gii nebo rozdělení trhu), jejichž počet v Německu narostl na téměř 400 v roce 
1905. Nejvýznamnější kartely vznikaly v  nejrychleji rostoucích odvětvích. 
Charakter a význam kartelů a především jejich reálný dopad na vývoj jed-
notlivých odvětví jsou dodnes předmětem sporů. Postupně také akcelerovala 

zahraničně-ekonomická expanze – ať už se jednalo o rostoucí export spojený 
s  hledáním nových odbytišť nebo například sílící zahraniční aktivity vel-
kých německých bankovních domů –, která ve stále větší míře ovlivňovala 
i zahraničně-politické vztahy Německa. V této souvislosti by mělo být také 
připomenuto expandující obchodní loďstvo. Na počátku 20. století patřily 
německé firmy HAPAG a Norddeutscher Lloyd k nejvýznamnějším světovým 
společnostem v oblasti námořní dopravy. Opomenuta by také neměla být vý-
znamná role státu v německé ekonomice, například vládní výdaje měly bez-
prostředně před první světovou válkou ve srovnání s ostatními významný-
mi státy největší podíl na HDP. 

Tabulka XI: Roční počet odpracovaných hodin v přepočtu na jednoho zaměstnance

1870 1913

Belgie 2 964 2 605

Francie 2 945 2 588

Německo 2 841 2 584

Itálie 2 886 2 536

Nizozemsko 2 964 2 605

Velká Británie 2 984 2 624

USA 2 964 2 605

Japonsko 2 945 2 588

Zdroj: MADDISON, Angus: The World Economy, Volume 1: Millenial Perspective, OECD, Paris 2006, s. 347.

V roce 1870 byly jednoznačně hlavními světovými ekonomickými 
centry Evropa a  Severní Amerika, přičemž čtyři nejvyspělejší země (Velká 
Británie, USA, Německo a Francie) měly přibližně 79% podíl na celosvětové 
průmyslové výrobě a zhruba 53% podíl na celosvětovém obchodu. Do roku 
1913 se tyto ukazatele nějak zásadně nezměnily, fakticky se jen mírně sníži-
ly. K podstatným změnám však došlo uvnitř této vedoucí skupiny. Především 
na pozici nejvýznamnější světové ekonomiky Velkou Británii nahradily USA, 
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které v roce 1913 podle odhadů vytvářely přibližně 19 % světového HDP a po-
dílely se dokonce více než třetinou na celosvětové průmyslové výrobě. Větši-
na ostatních států za světovou špičkou i nadále výrazně zaostávala. 

Rusko bylo samozřejmě dlouhodobě významným hráčem na ev-
ropské politické scéně, který už jenom z důvodů rozlohy a lidského potenciá-
lu budil respekt popřípadě obavy ostatních evropských mocností. Aktuální 
hospodářské možnosti východoevropského obra však viditelně zaostávaly za 
jeho mocensko-vojenskými parametry. V případě Ruska bezesporu negativ-
ně působil dlouhodobý odpor k reformám. Až car Alexandr II. konečně zrušil 
nevolnictví (1861), což bylo základním předpokladem dalších významných 
změn v  hospodářské sféře. Rusko zažilo dvě konjunkturální vlny spojené 
s prvním výraznějším rozšířením průmyslové základny (Witteho a Stolypi-
nova éra), dosáhlo rovněž významného pokroku při budování železnic 
a z hlediska celkového výkonu se ruská ekonomika v předvečer první světové 
války přiblížila francouzské. Přesto zůstávala jeho hospodářská síla při-
nejmenším pochybná. Naopak nevyřešené ekonomické problémy představo-
valy z hlediska celkové stability režimu značné potenciální nebezpečí do bu-
doucna. Mimo jiné si je nutné uvědomit, že zrychlení industrializačního 
procesu spojeného s  dalšími modernizačními změnami se přímo dotklo 
pouze malé části ruské říše – až na výjimky přímý dopad měl tento proces 
pouze na vybraná velká městská centra v evropské části Ruska. Ve srovnání 
s  nejvyspělejšími státy Rusko vykazovalo výrazně nižší objem průmyslové 
výroby (a také HDP) v přepočtu na obyvatele. Celkové zaostalosti odpovídala 
i komoditní struktura zahraničního obchodu, kdy na straně vývozu převa-
žovala agrární produkce, paliva a suroviny, zatímco dovozy tvořilo spotřební 

Hlavně děl v tovární hale zbrojního koncernu Krupp

zboží a další průmyslové výrobky. Rusko se potýkalo s vysokou mírou negra-
motnosti a o celkové kvalitě života v ruské říši vypovídal i velmi nízký věk, 
kterého se její obyvatelé v průměru dožívali (v roce 1900 to bylo 32 let, zatím-
co v případě USA 47, Velké Británie 50 a Švédska 56 let).

Z  případů výrazného urychlení ekonomického růstu spojeného 
s  akcelerací industrializačního procesu realizovaných mimo Evropu a  Se-
verní Ameriku může být připomenut velmi zajímavý příběh Japonska, kde 
pád šógunátu (1868) znamenal zásadní zlom i v hospodářském vývoji. V Ja-
ponsku nová vládnoucí elita na jedné straně cítila určitý despekt a obavy ve 
vztahu k cizincům, na straně druhé se však dokázala chovat pragmaticky. 
S vědomím, že Japonsko jasně ekonomicky a technologicky zaostává za zá-
padním světem, se rozhodla podpořit razantní reformní proces, který byl do 
značné míry inspirován západními státy. Tzv. reformy Meidži měly markant-
ní dopad na celou japonskou společnost a krom jiného vedly k vybudování 
relativně silné průmyslové základny a to i přes některé zjevné nevýhody, se 
kterými se muselo Japonsko potýkat (například nedostatečná surovinová 
a palivová základna a nutnost zbavit se důsledků dříve podepsaných nerov-
noprávných smluv). V  posledních desetiletích před první světovou válkou 
byla například růstová dynamika japonského HDP v přepočtu na obyvatele 
srovnatelná s vývojem ve Francií a Německu (tabulka V). Japonsko se také 
snažilo využít ekonomického pokroku ke zlepšení svého postavení na mezi-
národní politické scéně (podrobněji viz 10 kapitola).
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18. eVRopSKé 
VeLmoCI před 

pRVNí SVětoVoU 
VáLKoU



384 385

Lord Randolph Churchill

velká brItáNIe 

Po přijetí druhé volební reformy v roce 1867 nastalo ve Velké Británii období 
profesionalizace politiky. Ačkoli je potřeba reformu samotnou a její dopady 
na volební právo nepřeceňovat, je na druhé straně důležité si uvědomit, že 
další, v pořadí již druhé rozšíření volebního práva znamenalo zásadní pře-
lom v britské politice. Podstatná část pracujících ve městech nyní mohla vo-
lit a obě hlavní politické strany se snažily hlasy těchto voličů získat. Pro tento 
účel bylo nutné se věnovat politické organizaci více než kdykoli předtím. Bylo 
důležité identifikovat potenciální voliče a  získat je pro tu či onu stranu. 
V roce 1872 bylo zavedeno tajné hlasování, čímž skončilo dosavadní veřejné 
hlasování, které umožňovalo politickou korupci a ovlivňování výsledků. Při-
bližně 700 000 nových voličů ukončilo dosavadní rozmanité jednání, kte-
ré praktikovali především „obchodníci“ ve starých volebních obvodech. 
Průkopníkem nové cesty se stal liberál Joseph Chamberlain, jenž vypraco-
val nový způsob praktického provádění voleb, a to za pomoci změny celkové 
místní volební struktury. To vyžadovalo precizní plánování, neustálou ko-
munikaci s voliči, kteří měli vědět, co se od nich žádá, a velkou organizaci. 
Konzervativci začali vysvětlovat voličům v době voleb body svého programu. 
Dalším důležitým faktorem se stala podpora stranických organizací na 
místní úrovni. Lord Randolph Churchill a sir Henry Drummond Wolf zalo-
žili za tímto účelem v roce 1883 Prvosenkovou ligu (Primrose League).

jednalo se o sdružení na podporu prosazování toryovské představy demokracie. jako symbol 

byla zvolena prvosenka, oblíbená květina Benjamina disraeliho, neboť liga se soustředila na 

jeho pojetí konzervatismu, spočívající v obraně tradičních hodnot života Britů. Heslem ligy se 

stalo Imperium a svoboda. definitivně svou činnost ukončila v roce 2004.
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Rok 1867 otevřel konzervativcům nové možnosti. Doposud byli 
přivyklí spíše porážkám a najednou začali vyhrávat. Došlo k založení Národ-
ního svazu konzervativních a ústavních asociací (National Union of Conser-
vative and Constitutional Associations) a po roce 1870 začalo zlepšování vo-
lební strategie. Toryové se zaměřili především na samosprávná města 
zastoupená v  parlamentu. Pro získání většího politického vlivu bylo nyní 
nutné rozšířit vliv nejen v hrabstvích, ale i ve městech a na předměstích. Pod 
vedením Disraeliho vyhráli konzervativci v roce 1874 volby a po jeho smrti 
v roce 1881 se pod vedením lorda Salisburyho stali téměř na čtvrt století do-
minující politickou silou (s výjimkou let 1880–1885, 1886 a 1892–1895). Tory-
ové se stali stranou prosperity a patriotismu. Disraeli si uvědomil, že politic-
ký úspěch záleží také na prezentaci politiky. Ve svých projevech líčil liberály 
jako nepatriotické nepřátele soukromého vlastnictví, hrozbu národním in-
stitucím a zrádce zájmů impéria. Uvědomil si rovněž nutnost sociálních re-
forem, protože část konzervativních voličů tvořili pracující.

Po nástupu k moci v roce 1874 se proto „Dizzy“ spolu s ministrem 
vnitra Richardem Asshetonem Crossem zaměřil na řadu sociálních zákonů. 
Došlo k uzákonění maximální pracovní doby (56 hodin týdně), byl přijat 
například Zákon o zlepšení bydlení řemeslníků a dělníků (Artisans’ and La-
bourers’ Dwellings Improvement Act; 1875), podle něhož bylo ve městech 
s více než 25 000 obyvateli možné zbourat zdravotně závadné domy a oby-
vatelům poskytnout nové náhradní bydlení, nebo Zákon o veřejném zdraví 
(Public Health Act; 1875), jenž měl za cíl zlepšit dosavadní otřesné podmín-
ky bydlení nejchudších vrstev. Všechny nové stavby měly nyní podle tohoto 
zákona disponovat tekoucí vodou a odtokovým systémem. Školní zákono-
dárství zase zavedlo povinnou docházku – zákon z roku 1880 ji nařizoval 
dětem mezi 5 a 10 lety.

Po Disraeliho smrti se velkou výzvou pro liberální vládu stala dal-
ší, v pořadí třetí volební reforma. Dva zákony – Zákon o zastoupení lidu (Re-
presentation of the People Act; 1884) a následný Zákon o přerozdělení křesel 
(Redistribution of Seats Act; 1885) – byly odpovědí na nerovnoměrnost systé-
mu z roku 1867, jak ho nastavil Disraeli. Rozdíly existovaly mezi těmi, kdo 
volili ve městě a těmi, kdo volili na venkově. Jednalo se o to, že ve městech 
volili majitelé domů a na venkově ne. I když tentokrát neproběhly spory jako 
v letech 1832 a 1867, došlo ke konfliktu mezi liberály ovládanou Dolní sně-
movnou a  konzervativci ovládanou Sněmovnou lordů. Premiér Gladstone 
předložil pouze volební zákon, ale vůdce Sněmovny lordů markýz Salisbury 
požadoval i redistribuční opatření (rozdělení křesel) a byl připraven spolu 
s ostatními lordy zákon zablokovat.

Robert Arthur talbot Gascoyne-Cecil, třetí markýz ze Salisbury (1830–1903), britský státník, člen 

Konzervativní strany, trojnásobný premiér Velké Británie (1885–1886, 1886–1892, 1895–1902). 

Byl prvním britským předsedou vlády ve 20. 

století a posledním, který tuto funkci zastával 

jako člen Sněmovny lordů.

Nakonec došlo ke kom-
promisu – v  momentě, kdy lordi 
schválili volební zákon, doputo-
val do Dolní sněmovny redistri-
buční zákon. Zákon poskytl stej-
né volební právo, které existovalo 
ve městech, i obyvatelům na ven-
kově a  v  podstatné míře položil 
základy modernímu systému vo-
ličského zastoupení. Všichni 
muži platící roční nájem ve výši 
10 liber nebo všichni, kdo vlast-
nili půdu v  hodnotě 10 liber, 
měli nyní právo volit. Počet voli-
čů vzrostl na 5,5 miliónu. Samo-
zřejmě se nejednalo o všeobecné 

volební právo – bez volebního práva stále zůstávalo 40 % mužů a samozřejmě 
všechny ženy. Na základě Zákona o přerozdělení křesel došlo k redistribuci 
míst v Dolní sněmovně. Důvodem se stalo vytvoření stejných volebních obvo-
dů se zhruba stejným počtem voličů. Důsledky třetí volební reformy byly 
následující: 79 měst s  počtem obyvatel menším než 15 000 ztratilo právo 
volit poslance; 36 měst s počtem obyvatel mezi 15 000–50 000 ztratilo jed-
noho poslance a nadále volilo jen jednoho; městům s počtem obyvatel mezi 
50 000–165 000 obyvatel bylo dáno právo volit dva poslance; počet poslanců 
v Londýně se zvýšil z 22 na 62. Podstatný důsledek třetí volební reformy před-
stavoval definitivní zánik všech tzv. shnilých obvodů (rotten boroughs). Po 
roce 1885 tak skončilo nerovnoměrné zastoupení Londýna a průmyslového 
severu na úkor agrárního jihu. Nyní bylo v Dolní sněmovně poprvé více po-
slanců spojeno se zájmy průmyslu a obchodu než se zájmy venkovské gentry.

Třetí volební reforma znamenala nárůst počtu voličů, a to i ve měs-
tech. Ruku v ruce to s sebou neslo i zvýšení politické polarizace. Stále více se 
začaly osamostatňovat dělnické organizace, jež byly doposud pod vlivem li-
berálů. Odborové svazy se pustily i do prosazování svých členů na poslanec-
ká místa; odboroví předáci kandidovali ve volbách a Liberální strana někte-
ré z nich podporovala. V poslední čtvrtině 19. století vzniklo několik malých 
socialistických politických uskupení, která reagovala na aktuální politickou 
poptávku po straně tohoto druhu – například Sociálně demokratická federa-
ce (Social Democratic Federation, založena v roce 1881), Nezávislá dělnická 

Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 
třetí markýz ze Salisbury
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strana (Independent Labour Par-
ty, vznikla v roce 1893) nebo inte-
lektuálsky zaměřená Fabiánská 
společnost (vznikla v  roce 1884, 
jejími nejvýznamnějšími členy 
byli George Bernard Shaw a man-
želé Sidney a Beatrice Webbovi).

Roku 1899 člen Don-
casterského odborového svazu že-
lezničních pracovníků, Thomas  
R. Steels, navrhl, aby bylo svoláno 
jednání Federace odborových sva-
zů, na kterém by došlo ke sjedno-
cení levicově orientovaných sku-
pin a vytvoření jednotné organi- 
zace na podporu kandidátů ve 
volbách. Konference se sešla na 
konci února 1900 v  Memorial 
Hall za účasti organizací zastu-
pujících asi jednu třetinu členů 
federace. Po diskusi byl přijat ná-
vrh Keira Hardieho, na jehož zá-
kladě byl vytvořen Výbor pro děl-
nické zastoupení (Labour Repre- 
sentation Committee), který měl 
koordinovat podporu kandidátů 
pro volby do parlamentu.

Keir Hardie (1856–1915), skotský socialista a labouristický předák. Stal se jedním ze zakladate-

lů Nezávislé dělnické strany a jedním ze dvou prvních poslanců za tuto stranu; předtím pracoval 

jako horník. později se stal spoluzakladatelem a prvním předsedou Labouristické strany. poté 

se kvůli svému pacifistickému přesvědčení se stranou názorově rozešel.

V prvních volbách roku 1900, které výbor podporoval, získali jeho 
kandidáti dva mandáty (Keir Hardie a  Richard Bell). Krátce nato začala 
vzrůstat podpora jeho kandidátům a i vlivem dohody s liberály. V roce 1903 
uzavřel Hardie tajnou dohodu s hlavním whipem liberálů Herbertem Glad-
stonem, která měla zajistit porážku Konzervativní strany. Ve volbách roku 
1906 Výbor získal už 29 křesel. Na prvním jednání se poslanci podporovaní 
Výborem rozhodli přijmout název Labouristická strana a  Keir Hardie byl 
zvolen jejím vůdcem. Jeho vítězství však bylo velmi těsné, vyhrál o jeden hlas 
nad Davidem Shackletonem a  navíc až po několika kolech. Labouristická 

Keir Hardie

strana zůstala vnitřně nesourodou koalicí různých názorových proudů, 
z nichž nejvýznamnější roli hrály odbory.

V roce 1906 se po více než deseti letech dostali k moci opět liberá-
lové. Ve svém volebním programu navrhovali snížení výdajů na námořní 
zbrojení a na rozdíl od klasického liberalismu 19. století se nyní intenzivně 
zajímali o sociální otázku (v roce 1907 bylo například zavedeno školní jídlo 
zdarma). Problém vznikl s tím, kde vzít peníze na sociální zabezpečení. Je-
den zdroj příjmu získala vláda díky hospodářské prosperitě, druhý se roz-
hodla si zajistit zdaněním pozemkových vlastníků. Ačkoli starobní důchody 
navrhl již Herbert Asquith, jeho nástupce ve funkci ministra financí, David 
Lloyd George, se rozhodl zavést i finanční podporu pro nemocné.

david Lloyd George (1863–1945), liberální politik, premiér v letech (1916–1922). jediný premiér 

v dějinách země pocházející z Walesu a jediný, pro něhož byla angličtina až druhým jazykem 

(prvním byla velština). Stal se také posledním předsedou vlády za Liberální stranu, i když stál 

v čele koaličního kabinetu.

V roce 1909 proto navrhl rozpočet, který počítal se zavedením jed-
nak do té doby bezprecedentních daní na přepychové věci, alkohol, tabák 
a jednak s uvalením daně na majitele půdy. Nové příjmy chtěl ministr finan-
cí použít na realizaci sociálního programu a  ke krytí výdajů na námořní 
zbrojení. Proti takto koncipovanému rozpočtu se postavili především velcí 
konzervativní pozemkoví vlastní-
ci, z  nichž část zasedala ve Sně-
movně lordů. Lloyd George vášni-
vě obhajoval svůj návrh rozpočtu 
v Dolní sněmovmě, která ho nako-
nec schválila. Takto schválený 
rozpočet však narazil v Horní sně-
movně, jež ho odmítla na konci 
listopadu 1909. Rozpor spočíval 
v tom, co a jak danit. Zatímco kon-
zervativci prosazovali zvýšení ne-
přímých daní, Lloyd George přišel 
s ideou „superdaně“ pro bohaté.

Nyní vyvstal vážný 
ústavní problém. Zjednodušeně 
lze říci, že po celé 19. století do-
cházelo k posilování moci Dolní 
sněmovny na úkor na Sněmovny 
lordů a  Koruny. Tato krize zna-
menala nejvážnější problém od David Lloyd George
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roku 1832. Lordi si podle premiéra Asquithe uzurpovali právo poslanců, 
schvalovat rozpočet byla podle jeho názoru tradiční výsada Dolní sněmovny. 
Jenže Sněmovna lordů disponovala absolutním vetem a hlavně, nešlo ji roz-
pustit, takže jediná cesta, jak omezit její pravomoci, spočívala v přijetí zvlášt-
ního zákona. V  roce 1910 byly proto vypsány volby, které však neskončily 
výrazným výsledkem a žádná politická strana nezískala rozhodující větši-
nu. Poté, co byl původní návrh na pozemkovou daň snížen, Sněmovna lor-
dů nakonec návrh tzv. lidového rozpočtu v dubnu 1910 schválila.

Liberálové vytvořili menšinovou vládu s podporou labouristů a ir-
ských poslanců. Nyní zbývalo vyřešit i  druhý palčivý problém britského 
vnitropolitického života, omezení pravomocí Horní sněmovny. Po zkuše-
nostech s problémy ohledně rozpočtu připravila vláda zákon omezující pra-
vomoci Sněmovny lordů. Jediný způsob, jak dosáhnout přijetí zákona i  ze 
strany lordů, spočíval ve jmenování dostatečného počtu nových lordů. Král 
Eduard VII. však tento krok odmítl; lordi navíc první verzi zákona omezují-
cího jejich pravomoci odmítli. Premiér Asquith se proto rozhodl znovu uchý-
lit se k volbám. Rozhodnout měli podle jeho názoru voliči. V mezidobí zemřel 
v květnu 1910 Eduard VII. a nový panovník, Jiří V., byl ochoten za určitých 
okolností nové lordy jmenovat.

V prosinci 1910 se konaly už druhé parlamentní volby v  tomto 
roce, ale opět dopadly patem. V srpnu 1911 lordi nakonec zákon omezující 
jejich pravomoci schválili. Pro zákon hlasovalo i 12 konzervativních lordů 
a 11 ze 13 duchovních lordů, kteří normálně nehlasovali (většina byla velmi 
malá – 131 pro, 114 proti). Zákon o parlamentu (The Parliament Act; 1911) 

Konec debaty o prosazení Zákona o parlamentu (The Parliament Act) 1911

znamenal konec práva Sněmovny lordů vetovat jakýkoli zákon, který Dolní 
sněmovna schválí. Horní sněmovna mohla nyní zákony finanční povahy 
zdržovat maximálně jeden měsíc (v podstatě ztratila právo vetovat rozpo-
čet), zákony obecné povahy dva roky – jednalo se o  tzv. suspenzivní veto 
(v roce 1949 bylo zkráceno na jeden rok). Určit, jaké zákony mají finanční 
povahu, měl speaker. Zákon rovněž zkracoval funkční období parlamentu 
z maximálních 7 na 5 let (pravidlo o sedmiletém funkčním období platilo 
od roku 1715).

Poslední zásadní problém vnitropolitického vývoje Velké Britá-
nie před první světovou válkou tvořila otázka Home Rule, neboli samosprá-
vy Irska. Už od roku 1840 začalo v Irsku vznikat hnutí, požadující odvolání 
zákona o Unii z  roku 1800 (platil od roku 1801). Když se premiérem stal 
v roce 1868 poprvé William Gladstone, vnímal pomoc Irsku především jako 
morální povinnost Británie a v této době věřil, že ke splnění tohoto progra-
mu postačí dva kroky: zrušení privilegovaného postavení státní episkopál-
ní církve v Irsku a zlepšení právní ochrany irských nájemců půdy.

Již na konci 60. let 19. století prosadil William Gladstone v parla-
mentu Zákon o odluce irské anglikánské církve od státu (Irish Church Dise-
stablishment Act), čímž denominaci, k níž se hlásilo asi půl milionu obyvatel 
ostrova, postavil na roveň ostatních vyznání. V  srpnu 1881 prosadil svůj 
druhý zákon o půdě, který irským farmářům garantoval stálou držbu po-
zemku, pokud za něj platili nájem, možnost svobodného prodeje půdy a spra-
vedlivý nájem, jehož výši už neurčoval majitel, ale vládou zřízený pozemkový 
soud. Ten v průměru snížil nájmy o pětinu.

Když Gladstone sestavil v roce 1886 svůj třetí kabinet, rozhodl se, 
přes odpor ve vlastní straně „vyslyšet národní touhy Irů“ a  v  dubnu 1886 
předložil Dolní sněmovně návrh Zákona o  irské vládě (Irish Government 
Bill). Ten Irům přenechával kontrolu výlučně nad domácími záležitostmi je-
jich země. Rozhodování o míru, válce, zahraniční politice či daních v Irsku 
zůstávalo v kompetenci londýnského parlamentu, jemuž byla podřízena i le-
gislativní činnost jednokomorového zastupitelského sboru v Dublinu, a v pří-
padě potřeby mohl rušit zákony schválené irskými poslanci. Irsko nesmělo 
mít svou armádu ani námořnictvo a dohled nad tamní policií by po určitou 
dobu spadal rovněž pod londýnský parlament, v němž by Irové neměli na-
příště žádné zastoupení. Jediným představitelem výkonné moci na ostrově 
by byl irský místokrál odpovědný za výkon své funkce opět jen Londýnu.

Konzervativní opozice se postavila proti, svůj odpor zdůvodňovala 
drobením Spojeného království a tím, že by de facto šlo o zrazení irských loa-
jalistů. Rozhodujícím činitelem, který vedl k zamítnutí Gladstoneova návrhu 
a k faktickému rozštěpení liberálů, se stal odpor premiérovy vlastní strany. 
Třiadevadesát stoupenců unie mezi liberálními poslanci, vedenými lordem 
Hartingtonem a  birminghamským radikálem Josephem Chamberlainem, 
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hlasovalo proti návrhu zákona, který Dolní sněmovna v  červnu 1886 341 
hlasy ku 311 zamítla.

Gladstone se však nevzdal a  v  únoru 1893 předložil svůj druhý 
Home Rule Bill. Také tento návrh převáděl na Iry dohled jen nad jejich vnitř-
ními záležitostmi a oblast zahraniční politiky a obchodu, správu daní i oz-
brojené složky v Irsku ponechával pod kontrolou Londýna. V preambuli zdů-
razňoval nadřazenou úlohu britského parlamentu nad irským, který se 
tentokrát měl skládat ze dvou komor. Díky pohodlné většině liberálních po-
slanců podporovaných irskými poslanci návrh bezpečně prošel Dolní sně-
movnou. Horní sněmovna ho však v září 1893 zamítla 419 hlasy ku 41; už 
zde se v malé míře projevil rozpor v tom, co lordi mohou a kde už končí hra-
nice jejich pravomocí. Odmítnutím tohoto návrhu snahy o samosprávu pro 
Irsko na bezmála dvě desetiletí skončily.

Poslední pokus o prosazení samosprávy Irska se odehrál v atmo-
sféře posílení pravomocí Dolní sněmovny po konstitučním boji na přelomu 
první a druhé dekády 20. století. V dubnu 1912 představil premiér Asquith 
v Dolní sněmovně třetí návrh Zákona o vládě Irska (Government of Ireland 
Bill). Z obsahového hlediska vycházel z předlohy, kterou před 19 lety neú-
spěšně prosazoval Gladstone. Irská vláda řízená místokrálem a dvoukomoro-
vý parlament s volenou Dolní sněmovnou a Senátem, jmenovaným nejprve 
místokrálem a  později voleným podle principu proporčního zastoupení 
všech čtyř irských provincií, měly mít kontrolu nad čistě vnitrostátními zá-
ležitostmi Irska, zatímco otázky týkající se Koruny, armády a námořnictva, 
vyhlašování války, uzavírání míru a mezinárodních smluv nebo vypisování 
některých daní měly nadále zůstat v kompetenci londýnského parlamentu, 
který mohl, stejně jako místokrál, odvolat jakýkoli zákon schválený v Dubli-
nu. Dolní sněmovna návrh zákona přijala většinou 12 hlasů, ale lordi ho dr-
tivě zamítli (326 ku 69). Když Dolní sněmovna schválila návrh i potřetí (kvě-
ten 1912), využila Zákona o  parlamentu z  roku 1911 a  poslala ho 
panovníkovi. Uvedení zákona do praxe však zabránilo vypuknutí válečného 
konfliktu. Irové si na svou samosprávu a později nezávislost museli počkat.

FraNcIe

Porážka ve válce s  Pruskem a  německými státy z  let 1870–1871 měla pro 
Francii zásadní důsledky. Konflikt, jenž vedl k  pádu druhého císařství 
a  vzniku třetí republiky, definitivně ukončila až Frankfurtská mírová 
smlouva 10. května 1871, jež Francii odňala Alsasko a Lotrinsko a uvalila na 
ní 5 miliard franků reparací, jejichž splacením byl podmíněn odchod všech 
německých vojsk ze země. Především první ze zmíněných bodů vedl k silným 
revanšistickým náladám ve francouzské společnosti, která nikdy nezapomně-
la na ztrátu svých provincií a toužila po jejich návratu. V bezprostřední době 

po skončení konfliktu však byla Francie příliš slabá na to, aby mohla o úspěš-
né odvetě uvažovat. Východní část země byla zdevastována konfliktem a tr-
pěla pokračujícími pruskými kontribucemi. V neklidné Paříži, která byla od 
zbytku Francie izolována pruským obležením, navíc vypuklo levicové po-
vstání, jež vedlo ke vzniku Pařížské komuny. Centrum Francie se tak vymklo 
francouzské vládě z kontroly.

Pařížští komunardi však nebyli jednotní – nakonec došlo k rozkolu 
mezi marxisty a anarchisty, což revoluci zásadním způsobem oslabilo. Hroz-
ba revoluce ve Francii také zneklidnila Bismarcka, který uzavřel dohodu 
s prozatímním francouzským prezidentem Adolphem Thiersem o propuště-
ní francouzských válečných zajatců. Právě tento krok umožnil francouzské 
konzervativní vládě rázné vystoupení proti Komuně. V  průběhu dubna 
a května byly posilovány francouzské jednotky v okolí Paříže, které mohly 
při útoku na hlavní město těžit ze skutečnosti, že přestavba Paříže, jíž reali-
zoval Georges-Eugène Haussmann v 50. a 60. letech 19. století, proměnila dří-
ve křivolaké uličky města v široké bulváry, které byly proti útočícímu vojsku 
podporovanému dělostřelectvem jen obtížně hajitelné. 21. května 1871 zahá-
jily vládní jednotky závěrečný útok na město, který trval až do 28. května. 
V  tomto tzv. Krvavém týdnu došlo nejen k  prudkým střetům o  jednotlivé 
čtvrti, ale i masakrům zajatých Komunardů, z nichž asi nejznámější je po-
prava 147 lidí u slavné Zdi komunardů. Během potlačování Pařížské komuny 
zahynulo celkem asi 30 000 lidí (údaje o přesném počtu obětí se rozcházejí). 
V následujících letech pak byly další desetitisíce souzeny a celá řada odpůrců 
režimu uvězněna či deportována. 

Dobytím Paříže došlo k  opětovnému sjednocení Francie, jež se 
musela vyrovnat se svým novým postavením v rámci koncertu evropských 
velmocí.

Marie joseph Louis Adolphe thiers (1787–

1877) – francouzský státník narozený v Mar-

seille. již v letech 1836, 1840 a 1848 zastával 

úřad ministerského předsedy. V éře druhého 

císařství patřil mezi přední oponenty Napoleo-

na III., díky tomu se po pádu císařství stal pro-

zatímní hlavou státu (prozatímním preziden-

tem). tento úřad zastával až do roku 1873, kdy 

byl po útocích roajalistů a pravice nucen od-

stoupit. V prezidentském úřadě jej nahradil 

maršál patrice de MacMahon. thiers až do své 

smrti pak působil na půdě francouzského par-

lamentu. Mimo svého státnického věhlasu 

proslul thiers také jako historik. oceňované 
Francouzský prezident Patrice de Mac-Mahon, 

vévoda z Magenty
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bylo především jeho dílo Dějiny francouzské revoluce (Histoire de la révolution française) vydané 

v deseti svazcích v letech 1823–1827.

Po porážce se Francie dostala na mezinárodní scéně nadlouho do 
hluboké izolace. O tento stav se zasloužil především kancléř Bismarck, jehož 
dlouhodobým cílem se stalo zabránit případným francouzským snahám 
o odvetu a upevnit postavení nově vzniklého Německa v Evropě. Mezinárod-
ní systém založený na bázi jednotlivých smluv a paktů mezi konzervativní-
mi evropskými velmocemi měl za cíl zamezit možnému obnovení konfliktu 
mezi Francií a Německem. Tento stav se podařilo francouzským diplomatům 
změnit až po navázání hospodářských vztahů s Ruskem a dalších jednáních, 
která nakonec na přelomu let 1893/1894 vyvrcholila ratifikací spojenecké 
smlouvy. Srdečná dohoda s Velkou Británií z roku 1904 je pak někdy do jisté 
míry mylně interpretována jako vznik Dohody, jež se postavila Německem 
vedenému Trojspolku. Ve skutečnosti však šlo především o vyrovnání Fran-
cie s Velkou Británií v mimoevropských oblastech.

Právě sem totiž Francie zaměřila svou energii po porážce roku 
1871. Roku 1881 vpadli Francouzi z Alžírska (drželi je od roku 1830) do Tu-
niska, které se stalo jejich protektorátem. Ve stejné době se rozšiřoval fran-
couzský vliv v západní Africe, kde Francie postupně získala koloniální říši 
o rozsahu více než deseti milionů kilometrů čtverečních. Francouzský sen 
o vytvoření pásu souvislého území sahajícího napříč Afrikou byl však roku 
1898 zmařen Brity v průběhu Fašodské krize. Další mimoevropskou oblastí, 
kde se zásadním způsobem prosazoval vliv Francie, byla Indočína, kde se 
Francouzi pevně uchytili roku 1863, kdy jim císař Tu Duc postoupil tři jižní 
provincie včetně Saigonu. Přes odpor Vietnamců a snahu Číny o intervenci 
dosáhli Francouzi do roku 1887 vytvoření protektorátu nad Annámem, Ko-
činčínou a Tonkinem. Odtud postupovali dále do vnitrozemí a ohrožovali 
nezávislý Siam (dnešní Thajsko), který v  letech 1903–1907 přinutili k  vý-
znamným územním ústupkům. Přestože Francouzi vytvořili v 80. letech 
19. století obrovskou koloniální říši, byla mnohá území (především v Afri-
ce), jež obsadili, nehostinná a  z hospodářského ohledu jen velmi obtížně 
využitelná. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že se Francie snažila 
o unifikaci a maximální využití svých kolonií, kam před vypuknutím prv-
ní světové války proudila asi třetina francouzského vývozu.

Na domácí scéně bylo období do roku 1914 érou hospodářské pro-
sperity, politické nestability a velkých skandálů. Třetí republika byla defini-
tivně ustanovena až konstitučními zákony z roku 1875, které vymezily práva 
vlády, roli poslanecké sněmovny a senátu. Přesto byl nový režim stále ohrožo-
ván jak levicí (jež však byla citelně oslabena zkázou Komuny), tak pravicí – 
spekulovalo se dokonce o možnosti monarchistického puče (z tohoto důvodu 
byly roku 1885 roztaveny francouzské korunovační klenoty). Přesto třetí re-

publika navzdory těžkostem při 
jejím zrodu přežila až do pádu 
Francie za druhé světové války 
v  roce 1940. Jedním z  faktorů, 
který se o tuto skutečnost zaslou-
žil, byl hospodářský rozvoj, který 
Francie v éře před rokem 1914 za-
znamenala. Nový režim totiž po-
skytl poměrně liberální prostře-
dí pro rozvoj podnikání 
a bankovnictví. Právě dohoda vlá-
dy s  bankovním sektorem napo- 
mohla rychlému splacení váleč- 
ných reparací Prusku a k obnově 
francouzské ekonomiky. Bohat-
ství a rozvoj Francie pak bylo de-
monstrováno na Světové výstavě 
roku 1889, za jejímž účelem byl 
na pařížském Martově poli vysta-
věn velkolepý výstavní areál a slavná Eiffelova věž, která na rozdíl od pavilo-
nů výstavy stojí dodnes. Akce, jíž se účastnilo na 32 milionů návštěvníků 
(Francie měla v té době 35 milionů obyvatel), měla demonstrovat nejen sílu 
a  bohatství Francie, ale i  schopnosti jejích inženýrů, mezi nimiž vynikal 
Gustave Eiffel. Je pravdou, že Francie v 70. a 80. letech prožívala velký rozkvět 
vědy i kultury, ale tento vývoj nebyl bez stinných stránek.

Alexandre Gustave eiffel (1832–1923) francouzský architekt a inženýr. patrně nejznámějším 

se stal díky svým ocelovým stavbám – především eiffelově věži v paříži, která byla v době 

svého dokončení nejvyšší stavbou světa. proslavil se však také svou účastí na celé řadě že-

lezničních projektů, přičemž jeho nejvýznamnější stavbou na tomto poli je Viadukt Garabit 

dokončený roku 1885. jeho působení se neomezovalo pouze na Francii – projektoval želez-

niční nádraží v Budapešti či ocelový most přes řeku douro v portugalsku. podí lel se také na 

vzniku vnitřní opěrné konstrukce Sochy svobody, která byla darem francouzského lidu ame-

rickému národu. přestože se zapletl do panamského skandálu, byla jeho popularita stále 

značná. Na počátku 20. století opustil dráhu konstruktéra a věnoval se výzkumu meteorolo-

gie a aerodynamiky. Roku 1909 zkonstruoval první Aerodynamický tunel ve Francii.

Charakter republiky vedl k  postupnému propojení zájmů vlády 
a politiků se zájmy majitelů velkých společností a bankovního sektoru. Hlav-
ní neřestí Francie tak byla vysoká míra korupce a klientelismu. Politický sys-
tém třetí republiky byl navíc poměrně labilní a trpěl periodickými krizemi 
způsobenými jednotlivými aférami, jež formovaly politickou tvář Francie. 

Gustave Eiffel
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Jednou z nich byla tzv. Boulangerova aféra, která demonstrovala nespokoje-
nost s fungováním republiky. Masová podpora, jíž se generál Boulanger jako 
válečný hrdina a kritik vládní korupce těšil, vyvolala obavy z hrozby státní-
ho převratu. Vláda tvrdě zakročila proti jeho stoupencům, v dubnu 1889 vy-
dala rozkaz ke generálovu zatčení. O dva roky později Boulanger v emigraci 
spáchal sebevraždu. 

Aféra však měla být pouze předzvěstí mnohem vážnějších událostí, 
jež otřásly francouzskou společností. Roku 1880 získal francouzský podni-
katel Ferdinand de Lesseps povolení kolumbijské vlády ke stavbě průplavu 
přes Panamskou šíji. Francouzi, kteří měli zkušenost s podobnými stavbami 
(Suezský kanál), však podcenili složitost terénu a nástrahy tropického klima-
tu, v němž zahynuly tisíce dělníků. Lesseps i francouzská vláda však hýřili 
optimismem a očekávali, že stavba bude dokončena do osmi let. Naděje na 
velké zisky, jež měl průplav po svém dokončení přinášet, vedly téměř milion 
Francouzů k nákupu akcí Společnosti Panamského průplavu. Celkem Fran-
couzi investovali 1,8 miliardy zlatých franků. Stavba se však záhy dostala do 
značného skluzu, přičemž již roku 1885 bylo zřejmé, že nebude dokončena 
v plánovaném termínu. O čtyři roky později byla stavba zastavena, protože 
Lessepsova společnost se ocitla na pokraji bankrotu. Francouzská vláda 
(včetně pozdějšího ministerského předsedy Georgese Clemenceaua) však sku-
tečný stav věcí tajila před veřejností, která se o bankrotu Společnosti Panam-
ského průplavu dozvěděla až roku 1892. 

Ferdinand de Lesseps (1805–1894) – francouz-

ský podnikatel, který proslul především stavbou 

Suezského kanálu, jehož otevření v roce 1869 

znamenalo zásadní zkrácení cesty mezi evropou 

a Indií či dálným východem. V prvních letech své 

kariéry však proslul jako diplomat, právě v tomto 

období získal četné kontakty v egyptě, které 

později využil při stavbě Suezského kanálu. jeho 

pokus o stavbu panamského průplavu však 

skončil naprostým fiaskem. přestože byl od-

souzen k velké pokutě a vězení, byl nakonec 

soudem omilostněn. S podlomeným zdravím 

zemřel 7. prosince 1894.

Vzhledem k  tomu, že 
v  projektu ztratila své úspory 
značná část francouzské střední 
třídy, čelila vláda tvrdé kritice. 
Řada ministrů a  poslanců byla Ferdinand de Lesseps

obviněna z přijímání úplatků a zatajování informací. Pod tlakem veřejnosti 
se pak konala celá řada soudních procesů, v nichž bylo odhaleno, že Lesseps 
roku 1888 podplatil 150 zákonodárců výměnou za vládní finanční podporu 
jeho společnosti. V soudním procesu byl odsouzen k pokutě a mnohaletému 
žaláři (rozsudek však byl později zrušen s poukazem na skutečnost, že ver-
dikt byl vydán tři roky po spáchání činu – podle obhájců tak již byl proml-
čený). U  soudu však stanuly i  další významné osobnosti veřejného života. 
Slavný inženýr Gustave Eiffel, který se na konstrukci kanálu podílel od roku 
1887, byl obviněn ze zneužívání svěřených prostředků a odsouzen k vysoké 
pokutě a dvěma letům vězení – i tento verdikt však byl později zrušen. Z fran-
couzských politiků stanul před tribunálem ministr pro rozvoj měst Be-
thaut, jenž byl odsouzen k pěti letům vězení. Skandál Společnosti Panam-
ského průplavu tak odhalil chatrnost francouzského politického systému 
a jeho zkorumpovanost. Současně přinesl oživení fenoménu antisemitismu, 
který se měl záhy stát otázkou, jež rozdělovala francouzskou společnost. Do 
korupčního skandálu byli totiž zapleteni bankéř Jacques de Reinach a poli-
tik Cornelius Herz, oba Židé původem z Německa. Jejich účast na skandálu 
tak vyvolala antisemitské nálady veřejnosti, které se měly mnohem silněji 
projevit o několik let později.

Dne 1. listopadu 1894 šokoval čtenáře listu Figaro článek, který 
odhalil, že armáda tají případ důstojníka, který prodával citlivé vojenské in-
formace Německu. Podle zpráv se mělo jednat o kapitána Alfreda Dreyfuse, 
původem alsaského Žida. Případ začal nenápadně. Francouzská kontraroz-
vědka podplatila jednu z uklízeček na německém velvyslanectví, aby prohle-
dávala kancelář německého vojenského atašé Maximiliana von Schwartzkop-
pena, v  jehož odpadkovém koši nalezla dopis týkající se organizace 
a výzbroje francouzského dělostřelectva. Velitel francouzské kontrarozvědky 
plukovník Sandherr zahájil okamžitě pátrání po úniku těchto informací. 
Jedním z podezřelých se stal i kapitán Dreyfus, toho času na stáži u generál-
ního štábu. Tento pětatřicetiletý důstojník měl sice vynikající hodnocení 
nadřízených, v kolektivu však nebyl pro svou upjatost a služební horlivost 
oblíben. Navíc byl židovského původu, což jej v očích mnoha jeho kolegů dis-
kvalifikovalo. 15. října 1894 byl Dreyfus po zběžném grafologickém rozboru 
rukopisu (pozdější analýza však nepřinesla uspokojivé výsledky) zatčen. Ar-
máda se zprvu pokusila celou záležitost vyřešit v tichosti. O situaci se však 
dozvěděl tisk, který zahájil útoky proti ministru války Augustu Mercierovi, 
jenž byl obviňován, že se výměnou za „židovské“ peníze snaží aféru ututlat. 
Z nepříjemného incidentu, který měl být původně řešen v rámci armády, se 
tak stala otázka národního rozsahu.

Od 19. prosince probíhal s kapitánem Dreyfusem vojenský soud sle-
dovaný celou Francií. Přestože proti Dreyfusovi neexistovaly přesvědčivé pří-
mé důkazy – domovní prohlídka nepřinesla žádné důkazy, Německo, Itálie 
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i Rakousko-Uhersko dementovaly zprávy, že by s nimi Dreyfus udržoval sty-
ky, soudci se také často opírali o svědectví z doslechu – byl obviněný shledán 
vinným. Rozsudek zněl: doživotní deportace na Ďábelském ostrově ve Fran-
couzské Guyaně a  degradování. 5. ledna 1895 byly Dreyfusovi na nádvoří 
École militaire v Paříži strhnuty hodnostní nárameníky a obřadně zlomena 
šavle. Přihlížející dav tvořený pařížskou lůzou vykřikoval „Smrt Židům“.

Ďábelský ostrov – součást skupiny ostrůvků Îles du Salut u pobřeží Francouské Guyany. tento 

drobný skalnatý a nehostinný ostrov o rozloze 14 hektarů sloužil v letech 1852–1953 jako 

trestanecká kolonie pro zvlášť těžké zločince. K tomuto účelu jej poprvé využil Napoleon III., 

který sem poslal skupinu více než dvou set republikánských oponentů svého režimu. ostrov se 

stal slavným především díky románu Henriho Charrièra Motýlek (vydaném roku 1968) popisují-

cím autorův útěk. 

Potupná degradace kapitána Dreyfuse

Dreyfus, který trval na své nevinně, měl zprvu jen několik málo 
zastánců – především v rámci rodiny a blízkých přátel. Situace se však změni-
la, když do postu velitele francouzské kontrarozvědky nastoupil podplukov-
ník Georges Picquart, který shodou okolností získal telegram, který atašé 
Schwartzkoppen adresoval důstojníku francouzského generálního štábu ma-
joru Charlesi Esterházymu, který byl známým hazardním hráčem. Picquart 
proto nechal Esterházyho sledovat, brzy také získal vzorek jeho rukopisu, kte-
rý se přesně shodoval s dopisem z Schwartzkoppenova koše. Picquartovi nad-
řízení však odmítli vzít nové důkazy v potaz. Aby se neodbytného důstojníka 
zbavili, přeložili jej roku 1897 ke službě do Tuniska. Před svým odjezdem však 
svěřil důkazy, jež nashromáždil, svému právníku, ten je předal příteli někdej-
šího zakladatele třetí republiky Léona Gambetty, senátoru Scheurer-Kestne-
rovi, který je v otevřeném dopise zveřejnil v deníku Le Temps. Otázka Dreyfu-
sovy viny tak byla zpochybněna před celou francouzskou veřejností. Na 
Dreyfusovu stranu se začala přiklánět celá řada osobností veřejného života 
včetně Georgese Clemenceaua. 

Léon Gambetta (1838–1882) – francouzský politik a státník. přestože patřil mezi kritiky režimu 

Napoleona III., byl v květnu 1869 zvolen do Národního shromáždění, kde ve svých plamenných 

proslovech kritizoval stav Francie. po pádu druhého císařství se stal členem tzv. vlády národní 

obrany, v níž zastával post ministra vnitra. 7. ří jna 1870 unikl s obležené paříže v horkovzduš-

ném balónu, čímž získal pověst hrdiny. jeho snaha o vyburcování Francie k dalšímu odporu pro-

ti postupujícím pruským armádám však byla marná. po volebním neúspěchu z počátku roku 

1871 odešel do dobrovolného exilu ve španělském San Sebastianu, po několika měsících se vrá-

til a nadále se aktivně účastnil politického života, přičemž většinou patřil mezi kritiky vlády. Na 

přelomu let 1881 a 1882 se krátce stal francouzským ministerským předsedou.

Armádní velení však ne- 
bylo ochotné uznat chybu. Pravi-
cový tisk označil předložené dů-
kazy za padělek a  židovské spik- 
nutí. Major Esterházy, jenž v sou- 
kromých dopisech označoval 
Francouze za „lumpy“, se paradox- 
ně stal hrdinou nacionalistů. Vo-
jenský soud, před nějž byl posta-
ven, jej 10. ledna 1898 zbavil 
všech obvinění. Proti znovuote-
vření procesu s Dreyfusem se po-
stavil i  francouzský president 
Félix Faure. Zdálo se tak, že na-
děje na rehabilitaci nevinného Léon Gambetta

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | eVRopSKé VeLmoCI před pRVNí SVětoVoU VáLKoU



400 401

kapitána Dreyfuse pohasla. 13. ledna však tehdejší nejpopulárnější fran-
couzský spisovatel Émile Zola zveřejnil v listu L’ Aurore otevřený dopis prezi-
dentu Faurovi v němž obvinil soudce v Dreyfusově i Esterházyově procesu 
a další aktéry aféry z podjatosti a porušování základních práv. Skandál, kte-
rý tím vyvolal, nakonec vedl k Dreyfusovu osvobození. Zprvu tomu však nic 
nenasvědčovalo. Vláda přijala Zolův výpad jako útok, s nímž je potřeba co 
nejrychleji se vypořádat. Zola byl proto obviněn z nactiutrhání a jen odchod 
do Anglie jej uchránil od vězení. Jeho čin však Francii rozdělil na dva nesmi-
řitelné tábory – odpůrce a zastánce Dreyfusovy viny. Vlna petičního hnutí 
postupně vedla i tisk k požadavkům po obnovení procesu. Nacionalisté však 
vnímali aféru jako útok socialistů proti pilířům státu – armádě a církvi. Je-
jich odpůrci však považovali Dreyfusovo odsouzení za pošlapání všech prin-
cipů, na nichž stála moderní francouzská společnost.

Pod tlakem okolností však došlo k  nečekanému vývoji. Na konci 
srpna 1898 se přiznal podplukovník Henry (tehdy velitel francouzské kon-
trarozvědky), že se podílel na falšování důkazů proti Dreyfusovi. Byl okamži-
tě zatčen, ale krátce na to nalezen mrtev ve své cele (dodnes se vedou spory 
o to, zda se jednalo o sebevraždu či vraždu). Tato událost vedla k další eskala-
ci vnitřního konfliktu ve Francii, pro nějž se již otázka Dreyfusovy vinny 
stala pouhým vedlejším problémem. V následujících měsících tak docházelo 
k prudkému boji a napadání protivníků z obou táborů, které vyvrcholilo po-
kusem o pravicový puč v únoru 1899. Až v létě téhož roku se díky změněné 
situaci (po volbách získala vláda většinu jen díky hlasům socialistických po-
slanců) podařilo prosadit ideu obnovy Dreyfusova procesu. Přes nahromadě-
né důkazy však byl Dreyfus opět shledán vinným a odsouzen k deseti letům 
nucených prací. Odpor, který tento rozsudek vyvolal, však nakonec vedl 
francouzského prezidenta Émila Loubeta k udělení milosti. Dreyfus však byl 
definitivně rehabilitován až roku 1906.

Georges Clemenceau (1841–1929) – francouzský státník, člen Radikální strany, jeden z nej-

významnějších politiků francouzské třetí republiky. V letech 1906–1909 a 1917–1920 zastá-

val funkci ministerského předsedy. Kariéru začal jako novinář, proslul jako velmi ostrý kritik 

vlády. Roku 1876 byl zvolen do parlamentu. Svými vystoupeními přispěl k pádu kabinetu jule-

se Ferryho i rezignaci prezidenta julese Grévyho. Byl velkým odpůrcem spojenectví s autokra-

tickým Ruskem. jeho pověst utrpěla během panamského skandálu. získal značnou popularitu 

svou obhajobou Alfreda dreyfuse, v jeho listu L’ Aurore publikoval Émile zola 18. ledna 1898 

svůj proslulý apel J’accuse!. poprvé byl členem vlády jako ministr vnitra v kabinetu Alberta Sar-

riena v roce 1906. Vysloužil si přezdívku „tygr“ nekompromisním prosazováním zájmů Francie 

a díky požadavkům na tvrdé potrestání Německa v průběhu pařížské mírové konference. Byl 

jedním z hlavních aranžérů uspořádání po první světové válce. Roku 1920 se stáhl z aktivní 

politiky poté, co neuspěl v republikánské nominaci prezidentského kandidáta a byl poražen 

paulem deschanelem. 

Dreyfusova aféra odhalila vnitřní rozpolcenost Francie. Po poráž-
ce roku 1871 hledala země jen velmi obtížně svou identitu. Ztráta Alsaska 
a Lotrinska se pak stala dlouhodobým traumatem, z nějž se francouzská spo-
lečnost nedokázala dlouhodobě vzpamatovat. Přestože byla francouzská levi-
ce dlouhodobě oslabena porážkou Komuny, dokázala se v průběhu aféry opět 
aktivizovat. Nespokojenost veřejnosti s vnitřní situací Dreyfusova aféra od-
halila v plné nahotě. Stávkové hnutí vedené předákem francouzských socia-
listů Jeanem Jaurèsem vedlo některé soudobé pozorovatele k  tvrzení, že 
hrozba revoluce nebyla ve Francii zcela zažehnána. Možná to byla i tato sku-
tečnost, která vedla vlády počátku 20. století k zahájení poměrně liberálních 
reforem (zákon o odluce církve od státu z roku 1905). Dreyfusova aféra také 
proměnila politický život Francie. Roku 1902 levice poprvé v dějinách země 
zvítězila v parlamentních volbách. Na druhé straně však došlo k radikalizaci 
pravého politického spektra, na němž se zrodilo protofašistické hnutí Fran-
couzská akce (Action française). Jeho duchovní otec Charles Maurras odmí-
tal ideje Velké francouzské revoluce, identitu Francie hledal v národní jed-
notě spojené s katolickou vírou. Francie tak měla nadále zůstat rozděleným 
státem. Přestože počátek první světové války znamenal vzestup nacionalis-
mu a naděje na úspěšnou odvetu vůči Německu, měly výsledky tohoto kon-
fliktu znamenat opětovné vnitřní rozštěpení země, které přetrvalo hluboko 
do 20. století.

Německo

V dubnu 1871, krátce po vyhlášení Německého císařství 18. ledna 1871, do-
šlo k  přijetí ústavy nového státu, která byla poněkud zvláštní kombinací 
centralistických a federalistických principů. Ve většině zemí západní Evro-
py směřoval obecný trend k modernímu parlamentarismu, zatímco v Ně-
mecku i po schválení dubnové ústavy stále život a svobody občanů závisely 
na lidech a úřadech, kteří nebyli odpovědní zastupitelskému orgánu. Pro 
Říši ústava zaváděla všeobecné volební právo pro muže, ale systém odpověd-
nosti byl omezený, nový státní útvar nebyl skutečnou federací, protože ně-
kteří členové, především Prusko, měli výjimečné postavení. Říši tvořilo 22 
monarchií, 3 svobodná města a tzv. říšské území Alsasko-Lotrinsko. V otáz-
ce občanských práv zůstával suverénem císař. Mnohá rozhodnutí, ovlivňu-
jící život občana, zůstávala v pravomoci orgánů jednotlivých zemí, jejichž 
odpovědnost byla různorodá. Jediným odpovědným ministrem byl pouze 
říšský kancléř, jmenovaný císařem a jemu odpovědný. Většinou sice musel 
respektovat stanovisko Říšského sněmu, ale případné vyslovení nedůvěry 
zdaleka neznamenalo jeho pád. 

Základní uspořádání odráželo výjimečnou pozici Pruska v  říši. 
Pruský král byl německým císařem, pruský ministerský předseda říšským 
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kancléřem (pouze v letech 1873 a 1892–1894 byla tato praxe porušena). Za-
stupitelskými orgány byly Spolková rada a Říšský sněm. Do Spolkové rady 
vlády jednotlivých zemí vysílaly své zástupce, z celkového počtu 58 členů 
17 připadlo na Prusko, takže ve Spolkové radě prakticky nemohlo dojít 
k žádnému rozhodnutí proti vůli Pruska. Nevešlo totiž v platnost, pokud 
proti němu hlasovalo 14 poslanců. Pravomoci Říšského sněmu se vztahova-
ly především na ekonomickou sféru, v politickém ohledu byly značně limi-
továny. Postupně vznikly další celoříšské úřady, v jejichž čele nestáli odpo-
vědní ministři, ale státní sekretáři, podřízení kancléři. Neexistovala 
jednotná armáda, brannou moc říše tvořily kontingenty čtyř království 
(Pruska, Saska, Bavorska a Württemberska), velitelský sbor jmenovali pa-
novníci jednotlivých zemí, ozbrojené síly menších států podléhaly přímo 
pruskému velení. Z obecného hlediska existovaly v Německu značně chao-
tické ústavní poměry. Volby do Říšského sněmu probíhaly na základě všeo-
becného volebního práva, ovšem mezi ústavami jednotlivých zemí existo-
valy propastné rozdíly. V Prusku platila ústava z roku 1850 a volilo se na 
základě třístupňového volebního práva. Většina zemí byla konstitučními 
monarchiemi, jejichž ústavy však obyvatelstvu často nezaručovaly základ-
ní demokratická práva. Odstupňované volební právo platilo téměř ve všech 
zemích až do roku 1918. Rozhodujícím faktorem pro jednotu nového státu 
byla naprostá převaha Pruska, které mělo plně v rukou možnost jakýchkoli 
ústavních změn.

Budova Říšského sněmu

Složitý problém představovalo postavení menšin. V  okamžiku 
vzniku žilo na území říše 2,2 mil. Poláků (5,2 % celkového počtu obyvatel), 
přes 80 000 Dánů, 60 000 Litevců. Také 1,5 miliónu obyvatel Alsaska a Lot-
rinska, ačkoli zčásti mluvili německy, nebylo možno považovat za plnopráv-
né občany, neboť teprve v roce 1911 Alsasko-Lotrinsko dostalo ústavu a vole-
ný zastupitelský orgán. Výrazným faktorem a  projevem vzrůstu 
nacionalismu byla germanizace v neněmeckých oblastech. Byla zostřována 
jazyková nařízení, němčina se stala jedinou úřední i vyučovací řečí, na vý-
chodě byl proces germanizace násoben osidlováním polských území němec-
kými rolníky atd. 

Sjednocení se stalo důležitým podnětem mohutného ekonomické-
ho rozmachu, který byl sice načas zbrzděn krizí v roce 1873, ale v 80. letech 
se opět zvýšilo tempo rozvoje. V letech 1873–1914 vzrostl národní důchod 
Německa z  15,1 na 49,5 miliardy marek, hrubý národní produkt rostl 
v každé dekádě v přepočtu na hlavu průměrně o 21,6 %, ve velké Británii jen 
o 12,5 %. Ve starších odvětvích (těžba uhlí, výroba surového železa a oceli, 
strojírenství) Německo dotahovalo a  nakonec předstihlo Velkou Británii. 
Nová odvětví, průmysl elektrotechnický a  chemický, přinesla německým 
firmám největší úspěchy. 

počátky moderního chemického průmyslu je nutno hledat v období po válce s Francií, v letech 

1870–1874 vzniklo 42 společností, v roce 1898 již v Německu existovalo 108 chemiček s kapi-

tálem 332 mil. marek. Friedrich Bayer & Co. (elberfeld), Meister, Lucius & Brüning (Höchst-am-

Main), Badische Anilin- und Soda Fabrik (BASF; Ludwigshafen), Actien Gesellschaft für Anilin-

Fabrikation (AGFA: Berlín), Kalle & Co. a Leopold Casella & Co – to byly firmy, které ovládly 

chemický průmysl Německa. dominantní postavení získaly v poměrně krátké době, jejich zisky 

prudce vzrůstaly. jako příklad může posloužit známá firma Meister, Lucius & Bruning. Byla zalo-

žena v roce 1863, roku 1880 se přeměnila na akciovou společnost s kapitálem 8,5 mil. marek, 

ten do roku 1904 vzrostl na 22,5 mil. marek a dividendy v tomto období dosahovaly pravidelně 

20–30 %. před první světovou válkou vznikla dvě velká sdružení firem chemického průmyslu, 

která nakonec za války dospěla k „dohodě o společných zájmech“. 

Ještě výraznější byl nástup německých výrobců elektrotechniky, 
jejichž výrobky měly ve světě nejlepší zvuk. V roce 1913 Německo krylo plnou 
polovinu světového exportu tohoto zboží.

Na přelomu 19. a 20. století ovládaly německý elektrotechnický průmysl dva velké kartely – Sie-

mens-Schuckertova skupina a Allgemeine elekrizitäts-Gesellschaft (AeG). V roce 1847 založil 

Werner Siemens spolu s mechanikem johannem Georgem Halskem v Berlíně malou dílnu tele-

graphen Bauanstalt. o dva roky později firma získala zakázku pruské vlády na položení prvního 

podpovrchového dálkového telegrafního kabelu mezi Berlínem, Frankfurtem a belgickým Ver-

viers. Brzy získala zakázky od soukromých firem a navázala spolupráci se zahraničními partnery. 
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Ruská vláda jí zadala stavbu telegrafního 

spojení mezi petrohradem a Moskvou. Násle-

dujících třicet let přineslo téměř neustálý vze-

stup. Byly založeny pobočky v Rusku a Velké 

Británii, které vedli Siemensovi bratři. V roce 

1867 vznikla v Londýně Indo-european tele-

graph Co., která realizovala položení telegraf-

ního kabelu z Londýna přes území pruska, 

Ruska a persie do Indie. V roce 1878 firma za-

ložila novou moderní kabelovnu v Berlíně, jejíž 

výroba byla především zaměřena pro potřebu 

německých pošt, v roce 1881 zavedla tovární 

výrobu žárovek. devadesátá léta přinesla 

další vzrůst, v roce 1914 zaměstnávala firma 

Siemens 60 000 lidí.

jediným velkým protihráčem Siemensovy sku-

piny byla firma AeG, vybudovaná emilem Rathenauem. zprvu se zaměřil na výrobu parních 

strojů, zařízení pro vodárny a plynárny. ekonomický neúspěch ho roku 1873 přinutil na čas se 

stáhnout. Návštěva pařížské výstavy v roce 1881, kde v americkém oddělení poprvé spatřil edi-

sonovu žárovku, znamenala obrat. Rathenau byl natolik přesvědčen o možnostech využití elek-

třiny, že si okamžitě zajistil přednostní práva na výrobu edisonových žárovek v evropě a vrátil se 

k podnikání. první výsledky předvedl již roku 1882 na elektrotechnické výstavě v Mnichově, do 

této doby také spadají počátky jeho ostrého konkurenčního souboje se Siemensem. V dubnu 

1883 založil German edison Co. za finanční podpory Berlínské obchodní společnosti, firmy del-

brück, Leo & Co. a deutsche Bank. V roce 1887 byla German edison Co. reorganizována, od této 

doby nesla název Allgemeine elektrizitäts-Gesellschaft (AeG). 

postupně obě firmy pohlcovaly řadu dalších podniků, do roku 1903 se spojila Siemensova sku-

pina s firmou Schuckert, specializovanou na výrobu vysokonapěťových zařízení. Vyvrcholení 

procesu monopolizace v této výrobní oblasti přinesl rok 1908. AeG a Siemens-Schuckertova 

skupina vytvořily trust electro-treuhand-Gesellschaft, který zcela ovládl elektrotechnický prů-

mysl Německa.

Tempo průmyslového rozvoje Německa udivovalo a také znepoko-
jovalo ostatní Evropu. Německý podíl na světové výrobě zboží vzrostl v le-
tech 1870–1900 ze 13 na 16 %, britský podíl v téže době klesl ze 32 na 18 %. 
Jenom v letech 1887–1913 vzrostla těžba železné rudy v Německu čtyřikrát. 
Na těžbu uhlí a výrobu oceli navazoval ohromný rozmach strojírenství, kte-
ré se stalo jedním z nejdůležitějších výrobních i vývozních odvětví. Prud-
kým tempem pokračovala koncentrace výroby, například známá firma 
Krupp měla roku 1887 21 000 zaměstnanců, za první světové války přesáhl 
jejich počet 115  000. Německé firmy rozšiřovaly své pozice v  mezinárod-
ním měřítku. 

Werner von Siemens

Velmi dynamickým vývojem procházela doprava – od sjednocení 
do první světové války se délka železniční sítě více než ztrojnásobila (20 000 
resp. 63 000 km). Rejdařství HAPAG a Severoněmecký Lloyd se zařadily mezi 
největší paroplavební společnosti světa. 

Ve stavbě lodí Německo zaostávalo po staletí, v okamžiku jeho sjednocení Velká Británie sta-

věla plné tři čtvrtiny světové tonáže. ještě v 80. letech 19. století byla většina lodí plujících 

pod německou vlajkou postavena v zahraničí. teprve na sklonku 80. let se situace rychle a vý-

razně změnila. jako účinný impuls působilo napojení na produkci uhlí, železa a oceli, uplatnění 

novinek i dostatek kapitálu. Německé loděnice – F. Schichau, Germania (v majetku firmy 

Krupp), R. C. Rickmers, Blohm & Voss, Howaldtswerke či hamburská deutsche Werft – rychle 

vytlačily cizí konkurenci a do přelomu století získaly světovou proslulost. Německé loděnice 

byly vybaveny moderním zařízením, spouštěly na vodu plavidla nejvyšších kvalit a výkonnos-

ti. pýchou byly úspěchy v soutěži o Modrou stuhu Atlantiku. V roce 1908 již němečtí rejdaři 

vlastnili druhé největší obchodní loďstvo na světě, které ale bylo stále nesrovnatelně menší 

než loďstvo britské. Stát uvolnil velké částky na modernizaci přístavů v Brémách a Hamburku, 

bylo subvencováno pravidelné lodní spojení do německých kolonií. otevření Kielského kanálu 

roku 1895 přispělo k rozvoji pobřežní dopravy. po roce 1871 byla značná pozornost věnována 

vnitrozemské plavbě. Na počátku 20. století mělo Německo 13 800 km splavných vnitrozem-

ských cest, z toho plnou pětinu tvořily kanály. V roce 1912 se na nich plavilo na 30 000 náklad-

ních lodí s kapacitou 7,4 mil. tun. Říční doprava, díky nižším cenám a schopnosti přepravovat 

rozměrné a těžké náklady, úspěšně konkurovala železnicím.

Německý parník Deutschland, který roku 1900 získal Modrou stuhu 
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Imponující byl nástup německých společností orientovaných na dopravu do zámoří, brémského 

Severoněmeckého Lloydu (zal. 1857) a hamburské společnosti HApAG (Hamburg Amerika pa-

ketfahrt Aktien Gesellschaft, zal. 1847). dlouho existovaly v britském stínu, počátek jejich ná-

stupu přinesla 80. léta, v devadesátých létech byl úspěšný především HApAGu. pod vedením 

Alberta Ballina, jednoho z nejschopnějších podnikatelů druhého císařství, se kapitál společnos-

ti v letech 1886–1913 zdesateronásobil (z 15 na 157 mil. marek), celková tonáž jejích lodí v téže 

době vzrostla ze 60 531 BRt na 1,028 762 BRt a HApAG zaujala první místo mezi světovými 

paroplavebními společnostmi.

Pokud šlo o sféru financí, vedle Říšské banky existovalo několik 
velkých ústavů, které prakticky ovládaly finanční systém země. V čele stála 
tzv. skupina čtyř „D“ (Deutsche Bank, Dresdner Bank, Disconto-Gesells-
chaft a Darmstädter Bank). Z dalších to byly Berliner Handelsgesellschaft, 
Schaffhausens’scher Bankverein, Commerz und Discontobank a National-
bank für Deutschland. Německý kapitál se stále důrazněji prosazoval i v za-
hraničí, německé investice v  cizině se v  době před první světovou válku 
přiblížily sumě 3 miliard marek.

Ekonomický růst byl mj. podmíněn i prudkým populačním vývo-
jem. V roce 1888 mělo Německo 48 mil. obyvatel, o čtvrt století později je-
jich počet stoupl na 66 milionů (1913). V předvečer první světové války dvě 
třetiny Němců žily ve městech, průmysl zaměstnával 10 milionů osob, 
zhruba 70 % obyvatelstva tvořilo dělnictvo. Odrazem sociálního vývoje byla 
velká migrace uvnitř země. V podstatě lze říci, že probíhal odliv obyvatel-
stva z oblastí na severovýchodě do průmyslově vyspělých oblastní na zápa-
dě země. Hlavní proud směřoval do Porýní, Porúří, středního Německa 
a  průmyslového pásu kolem Berlína. Hospodářská váha nejdůležitějšího 
státu říše, Pruska, se přesouvala z  východních agrárních oblastí na prů-
myslový západ. 

Všechny tyto skutečnosti působily na vývoj politických stran. Je-
jich působnost představuje širokou škálu zájmů, rozporů a konfliktů. Kro-
mě základní orientace zde působily faktory náboženské, národnostní aj. 
Kromě sociální demokracie ostatní strany neměly zpočátku pevnou struk-
turu, většinou se aktivizovaly pouze v předvolebním boji, teprve postupně 
se měnily v moderní organizace s pevným zázemím popřípadě masovou zá-
kladnou. Na politické scéně Německa měly největší vliv v  podstatě čtyři 
směry. Politické zájmy pozemkové aristokracie a části buržoazie reprezen-
tovaly obě konzervativní strany – Německá konzervativní strana 
(Deutschkonservative Partei) a Říšská strana (Reichspartei). Tradičními re-
prezentanty německé buržoazie byli liberálové – Pokroková strana (Fort-
schrittliche Partei) a  Národně liberální strana (Nationalliberale Partei). 
V jejich táboře proběhl složitý vnitřní vývoj a diferenciace. Výrazem aktivi-
ty politického katolicismu byla působnost strany Centrum, jejíž baštou byly 

katolické oblasti jižního a západního Německa. Zájmy dělnictva prosazova-
la sociální demokracie, jíž Bismarck považoval za hlavního vnitřního ne-
přítele a nebezpečí pro stávající řád.

Bismarck považoval za vážnou překážku svých politických zámě-
rů i činnost katolické církve, proto proti ní v 70. letech zahájil kampaň, ob-
vykle označovanou jako „boj o kulturu“ (Kulturkampf). Především v Prusku 
byla prosazena přísná kontrola činnosti katolické církve, byl uzákoněn po-
vinný občanský sňatek, zakázán jezuitský řád, roku 1875 byly z Pruska vy-
povězeny mnišské řády (kromě řádů zaměřených na charitativní činnost), 
roku 1876 byli dokonce načas uvězněni všichni katoličtí biskupové v Prus-
ku. Tato Bismarckova kampaň byla v protestantské části Německa v podsta-
tě populární, získala si sympatie části liberální buržoazie i dělnictva.

V roce 1878 upustil Bismarck od své protikatolické politiky a hlav-
ní úsilí na vnitropolitické scéně zaměřil proti sociální demokracii. Vyvrcho-
lením tlaku byl Zákon proti socialistům ze 14. října 1878, který stranu při-
nutil přejít do ilegality. Její sjezdy probíhaly za hranicemi, zde byl také 
vydáván stranický tisk, posléze ilegálně dopravovaný do Německa. Drastic-
ká opatření na základě zákona nebylo však možno uplatnit vůči poslancům 
sociální demokracie na Říšském sněmu, protože byli zvoleni jako soukromé 
osoby, nikoli jako kandidáti zákonem zakázané strany.

Velmi důležitým faktorem byl růst zájmu obyvatelstva na politic-
kém životě. Prvních voleb do Říšského sněmu v roce 1871 se zúčastnila polo-
vina oprávněných, do poloviny 80. let tento počet nepřesáhl dvě třetiny 
(1884 – 60,3 %), koncem 80. let se začal tento stav podstatně měnit. V roce 
1887 již hlasovalo 77,2 % voličů, po přelomu století tento trend trval – ve 
volbách do Říšského sněmu v letech 1907 a 1912 se účastnilo již přes 84 % 
oprávněných. Právě v 90. letech strany výrazným způsobem rozšířily svou 
členskou základnu. Nejpronikavější byl vzestup sociální demokracie. V  le-
tech 1876–1906 se počet jejích členů zvýšil desetkrát a před volbami v roce 
1912 měla 983 000 členů, byla nejsilnější a nejlépe organizovanou stranou 
v Německu a dá se říci i na světě. Růst jejího vlivu se odrazil ve volebních 
výsledcích. V roce 1890, po dvanáctileté platnosti Bismarckova Zákona pro-
ti socialistům, získala sociální demokracie ve volbách do Říšského sněmu 
1,4 mil. hlasů, nejvíce ze všech stran. Následující dekáda byla ve znamení stá-
lého vzestupu jejího vlivu – ve volbách roku 1903 již získala přes 3 mil. hlasů. 
Jen pro srovnání: bylo to o 1,2 miliónu hlasů více, než získala další nejú-
spěšnější strana, katolické Centrum. V  posledních volbách do Říšského 
sněmu před první světovou válkou v roce 1912 sociální demokracie dostala 
4,2 mil. hlasů a 110 poslaneckých mandátů.

Na prahu 80. let se kancléř rozhodl působit na dělnictvo z jiného 
směru, ne nadarmo se v  těchto souvislostech hovoří o tzv. politice „cukru 
a biče“. Bismarck chtěl otupit aktivitu dělnictva prosazením širokého sociálního 
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zákonodárství (nemocenské, starobní, úrazové a invalidní pojištění). Jeho 
úspěch v tomto směru sice byl nepopiratelný, ale když byl po dvanácti le-
tech zákon v roce 1890 odvolán, sociální demokracie byla vnitřně upevně-
na a její vliv rostl. Jestliže ve volbách roku 1878 sociální demokracie získa-
la 437  000 hlasů, v  roce 1890 pro ni hlasoval víc než trojnásobný počet 
voličů – 1 4274 000.

V  hospodářské sféře přiměl tlak velkých výrobců Bismarcka ke 
změně dosavadní politiky a zavedení ochranných cel (1879). Tento kancléřův 
krok vyvolal rozkol v liberálním táboře. Stoupenci volného obchodu odešli 
z Národní liberální strany, která nadále podporovala Bismarckovu politiku. 
Velkou slabinou levého liberalismu byla jeho roztříštěnost, která vyvrcholila 
v 90. letech, kdy byly na Říšském sněmu zastoupeny čtyři liberální strany.

Národní liberální strana se odštěpila od starší pokrokové strany, která stála v ústavním konflik-

tu v 60. letech proti Bismarckovi. V letech 1884–1893 existovaly dvě levě liberální strany – Ně-

mecká svobodomyslná strana a Německá lidová strana. V roce 1893 se první z nich rozštěpila na 

Svobodomyslné sdružení a Svobodomyslnou lidovou stranu. tato roztříštěnost byla překonána až 

sjednocením v Pokrokové straně roku 1910. 

V zahraniční politice Bismarck vytrvale usiloval o zachování izola-
ce Francie, jíž nejednou hrozil válkou (krize 1874–1875, 1887). V důsledku 
narůstajících sporů Ruska a Rakousko-Uherska na Balkáně, fakticky ztratil 
účinnost Spolek tří císařů, roku 1882 došlo k uzavření Trojspolku. V polovi-
ně 80. let kancléř ustoupil tlaku obchodních a podnikatelských kruhů a Ně-
mecko se vydalo na cestu koloniálních zisk (Togo, Kamerun, Jihozápadní 
Afrika, Východní Afrika, část Nové Guineje, Bismarckovo souostroví). Přes 
zvýšení mezinárodního napětí v roce 1887 v důsledku Boulangerovské krize 
Bismarck upevnil svou pozici. Ve vnitřní politice mu volební vítězství bloku 
obou konzervativních stran a  národních liberálů umožnilo prosadit pro-
gram další militarizace, zvýšení cel i prodloužení Zákona proti socialistům. 
Také v zahraniční politice (Zajišťovací smlouva s Ruskem a Středomořské do-
hody) se zdála být jeho pozice pevnou.

Bismarckovo postavení se počalo měnit roku 1888. Po smrti císaře 
Viléma I. a krátkém intermezzu tříměsíční vlády těžce nemocného Fridricha 
III. nastoupil na trůn mladý Vilém II. Ješitný, ambiciózní a rozkolísaný mo-
narcha se nehodlal podřídit autoritě starého kancléře a následná krize vyvr-
cholila Bismarckovou demisí 18. března 1890 a odchodem „železného kanc-
léře“ z politiky. Jeho nástupcem ve funkci se stal generál Leo von Caprivi, 
který zahájil tzv. Nový kurs německé politiky. Vzrůstu dělnického hnutí hod-
lal čelit liberálními ústupky (zrušení Zákona proti socialistům, zákaz dětské 
práce atd.). Podnikatelům se snažil vyjít vstříc podporou mimoevropských 
aktivit. Snaha vlády zajistit nové obchodní dohody pro odbyt průmyslového 

zboží vedla ke snížení obilních 
cel, což poškodilo zájmy junker-
ských velkostatkářů. A právě tlak 
konzervativní pravice přinutil 
v  roce 1894 von Capriviho k de-
misi. Jeho nástupci byli Chlod-
wig kníže Hohenlohe-Schillings-
fürst (1894–1900) a  Bernhardt 
kníže von Bülow (1900–1909). 
V této době se prosadil kurs vilé-
movské „světové politiky“, která 
měla Německu zajistit nová odby-
tiště i zdroje surovin. Mezi hlavní 
propagátory expanzionistických 
tendencí patřily Koloniální spo-
lek (Kolonialverein; zal. 1882), 
Spolek pro loďstvo (Flottenverein; 
zal. 1890), Všeněmecký spolek 
(Alldeutscher Verband; zal. 1891) 
a  další podobné organizace. Za 
důležitou podmínku provádění 
„světové politiky“ bylo považováno vybudování silného válečného loďstva, 
hlavním protagonistou tohoto úsilí byl admirál Alfred von Tirpitz.

Uvolnění značných prostředků na námořní zbrojení zákony z let 
1898 a  1900 vyvolalo trvalé zhoršování vztahů Německa k  Velké Británii, 
která se na počátku 20. století sblížila s Francií a Ruskem. Ke vzrůstu napětí 
mezi Londýnem a Berlínem přispívala jak německá aktivita v mimoevrop-
ských záležitostech (jihoafrická krize na přelomu let 1895/1896, projekt Bag-
dádské dráhy), tak stále větší tlak německých výrobců na mezinárodním 
trhu – jen v letech 1909–1913 vzrostl německý export o 60 %. V této době se 
Německo usilovně snažilo o upevňování pozic ve světovém měřítku (proná-
jem Ťiao-čou v Číně, zisky pacifických ostrovů), což vyvolávalo vážné zhorše-
ní mezinárodní situace (marocké krize 1905 a 1911). Bezvýhradná podpora, 
již Německo poskytlo za červencové krize v roce 1914 spojeneckému Rakous-
ko-Uhersku, byla pak jedním ze základních faktorů, které bezprostředně 
ovlivnily vypuknutí první světové války.

rakousko-uhersko

Porážka v  roce 1866 znamenala vážné oslabení mezinárodního postavení 
habsburské říše. Byl definitivně eliminován její vliv v Německu a Itálii, tedy 
z oblastí, kde působil po staletí. Na vnitropolitické scéně otřes přinutil Vídeň 

Německý kancléř Leo von Caprivi
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vyhovět Maďarům a  výsledkem bylo rakousko-uherské vyrovnání z  roku 
1867. Vzniklo tak soustátí, tvořené dvěma celky, proto hovoříme o dualistic-
kém uspořádání. Uhry de facto získaly nezávislost, v  zemi byla obnovena 
ústava z roku 1848. Pojítkem obou částí říše byla osoba panovníka, společná 
ministerstva pro záležitosti zahraniční politiky, armády a financí. Společné 
záležitosti byly financovány z výnosu cel a příspěvky z obou částí monarchie, 
jejichž výši stanovila jednání, která probíhala vždy po deseti letech. Nové 
uspořádání fixovala prosincová ústava z roku 1867.

po rakousko-uherském vyrovnání byla 21. prosince 1867 přijata ústava, která platila pouze pro 

předlitavsko. jejím základem se stalo sedm zákonů, schválených císařem. týkaly se zastoupení 

jednotlivých zemí na Říšské radě (tvořily ji poslanecká a panská sněmovna, platil kuriový volební 

systém), všeobecných občanských práv (rovnost před zákonem, záruky svobody osobní, vyzná-

ní, pohybu atd.), ve Vídni nově vznikl Říšský soud, Zákonem o soudcovské moci byla zaručena nezá-

vislost soudců i veřejné vedení procesů. Zákon o výkonné a vládní moci vymezil postavení císaře, 

jemuž zůstaly četné výsady. Šestým z prosincových zákonů byl Zákon o společných záležitostech 

monarchie, kterým byly přijaty podmínky vyrovnání s Uhrami. V předlitavsku platila prosincová 

ústava z roku 1867 až do zániku monarchie v roce 1918 (předlitavsko, zalitavsko – označení 

částí monarchie odvozené podle pohraniční řeky Litavy).

Tato ústava v podstatě zaručila základní občanská práva, přispě-
la k postupné přeměně monarchie v moderní stát, neodstranila však mno-
hé problémy a překážky, které přetrvávaly z minulosti (privilegia aristokra-
cie, národnostní rozpory atd.). V Uhrách, kde byl nejvyšším zastupitelským 
orgánem Uherský sněm, se v  mnohem větší míře prosadily centralizační 
tendence. Výjimkou bylo Chorvatsko, které uspořádáním z roku 1868, tzv. 
uhersko-chorvatským vyrovnáním, získalo poměrně značný stupeň samo-
správy. Chorvatský sněm (sabor) a  zemská vláda řídily vnitřní záležitosti 
země (správa, soudní systém), o obecných fiskálních resp. obranných zále-
žitostech však rozhodovala Budapešť. V čele chorvatské zemské vlády stál 
bán jmenovaný Budapeští. Zmíněné vyrovnání bylo Chorvaty chápáno jako 
dohoda mezi dvěma státy, kdežto Maďary pouze jako zvláštní uspořádání 
vztahů s jednou provincií.

Po vyrovnání byl v Předlitavsku zformován kabinet německých li-
berálů, v  jehož čele stál v  letech 1867–1868 Carlos/Karel kníže Auersperg. 
Opatření tohoto tzv. občanského ministerstva dílem vycházela z principů li-
beralismu (zavedení osmileté školní docházky, výhradní státní kontrola 
škol). V poměru k Čechům Auerspergův kabinet působil v souladu se zájmy 
rakousko-německé liberální buržoazie a odmítal ústupky.

O určitou změnu kursu se v tomto ohledu pokusil předák kleri-
kálně-konzervativního seskupení Karl Hohenwart, který se v únoru 1871 
stal předsedou předlitavské vlády. Návrh tzv. fundamentálních článků byl 

pokusem o vyrovnání s Čechy. Země Koruny české by na jejich základě v rám-
ci Předlitavska získaly postavení, které by bylo možno chápat jako důležitý 
krok na cestě k federalistickému uspořádání. 

Fundamentální články byly nejvýznamnějším pokusem řešit česko-německé vztahy v rámci 

habsburské monarchie v 19. století. Šlo o určitou formu „vyrovnání“, která však byla jen částeč-

nou obdobou rakousko-uherského vyrovnání z roku 1867. Fundamentální články byly přijaty 

českým sněmem 10. ří jna 1871, zahrnovaly vlastní vyrovnávací zákon, zákon na ochranu ná-

rodnosti a zákon o změně volebního řádu do sněmu. Na jejich základě český sněm uznal rakous-

ko-uherské vyrovnání, akceptoval přenesení některých kompetencí (zejména v ekonomické 

oblasti) do pravomoci zastupitelského sboru všech zemí předlitavska, ostatní kompetence však 

měly být v rukou české vlády a sněmu. Národnostní zákon zaručoval ochranu národnosti a plnou 

rovnoprávnost obou zemských jazyků zejména ve státní správě a školství. Fundamentální člán-

ky vyvolaly velký odpor německých liberálů, proti se postavili kancléř Beust a uherský minister-

ský předseda hrabě Andrássy. Hohenwartova vláda, z jejíhož podnětu koncept česko-němec-

kého vyrovnání vznikl, podlehla tlaku a 27. ří jna 1871 odstoupila. 30. ří jna 1871 oznámil císař 

František josef I. českému sněmu, že návrhy v předložené podobě nepřijme. obrovské zklamání 

na české straně vedlo k tomu, že čeští poslanci zemského sněmu přešli v dubnu 1872 do pasiv-

ní opozice. také čeští poslanci zvolení ve volbách do Říšské rady v roce 1873 se rozhodli ne-

vstoupit do tohoto zastupitelského sboru a v prosinci 1873 byli zbaveni mandátů.

V listopadu 1871 byl vytvořen kabinet někdejšího liberála Adolfa 
knížete Auersperga, který setrval v úřadě sedm let (1871–1878). I tato vláda 
v podstatě hájila zájmy rakousko-
německé liberální buržoazie, 
opírala se o liberální poslance na 
Říšské radě, ve vztahu k Čechům 
opět uplatnila tvrdou politiku. 
Pozice liberálů značně oslabila 
hospodářská krize, která propu-
kla v  roce 1873. Na mezinárod-
ním poli měl být určitou zárukou 
pozic Rakousko-Uherska Spolek 
tří císařů z roku 1873 (Rusko, Ně-
mecko, Rakousko-Uhersko), který 
ovšem rozložila narůstající ra-
kousko-ruská rivalita na Balká-
ně. Tento prvek se projevil i  na 
Berlínském kongresu roku 1878, 
kdy Rakousko-Uhersko získalo 
právo okupovat Bosnu, Herce- 
govinu a Novopazarský sandžak. Rakouský císař František Josef I.
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Ve vnitřní politice provedl Auer-
spergův kabinet reformu soud-
nictví, další reformy v  oblasti 
školství, usiloval o odluku církve 
od státu atd. 

Pokles vlivu a  prestiže 
liberálů na sklonku 70. let umož-
nil důležitou změnu kursu. V roce 
císař pověřil vedením kabinetu 
svého přítele, konzervativce Edu-
arda hraběte Taafeho. Jeho vláda 
„železného kruhu“ (1879–1893) se 
opírala o seskupení konzervativ-
ně-klerikálních sil. Taafeho vlá-
da, podpořená mj. i  staročechy, 
kteří opustili politiku pasívní re-
zistence a o poslanci tzv. Polské-
ho kola, načas dosáhla určité sta-
bilizace poměrů v zemi, došlo ke 
zlepšení situace ve sféře správy, 

probíhala modernizace armády, rychle se rozvíjela některá průmyslová od-
větví. V zahraniční politice byla monarchie pevněji připoutána k Německu 
(Dvojspolek, 1879), zrod Trojspolku v roce 1882 znamenal vznik důležitého 
nástroje velmocenské politiky, od něhož si Vídeň slibovala především podpo-
ru svých aspirací na Balkáně. 

Zvýšené aktivitě dělnictva se Taafe snažil čelit podobným způso-
bem jako Bismarck v Německu. Na jedné straně došlo v 80. letech k dílčímu 
zlepšení postavení dělníků (zkrácení pracovní doby v dolech roku 1884, za-
vedení úrazového a nemocenského pojištění v roce 1888), na druhé straně 
byla uvedena v život některá represivní opatření. V roce byl přijat Zákon pro-
ti anarchistům, namířený proti sociální demokracii stejným způsobem jako 
podobný zákon v Německu v roce 1878.

Vyvrcholením zvýšené aktivity dělnictva po vyhlášení prosincové 
ústavy v  roce 1867 bylo založení rakouské sociální demokracie na sjezdu 
v Neudörflu roku 1874. Na sjezdu v Břevnově v roce 1878 byla založena Čes-
koslovanská sociální demokracie, jejímž hlavním cílem bylo působit na čes-
ké dělnictvo. Postupně se v sociální demokracii zformovaly dva proudy. Prv-
ní, umírněný, spatřoval hlavní cíl pouze ve vybojování všeobecného 
volebního práva. Druhý směr byl radikálnější, zjevně pod vlivem anarchis-
mu prosazoval ideu „přímé akce“.

Koncem 80. let došlo k oslabení sil, o které se opírala Taafeho vlá-
da. V  roce 1889 byli ve volbách do Zemského sněmu v  Čechách staročeši 

Eduard hrabě Taaffe
poraženi na hlavu. Důležitým faktorem byl i přesun v klerikálním táboře – 
mezi voliči ztrácel vliv starý konzervativní proud, naopak získávalo moder-
něji pojaté křesťansko-sociální hnutí. Složitý problém představovala působ-
nost extrémního, velkoněmecky orientovaného nacionalistického hnutí, 
vedeného Georgem von Schönererem.

Georg Heinrich von Schönerer (1842–1921), v letech 1879–1900 vůdce německých nacionálů 

v předlitavsku, ostrý oponent politického katolicismu, radikální antisemita, měl značný vliv na 

mladého Hitlera. V letech 1873–1878 a 1897–1910 členem poslanecké sněmovny Říšské rady. 

V roce 1873 zvolen za německou liberální pokrokovou stranu do Říšské rady, 1876 tuto stranu 

opustil, od roku 1879 vůdcem německého nacionálního hnutí. Stoupenec připojení západní čás-

ti monarchie (předlitavska) k Německu, jeden z předáků hnutí „pryč od Říma“, autor Lineckého 

programu z roku 1882. za krize vyvolané Badeniho jazykovými nařízeními stál v čele německo-

nacionálních protestů

 Linecký program nacionalistů z roku 1882 zcela jasně proklamo-
val ideu nejužší spolupráce s Německem i požadavek zvýšení germanizační-
ho tlaku, později se stále výrazněji projevují prvky antisemitismu. Sociální 
a nacionální demagogie schönererovského velkoněmectví, stejně jako politi-
ka Křesťansko-sociální strany vedené Karlem Luegerem, měla působit jako 
protiváha rostoucímu vlivu sociální demokracie. 

Karl Lueger (1844–1910), rakouský politik a vídeňský starosta. Vystudoval práva, od roku 1874 

působil jako advokát, v letech 1875–1876 a 1878–1910 členem vídeňské městské rady, byl 

zvolen i do Říšské rady, od roku 1890 poslanec dolnorakouského zemského sněmu. V roce 1887 

Georg Heinrich von Schönerer
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se přihlásil k antisemitismu, v tomto ohledu během času stále radikálnější. V roce 1893 založil 

Křesťansko-sociální stranu, popularitu mu získaly antisemitské a antiliberální postoje. V letech 

1897–1910 vykonával funkci vídeňského starosty, v této době realizoval řadu velkých komunál-

ních projektů.

Tyto tendence se staly zřetelnějšími v 90. letech, kdy v hospodářsky 
nejvyspělejších oblastech říše rychle probíhala koncentrace výroby. Podobně 
jako v Německu hrály důležitou roli velké banky, které působily v rámci celé 
monarchie i mimo něj. Na jedné straně rakouský kapitál pronikal do méně 
vyspělých oblastí, hlavně na Balkán, na druhé straně do Rakousko-Uherska 
pronikal cizí kapitál, především německý. Třebaže není možné jednoznačně 
souhlasit s názorem, že se Rakousko-Uhersko postupem času dostalo do jed-
noznačně podřízeného postavení ve vztahu k Německu, ekonomické i politic-
ké vazby obou zemí posilovaly vázanost na Berlín, což nejednou ovlivnilo vni-
tropolitickou situaci v habsburské monarchii i její aktivity v zahraniční sféře.

Taafeho vláda odstoupila 11. listopadu 1893, po ní následoval další 
konzervativní kabinet, v jehož čele stál Alfred kníže Windischgrätz, po něm 
se roku 1895 stal ministerským předsedou polský aristokrat Kazimír Felix 
hrabě Badeni. Na volání po všeobecném volebním právu jeho kabinet reago-
val dílčí reformou dosavadního volebního systému. Kromě dosud existují-
cích čtyř dosavadních volebních kurií (velkostatkářská, měst, obchodních 

Karl Lueger (v popředí vlevo) na plese na vídeňské radnici

a živnostenských komor a obcí – dohromady šlo o 353 poslanecké mandáty) 
přibyla pátá kurie (72 mandátů), do níž volili všichni plnoletí muži (po dosa-
žení 24 let) s trvalým místem pobytu. Počet oprávněných volit vzrostl z 1,7 
na 5,3 mil. osob. V březnových volbách roku 1897 bylo v nové páté kurii zvo-
leno 15 sociálních demokratů do Říšské rady. 

Badeni se pokusil získat trvalejší podporu mladočechů vydáním 
jazykových nařízení pro Čechy a Moravu v roce 1897. Právě v souvislosti s na-
cionálními konflikty, které toto opatření vyvolalo, se projevily vnější tlaky 
na předlitavského premiéra. 

Badeniho jazyková nařízení pro Čechy a Moravu byla vydána 5. resp. 22. dubna 1897. Na jejich 

základě bylo povoleno užívat češtinu jako jazyk „vnitřního úředního jednání“ nižších instancí 

správy a soudnictví. Všichni úředníci v předlitavsku měli od 1. července 1901 prokázat znalost 

obou zemských jazyků, tj. němčiny i češtiny. Vůči nařízením se zvedl silný odpor německých 

stran a politiků. probíhaly demonstrace ve Vídni, praze, Štýrském Hradci a dalších městech, 

docházelo k bouřlivým scénám v Říšské radě. Situace nakonec vedla 28. listopadu 1897 k pádu 

Badeniho vlády. do čela kabinetu byl jmenován baron Gautsch, který odvolal Badeniho jazyková 

nařízení a 5. března 1898 vydal nařízení nová (čeština mohla být užívána jako jazyk úředního 

jednání jen v okresech s českou většinou obyvatel). jeho krok vyvolal nespokojenost na české 

i německé straně, Gautsch rezignoval, 7. března se ministerským předsedou stal hrabě F. thun. 

14. ří jna 1899 byla zrušena i Gautschova jazyková nařízení.

Vývoj v Uhrách byl po roce 1867 dlouho ovlivňován silami, které 
dokázaly prosadit dualismus. Klíčovými osobnostmi v  této souvislosti byli 
Ferenc Deák a Gyula Andrássy. Proklamované liberální zásady bohužel po-
měrně často zůstávaly mrtvou literou, zvláště ve vztahu k nemaďarským ná-
rodům, které byly vystaveny silnému maďarizačnímu tlaku. Předák opozič-
ního seskupení tzv. levého středu liberální strany Kálmán Tisza se v  roce 
1875 stal předsedou vlády a v úřadě setrval patnáct let. V 90. letech v Uhrách 
skončilo údobí relativní stability a začala narůstat vnitropolitická krize způ-
sobená zostřením národnostních a sociálních rozporů i krizí v zemědělství. 
Rostl význam opozičních sil, především sociální demokracie založené v roce 
1890. Neschopnost vládnoucí elity řešit stávající vnitropolitické problémy 
a existující rozpory se mj. projevovala rychlým střídáním koaličních vlád.

Také v Předlitavsku od přelomu století závažným způsobem narůs-
tala vnitropolitická krize, také zde bylo průvodním jevem rychlé střídání ka-
binetů, které nebyly sto nalézt přijatelné východisko. Snad jedinou výjimku 
představuje údobí úřednické vlády Ernsta von Koerbera (1900–1904). Jejím 
záměrem bylo dospět k určitému smíru stran jednotlivých národů na zákla-
dě prosazování společných hospodářských zájmů. Vláda podporovala velké 
projekty staveb průplavů, drah atd. Ve vnitřní politice se snažila upevnit cen-
tralismus. V téže době se stále zřetelněji projevovala neschopnost Říšské rady, 
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jejíž činnost byla často paralyzována obstrukcí poslanců některého národa, 
scény na její půdě dehonestovaly habsburskou monarchii v očích celé Evropy 
a nikoli náhodou ji známý německý sociální demokrat August Bebel nazval 
„čistou opičárnou“. Jako významný mezník bývá označován nástup vlády 
Vladimira von Becka roku 1906, kdy došlo ke změnám na významných pol-
tických postech. Určitě nejdůležitější byl nástup Aloise Lexy von Aehrenthala 
do funkce ministra zahraničí a Franze Conrada von Hötzendorf do čela ge-
nerálního štábu.

V první dekádě 20. století se především v Předlitavsko rozvinulo 
široké hnutí za zavedení všeobecného volebního práva. Počátkem listopadu 
1905 probíhaly demonstrace v celé zemi. Sociální demokracie zorganizovala 
na 28. listopad 1905 generální stávku v Předlitavsku. Po dlouhých jednáních 
bylo v  lednu 1907 v  Rakousku (Předlitavsku) zavedeno všeobecné volební 
právo, které bylo přiznáno všem mužům starším 24 let (Poslanecká sněmov-
na Říšské rady přijala zákon o všeobecném volebním právu 1. prosince 1906, 
Panská sněmovna ho schválila 11. ledna 1907 a 26. ledna 1907 zákon pode-
psal císař). V květnu 1907 proběhly první volby podle nového systému. Velké-
ho úspěchu dosáhla sociální demokracie – získala přes milion hlasů a s 87 
poslaneckými mandáty se stala druhou nejsilnější stranou. Socialisté však 
nedokázali situace využít, a tak se v novém parlamentě projevily stejné pro-
blémy jako na předchozí Říšské radě. 

V  Uhrách v  poslední dekádě před první světovou válkou načas 
vznikla situace, která vyvolala krizi dualistického uspořádání. V lednových 
volbách do Uherského sněmu v  roce 1905 zvítězila dosud opoziční Strana 
nezávislosti a tím skončilo třicetileté údobí vlády liberálních kabinetů (1875–
1905). Císař však odmítl svěřit moc vítězné opozici a jmenoval úřednický ka-
binet generála Fejérváryho. Nakonec však Vídeň neposkytla podporu opatře-
ním Fejérváryho vlády, kabinet odstoupil a v dubnu 1906 zformoval Sándor 
Wekerle koaliční vládu, v níž byli i představitelé nacionální opozice (Albert 
hrabě Apponyi, Ferenc Kossuth). Tato i  další vlády (Khuen-Hedérváryho 
1910–1912, Istvána Tiszy 1912–1917) v základních problémech sledovaly kurs 
svých předchůdců – blokovaly zrovnoprávnění nemaďarských národů 
a uplatnění demokratických změn v Uhrách.

V zahraniční sféře zůstával v centru pozornosti politiky habsbur-
ské monarchie Balkán. Její vliv v  této oblasti počátkem 20. století poklesl 
a vážným způsobem se zostřily vztahy se Srbskem. Nebezpečnou krizi vyvo-
lala anexe Bosny a Hercegoviny v roce 1908. Poslední léta před první světo-
vou válkou přinesla trvalé zvyšování napětí a  nové konflikty na Balkáně. 
Sarajevský atentát 28. června 1914 se stal jen bezprostředním důvodem k ra-
kouskému vyhlášení války Srbsku 28. července 1914, v podstatě však šlo o vy-
ústění dlouhodobě působících rozporů mezi zájmy Rakousko-Uherska a Rus-
ka na Balkáně, tato konfrontace pak rychle přerostla v obecný konflikt. 

ItálIe

Sjednocení Itálie v roce 1861 (mimo rámec nového státu ještě zůstával Řím 
a Benátsko) znamenalo ve skutečnosti její jistou „piemontizaci“. Ústava, zalo-
žená na textu Statuto Albertino (blíže viz 7. kapitola), zaváděla právnické 
struktury a politické instituce Sardinského království i pro zbytek země. Po-
zice Viktora Emanuela II. byla mimořádně silná, například podle článku 65 
ústavy jmenoval a propouštěl ministry; mezi jeho další privilegia patřilo svo-
lávat a rozpouštět parlament, byl vrchním velitelem armády atd. Odhodlání 
Camilla Cavoura potírat iniciativy demokratů i příznivců Giuseppa Garibal-
diho se navíc promítlo do struktury vznikajícího státu, „který se od počátku 
formoval spíše jako rozšířený starý Piemont než jako nový, svébytný politický 
organismus“. Nové správní uspořádání se zakládalo na nepružném centra-
listickém systému, který v mnoha ohledech brzdil rychlejší rozvoj některých 
oblastí nového státu. V roce 1861 proběhly volby, jichž se mohlo zúčastnit 
přibližně 420 000 voličů; těch, kteří skutečně odvolili, bylo však ještě méně. 
Výjimkou nebyli ani poslanci zvolení několika desítkami hlasů.

Vnitropolitický život, tedy vztahy mezi určujícími mocenskými 
faktory – králem, parlamentem a vládou – spočívaly na podobných princi-
pech jako v ostatních státech v období před první světovou válkou. Obecně 
lze říci, že proti sobě stály „pravice“ a „levice“. Do první skupiny se řadili pří-
slušníci aristokracie a bohatých měšťanů, jež hodlali pokračovat v cavourov-
ské tradici správy země. Druhá skupina se opírala o široké vrstvy lidí, propa-
govala rozšíření volebního práva a  zastávala více či méně republikánské 
a antiklerikální postoje. Nevýhodou, a to nejen opozičního proudu, však byla 
absence politických osobností. Garibaldi se stáhl do ústraní na ostrůvek Ca-
prera a Giuseppe Mazzini žil v exilu. Navíc jako přesvědčený republikán od-
mítal nový stát, jeho stoupenci se neúčastnili práce parlamentu. Oba muži 
již navíc měli svůj věk a navíc skutečnost, že sjednocení Itálie neproběhlo 
podle jejich představ, jim ubrala na ochotě pouštět se do dalších aktivit. 
Obecně lze totiž říci, že se po Cavourově smrti nedostávalo kvalitních státní-
ků; můžeme tedy přijmout názor, že „sjednocení Itálie nebylo ani tak úspě-
chem“ domácích politiků, jako spíše příhodné mezinárodní situace.

Radikální příznivci Mazziniho myšlenek se velmi brzy obrátili 
k novému ideálu – socialismu a I. internacionále (založena v roce 1864). Maz-
ziniho učení totiž nedokázalo ovlivnit městskou chudinu a venkovské vrstvy, 
nýbrž pouze maloburžoazii a řemeslníky ve městech. Nespokojenost s nasta-
lou situací se zcela logicky nejvíce projevovala v nejzaostalejších rolnických 
oblastech jižní Itálie, kde se muži dávali na cestu zbojníků, aby dali průchod 
svému zklamání. Bouře se nevyhnuly ani městům, jako například Palermu 
(1866). Klid nepanoval ani na severu země, kde se rolníci bouřili proti nepopu-
lárním daním. Lze proto souhlasit s tvrzením, že protest „širokých vrstev se 
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stal trvalou veličinou v sociálním 
a politickém životě nové Itálie“.

Mazzini sice socialistic-
ké učení odmítal, ale v roce 1864 
přicestoval do země ruský anar-
chista Michail Bakunin v domně-
ní, že Itálie je nový a  ještě slabý 
stát, a proto bude vhodné vyvolat 
revoluci právě zde. V parlamentu 
se však příznivci socialismu svo-
bodně zatím ještě projevovat ne-
mohli. Umírnění Mazziniho ná-
sledovníci se navíc velmi brzy 
smířili s  institutem monarchie, 
protože se jako jediná jevila schop- 
ná udržet národní jednotu. Jako 
typický příklad pro tento jev 
může posloužit pozdější předse-
da vlády Francesco Crispi. Ten 
měl dokonce při jedné příležitos-
ti prohlásit: „Monarchie nás sjed-
notila, ale republika nás může 
rozdělit.“

Michail Alexandrovič Bakunin (1814–1876), ruský revolucionář a ideolog anarchismu a narod-

nictva. Účastnil se revoluce v roce 1848. jako člen vedení I. dělnické internacionály vystupoval 

proti Karlu Marxovi z anarchistických pozic. později byl právě pro neshody s Marxem z interna-

cionály vyloučen.

Francesco Crispi (1819–1901), italský politik a dvakrát předseda vlády (1887–1891, 1893–

1896), zastával i pozice ministra vnitra a zahraničí. Narodil se na Sicí lii, účastnil se revoluce 

1848, proto musel uprchnout do exilu v piemontu. V roce 1861 vstoupil do parlamentu jako po-

slanec radikální levice. 

Po Cavourově smrti se jeho nástupci (především Giovanni Lanza, 
premiér v  letech 1869–1873 a  Marco Minghetti, předseda vlády v  letech 
1863–1864 a 1873–1876) snažili pokračovat v jeho odkazu. Tito a další stou-
penci Camilla Cavoura tvořili tzv. historickou pravici (její období lze vyme-
zit lety 1861–1876) a jejich snahou byla konsolidace státu a jeho umírněné 
řízení. Ať už pocházeli přímo z Piemontu (Lanza) či nikoli (Minghetti), jed-
nalo se o politicky bezúhonné politiky, jimž však na druhé straně scházel 
Cavourův talent, a tak „z nich byli spíše svědomití správci již nahromaděné-
ho majetku“. Jejich nevýhodou byly rovněž osobní spory. Prvořadým úkolem 

Michail Alexandrovič Bakunin

se pro politiky tzv. historické pra-
vice stalo přičlenění Benátska 
a Říma k Itálii (stalo se tak v letech 
1866 a 1870). Především obsazení 
„Věčného města“ představovalo 
problém, a  to z  důvodu nesmiři-
telného postoje papeže Pia IX. 
(pontifikát 1846–1878), který od-
mítal jakékoli narovnání s  no-
vým státem. Ten se však o dohodu 
přece jen pokusil. Italský parla-
ment přijal v květnu 1871 tzv. ga-
ranční zákon, jímž upravoval po-
stavení papeže a  Svatého stolce. 
Papeži přiznával osobní ne- 
dotknutelnost a pravidelnou roč-
ní rentu, na druhé straně však 
neuznával Papežský stát v žádné 
jeho podobě. Pius IX. proto vydal 
v roce 1874 pokyn (Non expedit), 
aby se věřící neúčastnili voleb 
a  tím pádem politického života 
země obecně; zákaz se však týkal 
pouze vrcholného politického or-
gánu, na komunální úrovni mohli katolíci kandidovat. Bojkot parlamentu 
sice záhy ztratil na faktickém významu (řada věřících ho ignorovala), ale kon-
fliktní situace mezi vládou a  církevními institucemi byla v  silně katolické 
Itálii pociťována jako závažný problém.

V hospodářské oblasti se museli představitelé historické pravice 
potýkat s chronickým nedostatkem finančních prostředků, které chyběly 
především kvůli vysokým výdajům státu na konci sjednocovacího procesu. 
Veřejný dluh činil v  roce 1870 dvě miliardy lir a velmi záhy dosáhl výše 
osmi miliard. O  konsolidaci financí se pokusil ministr financí Quintino 
Sella (1827–1884), který zavedl jednak nové daně (například daň z  mletí, 
macinato; na Italy bylo uvaleno jedno z nejvyšších zdanění v tehdejší Evro-
pě), jednak hledal nové zdroje příjmů, například prodej církevního majet-
ku. Těmito kroky se mu podařilo stabilizovat státní rozpočet (během let 
1861–1876 se příjmy státu ztrojnásobily). Značné podpory ze strany státu se 
dostalo především stavbě železnic, italská železniční síť se rozrostla z 2175 km 
v roce 1870 na 8713 km v roce 1880. Vysoké daňové zatížení samozřejmě 
omezovalo koupěschopnost obyvatel, což v sobě implikovalo pomalejší roz-
voj průmyslové výroby.

Papež Pius IX.
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V  hospodářství země si udržovalo rozhodující význam zeměděl-
ství, přibližně tři čtvrtiny obyvatel země žily na venkově (především v oblas-
tech na jihu Itálie). Ovšem pouze 42 % půdy připadalo na vlastní polní hos-
podářství. Ve střední a  jižní Itálii panovaly neutěšené agrární poměry. 
Obecně lze říci, že ani zemědělství, ani průmysl nenabízely většině Italů do-
statečné možnosti obživy. Jako řešení se nabízelo vystěhovalectví a sezónní 
práce v zahraničí. V roce 1883 opustilo Itálii 68 000 lidí, o pět let později to 
bylo již víc než 200 000 lidí. Vrcholu dosáhl tento vývoj v roce 1905, kdy zemi 
opustilo na 700 000 Italů. Je však potřeba dodat, že se značná část těchto lidí 
po kratší či delší době vracela domů.

V roce 1876, když předseda vlády Marco Minghetti oznámil, že po-
prvé v dějinách státu příjmy rozpočtu převážily jeho výdaje, byl paradoxně 
v parlamentu poražen kvůli dani z mletí a projektu znárodnění železnic. Ná-
stup levice po jejím vítězství v parlamentních volbách znamenal z ústavního 
hlediska důležitý moment. Podle Statuto Albertino se vláda nemusela opírat 
o důvěru parlamentu, ale král uznal, že bude výhodnější se tomuto kroku 
nebránit. Historická levice se navíc transformovala v tzv. mladou levici, kte-
rá si více uvědomovala realitu a byla ochotná k ústupkům. Tvořily ji různé 
proudy, jež požadovaly především snížení daní a rozšíření volebního práva.

Levice se pustila do provádění reforem, které však nepřinesly žád-
nou zásadní změnu vnitropolitického kurzu. Byla zavedena povinná školní 
docházka (pro děti od 6 do 9 let, proti tomuto zákonu hlasovalo pouze 20 po-
slanců), v  roce 1879 byla zrušena daň z mletí a o  tři roky později vstoupila 
v platnost volební reforma. Premiér Agostino Depretis však zahájil novou par-
lamentní praxi, spočívající v zajišťování vládní většiny jednak jednáním s opo-
zicí, jednak „přesvědčováním“ méně významných poslanců za pomoci peněz. 

Mezi dalšími reformními kroky, 
které Depretisova vláda hodlala 
prosadit, byly například zrušení 
věznění kvůli dluhům nebo zlep-
šení podmínek zemědělců.

Agostino depretis (1813–1887), italský politik 

a trojnásobný premiér v letech 1876–1878, 

1878–1879, 1881–1887. V mládí patřil mezi 

příznivce Giuseppe Manziniho, přidal se do-

konce k hnutí Mladá Itálie. V roce 1876 se stal 

prvním předsedou vlády z levice v historii mla-

dého státu. Vytvořil politickou praxi, později 

označovanou obtížně přeložitelným výrazem 

transformismo, jež spočívala v rozmělnění tra-

dičních vyhraněných parlamentních táborů Italský premiér Agostino Depretis

a ve vytváření plastických vládních většin. jednalo se o jakousi politickou dohodu mezi buržoaz-

ními vrstvami ze severní Itálie, které měly volnou cestu k demokratizaci státu, a šlechtou z jihu, 

jež si udržela svůj vliv.

V roce 1878 zemřely dvě významné osobnosti, které stály, i když 
každá na opačné straně, u zrodu moderního italského státu – král Viktor 
Emanuel II. a papež Pius IX. Prvně jmenovaný muž podlehl malárii; Pius IX. 
mu však povolil udělení posledního pomazání. Novým panovníkem sjedno-
cené Itálie se stal Umberto I. Dobrý (1844–1900, králem v letech 1878–1900, 
padl za oběť atentátu). Na svatopetrský stolec pak usedl Lev XIII. (pontifikát 
v letech 1878–1903).

O  dva roky později proběhly parlamentní volby, v  nichž levice 
oslabila. Neznamenalo to však, že by se vzdala cíle provedení volební refor-
my. Již Cavour prosazoval rozšíření volebního práva, ale odmítal zavedení 
všeobecného volebního práva. Argumentoval tím, že voliči musí mít určité 
vzdělání a majetek, což u nich mělo vyvolat smysl pro morálku a odpověd-
nost. V roce 1882 vstoupil v platnost zákon, který zvýšil počet voličů z půl 
milionu na více než dva miliony. Daňový cenzus byl snížen ze 40 lir ročně 
na 19, věkové omezení z 24 na 21 let, voliči museli umět číst a psát. Jinými 
slovy, volit nyní mohli i příslušníci drobné buržoazie a kvalifikovaní řeme-
slníci. Vláda se pokusila o zavedení nového systému registrace voličů a za-
jištění tajnosti volby.

Na konci 70. let 19. století se stále více začal vyskytovat názor, že se 
politici příliš zaměřují na zahraniční politiku a parlamentní souboje a opo-
míjejí otázky zemědělství a domácího průmyslu. V roce 1877 proto vznikla 
parlamentní komise, která o osm let později vydala stanovisko, podle něhož 
se vývoj v oblasti zemědělství skoro zastavil. „Pozemkoví vlastníci spotřebují 
téměř všechny své příjmy a zbývá jim opravdu málo na nutné rezervy nebo na 
nové investice zpět do půdy,“ uvádělo se mimo jiné ve zprávě komise. Doku-
ment dále konstatoval, že na venkově existuje podvýživa, na jihu Itálie řádí 
malárie, děti musí tvrdě pracovat apod. Po nástupu levice došlo v důsledku 
snížení cel k masivnímu dovozu ruského a amerického obilí a nebývalému 
poklesu jeho ceny, což způsobilo nerentabilnost jeho pěstování. Krize postih-
la i další komodity – například olivy, luštěniny a další.

Lépe si nevedl ani italský průmysl. Podle statistických údajů byl 
založen na nezávislých řemeslnících, jež pracovali ve svých domovech. Do-
konce ani na severu země neexistovala oblast, která by se dala označit za 
převážně průmyslovou. Další problém tvořily pozůstatky hospodářských vý-
sad svobodných přístavů (Ancona, Benátky, Messina a další). Na konci 70. let 
19. století však nastal průmyslový rozmach, Giovanni Pirelli začal podnikat 
v gumárenství, rozvoje se dočkaly i ocelářský nebo vlnařský průmysl. Vláda 
se vcelku logicky zaměřila na podporu výstavby námořnictva. V roce 1881 
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vznikla Navigazione Generale Italiana, která se stala dominantní silou 
v lodní přepravě.

V roce 1887 se premiérem stal Francesco Crispi. Jeho vláda prosa-
dila řadu liberálních opatření, například Zákon o veřejném zdravotnictví 
(v roce 1888), o rok později byl doplněn trestní zákoník z roku 1865 (z inici-
ativy ministra spravedlnosti Giuseppe Zanardelliho, zákoník byl v platnos-
ti až do roku 1930). Premiér rovněž přispěl k reformě charitativních orga-
nizací, které spravovala církev. Na druhé straně se pokoušel o dohodu se 
Svatým stolcem, která však skončila neúspěchem. Ve vnitřní politice se Crispi 
snažil o posílení vládní moci na úkor parlamentu a zákonem o veřejné moci 
posílil moc policie.

Po jeho pádu a krátkém údobí, kdy v čele vlády stál Antonio Starab-
ba, markýz di Rudinì (1891–1892), se do čela kabinetu dostala velká osobnost 
italské politické scény přelomu 19. a 20. století, jež si svůj vliv uchovala i po 
první světové válce – Giovanni Giolitti. Muž, který se stavěl proti imperiální 
expanzi, protože ji považoval za příliš nákladnou, a jenž si přál změnit Itálii 
k obrazu Piemontu. V roce 1902 například prosadil omezení práce žen a dětí.

Giovanni Giolitti (1842–1928), italský politik původem z piemontu, vykonával posty ministra 

financí, vnitra a několikrát i předsedy vlády (1892–1893, 1903–1905, 1906–1909, 1911–1913, 

1913–1914, 1920–1921). jeho vliv na vnitropolitické scéně byl takový, že se někdy první dekáda 

20. století označuje jako Giolittiho éra.

Poslední léta na sklon-
ku 19. století patřila v  italských 
dějinách k nejbouřlivějším a „na 
obraze z  konce století, překypují-
cím apokalyptickými obavami 
i  velkými nadějemi, nescházejí 
ani pouliční vzpoury utápěné 
v  krvi, poslanci, kteří svrhávají 
parlamentní volební urny, aten-
táty anarchistů, souboje politic-
kých lídrů a dokonce i královraž-
da“. Atentáty na hlavy států 
nepatřily v  této době k  něčemu 
výjimečnému – vzpomeňme na-
příklad francouzského preziden-
ta Sadiho Carnota, amerického 
prezidenta Williama McKinleyho 
nebo srbského krále Alexandra I. 
Obrenoviće. V  červenci 1900 se Italský premiér Giovanni Giolitti

král Umberto I. rozhodl navštívit Monzu. Jel v otevřeném kočáře a anarchis-
ta Gaetano Bresci na něj spáchal atentát. Jednalo se o odvetu za králův po-
stup při krvavém masakru v roce 1898 v Miláně, kdy schválil postup generá-
la Fiorenza Bava-Beccarise.

Novým panovníkem se stal Viktor Emanuel III. (1869–1947, jako 
král 1900–1946). Již v počátcích své vlády prokázal, že je mužem oddaným 
konstituční monarchii. Přestože byl jeho otec zavražděn anarchistou, nový 
král prokázal plnou důvěru k ústavním svobodám. Upřímně nenáviděl den-
nodenní stresující konflikty ve vnitřní politice Itálie a víceméně až do roku 
1922 byl nucen čelit parlamentním krizím, vyvolávaným především opako-
vanými spory poslanecké sněmovny při výběru předsedy vlády.

V  roce 1903 se předsedou vlády stal podruhé Giovanni Giolitti. 
Svým politickým realismem, finančními zkušenostmi a  znalostmi lidí se 
plně vyrovnal Agostinu Depretisovi. Nový premiér odmítal imperiální ex-
panzi ztělesňovanou Francescem Crispim. Ve vnitřní politice se musel vyrov-
nat s nástupem a zesilováním vlivu socialismu (s tím se rozhodl bojovat i pa-
pež Pius X., který v  roce 1904 umožnil katolíkům, aby se účastnili voleb 
v případě, že tím umožní porážku socialistického kandidáta), hodlal přispět 
k dohodě mezi průmyslníky a dělníky a propagoval konsensus mezi socialis-
ty a pokrokovými liberály. Přesto existovaly neuralgické body, s nimiž se mu-
sel potýkat – jih země a  jeho zaostalost, požadavek všeobecného volebního 
práva a  snížení vojenských výdajů. Po čtrnáctiměsíční přestávce (březen 
1905–květen 1906), kdy se u  moci vystřídali Tommaso Tittoni, Alessandro 
Fortis a baron Sidney Costantino Sonnino, se Giolitti opět vrátil k moci. O mě-
síc později (červen 1906) pak ministr financí Luigi Luzzatti mohl v parlamen-
tu oznámit snížení úrokové míry z 5 na 3,5 %. Ministr tím potvrdil zlepšující 
se finanční situaci státu a důvěru, které se těšily státní papíry. Země si mohla 
půjčovat na nižší úrok, což znamenalo dostupnější úvěry pro podnikatele. 

Radost z hospodářského úspěchu však netrvala dlouho. Již v roce 
1907 vypukla hospodářská krize, napřed zasáhla hutnictví, o rok později se 
přidaly textilní a cukrovarnický průmysl. Nevedlo se ani loďařskému prů-
myslu. Příjmy na hlavu se v letech 1911–1913 rovnaly přibližně polovině ve 
srovnání s Francií a jedné třetině ve srovnání s Velkou Británií. Reakcí na 
podmínky ovlivněné koncentrací hospodářské moci byl odpor radikální le-
vicové opozice doprovázený vlnou stávek.

Po volbách v roce 1909 vzrostlo v parlamentu zastoupení radikálů, 
republikánů a  socialistů. Hlavním požadavkem, který před první světovou 
válkou ovlivňoval politické spektrum, byla otázka zavedení všeobecného hla-
sovací práva. Již Luzzattiho vláda připravila návrh na poskytnutí volebního 
práva všem, co umí číst a psát. Giolitti to odmítl a požadoval zavedení všeobec-
ného hlasovacího práva. Vláda byla poražena a „tatáž sněmovna, která přivíta-
la Luzzattiho 393 hlasy ku 17, oslavovala jeho nástupce (Giolittiho – pozn. aut.) 
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340 hlasy ku 87“. V květnu 1912 parlament schválil zákon, který prakticky 
zaváděl všeobecné volební právo pro muže starší 30 let. Došlo tak ke splnění 
důležitého požadavku demokratického hnutí. Počet voličů se zvýšil ze tří na 
osm a půl milionu; volit však nemohli negramotní a ženy.

Itálie prošla od sjednocení do roku 1914 bouřlivým vnitropolitic-
kým vývojem. Za půl století se proměnila z agrární země ve stát s jistou úrov-
ní průmyslu, na druhé straně se však nemohla srovnávat například s Fran-
cií. U moci se střídala pravice s levicí, dvě největší osobnosti vnitropolitické 
scény, Agostino Depretis a Giovanni Giolitti, si vždy dokázaly najít „svou“ par-
lamentní většinu. Zavedením všeobecného volebního práva se podařilo vyře-
šit závažný vnitropolitický problém, na druhé straně přetrvávaly další pro-
blémy vnitropolitické (římská otázka, trvající rozpor mezi severem a jihem) 
i zahraniční (oslabování velmocenského postavení).

rusko 

Reformy cara Alexandra II. z počátku 60. let 19. století nepřinesly 
rychlé oživení Ruska. Její transformace byla jen postupná a mnohdy bolesti-
vá. V průběhu reformního procesu proti sobě stály konzervativní proudy ob-
klopující dvůr – šlechta a církev – a ruské demokratické a anarchistické hnu-
tí stojící často na hraně legality. Stát se také potýkal se značnými fiskálními 
problémy a s omezeními, jež na něj na mezinárodní scéně uvalila Pařížská 
mírová smlouva z roku 1856. S touto nepříznivou situací se panovník i ruská 
vláda vypořádávali zprvu jen s obtížemi.

Jedním z akutních problémů ruské říše, kterým byl nedostatek 
financí, se podařilo dočasně překlenout roku 1867, kdy se car Alexandr II. 
rozhodl prodat nejvýchodnější část své říše – Aljašku – Spojeným státům 
americkým. Toto rozsáhlé území bylo jen sporadicky osídleno a kromě ob-
chodu s kožešinami nepřinášelo Petrohradu větší užitek. Na carském dvoře 
navíc panovaly obavy, že v  případě války by toto území bylo nehajitelné 
a poměrně snadno by se ho zmocnili Britové. Prodej Aljašky za tehdy kolo-
sální sumu 7,2 milionu dolarů se jevil jako výhodný obchod, kterým se Rus-
ko zbavilo nepotřebné provincie a navíc vylepšilo stav státní pokladny. Na 
Dálném východě další expanze carské říše směřovala na jih, Rusové proni-
kali k řece Amur a do tzv. Přímoří, kde roku 1860 založili svou nejvýznam-
nější základnu v oblasti město Vladivostok. Pekingská smlouva, jíž Rusové 
uzavřeli s chřadnoucí Čínou, pak mezinárodně ukotvila dominantní posta-
vení Ruska v povodí Amuru.

K prolomení omezení, jež na Rusko uvalil Pařížský mír, pak došlo 
na počátku 70. let, kdy byl Petrohrad schopen využít změny rovnováhy sil 
v  Evropě. Roku 1871 tak dosáhl zrušení článku Pařížské mírové smlouvy 
o remilitarizaci Černého moře a v následujících letech stoupala ruská aktivi-

ta na Balkáně. Ve své politice pak 
bylo Rusko posíleno vznikem 
Spolku tří císařů sdružujícího 
konzervativní „východní“ velmo-
ci Rusko, Německo a  Rakousko-
Uhersko. V souvislosti s krizí Os-
manské říše se aktivizovala 
ruská politika na Balkáně, kde 
Petrohrad podporoval boj Srbů 
a  následně i  Bulharů proti os-
manské moci. Snaha velmocí 
o  řešení krize na východě však 
ztroskotala po vyhlášení osman-
ské ústavy. Rusko, jehož sebevě-
domí bylo posíleno nedávnými 
zahraničně-politickými úspěchy, 
se proto na počátku roku 1877 
odhodlalo k  vojenskému řešení 
situace ve sféře Východní otázky. 
Přes problémy způsobené urput-
nou tureckou obranou pevnosti Plevno stanula ruská armáda na počátku 
roku 1878 na předměstích Istanbulu a ocitla se tak na dosah dlouhodobého 
cíle ruské zahraniční politiky. Pouze britská podpora Osmanské říši zabrá-
nila Rusům vedeným velkoknížetem Nikolajem Nikolajevičem v  dobytí Is-
tanbulu. Porta však byla donucena k podepsání potupného Sanstefanského 
míru (3. března 1878), proti kterému se však postavila Velká Británie podpo-
rovaná Rakouskem-Uherskem. Nové uspořádání na Balkáně pak přinesl až 
Berlínský kongres, který ve svém důsledku znamenal diplomatickou poráž-
ku Ruska, které však ke svému území připojilo jižní Besarábii, Batumi, Kars 
a Ardahan a získalo právo na značné válečné reparace ze strany Osmanů.

Velkokníže Nikolaj Nikolajevič (1831–1891) – třetí syn cara Mikuláše I. od mládí mu byla určena 

vojenská kariéra. již jako dvacetiletý se účastnil bitvy u Inkermanu v průběhu Krymské války. po 

službě u ženijních jednotek byl jmenován velitelem carské gardy. V průběhu rusko-turecké války 

z let 1877–1878 byl vrchním velitelem ruských sil na Balkáně. jeho neúspěšné výpady proti 

pevnosti plevno však vedly Alexandra II. k tomu, že pověřil profesionální důstojníky, aby řídili 

operace místo titulárního vrchního velitele. po válce se stal terčem kritiky, protože z obav před 

britským zásahem neobsadil Istanbul.

Britsko-ruský mocenský spor, jenž vyvrcholil během Východní kri-
ze, pak pokračoval i v následujícím desetiletí. Petrohrad soupeřil s Londý-
nem o  vliv v  Persii, ruská vojska postupně pronikala do Střední Asie, což 

Velkokníže Nikolaj Nikolajevič

KApItoLy z dějIN 19. StoLetí | eVRopSKé VeLmoCI před pRVNí SVětoVoU VáLKoU



426 427

Britové vnímali jako hrozbu své dominanci v Indii. Po vyvrácení Bucharské-
ho a Chivského chanátu, které musely roku 1873 přijmout ruský protekto-
rát, pronikali Rusové dále na jih do Turkestánu a Afghánistánu. Po pádu 
Mervu (1884) a dobytí oázy Pandžeh (1885) ruskými silami, se proti expanzi 
carského impéria postavila Velká Británie. Krize, jež hrozila přerůst ve vá-
lečný konflikt, vyvrcholila podepsáním britsko-ruské dohody z  10. září 
1885, která uznávala ruskou převahu ve Střední Asii a britskou dominanci 
v Afghánistánu. Spory mezi oběma velmocemi na Středním východě však 
byly ukončeny až britsko-ruskou dohodou z roku 1907. Po zastavení ruského 
postupu na Balkáně i ve Střední Asii se konflikt obou velmocí přenesl na 
Dálný východ, kde od 90. let nebývale rostl ruský vliv v Mandžusku i severní 
Číně, konec ruského pronikání do této oblasti pak znamenala až rusko-ja-
ponská válka (1904–1905).

Velká hra (Great game) – pojem, jímž je označováno soupeření Velké Británie a Ruska ve 

Střední Asii v průběhu 19. století. termín zpopularizoval britský romanopisec Rudyard Kipling 

ve svém románu Kim. Hlavním cí lem Ruska bylo dostat pod kontrolu středoasijské chanáty 

a získat dominantní vliv v Afghánistánu, což by petrohradu umožnilo ohrožovat britskou Indii. 

Londýn se naproti tomu snažil tomuto procesu zabránit. přestože byli Rusové ve svém proni-

kání směrem k indickým a perským hranicím úspěšní, museli po pendžehské krizi svůj postup 

zastavit. za definitivní konec Velké hry je pak považováno podepsání britsko-ruské dohody 

z roku 1907.

Zatímco se Rusko takto angažovalo na velmocenské scéně, jeho 
vnitřní situace se příliš nelepšila. Přestože v druhé polovině 19. století za-
znamenalo výrazný hospodářský rozmach, přinesl tento vývoj celou řadu 
dalších problémů. V období od konce 70. let do roku 1913 vzrostl počet oby-
vatel impéria z 95 milionů na 171 milionů. Těžba uhlí ve stejném období 
stoupla na desetinásobek, vývoz země se ztrojnásobil. Asi nejmarkantněji 
se rozvoj Ruska a jeho industrializace projevil na rozšíření železniční trati 
– z 22 000 kilometrů roku 1880 na více než 70 000 na počátku první světo-
vé války. Patrně největším projektem tohoto druhu pak byla stavba proslulé 
Transsibiřské magistrály. Vyměřování a plánování trati této 9259 kilomet-
rů dlouhé železniční linie začalo na počátku 80. let. Stavba začala na přelo-
mu let 1890/91 s podporou ruského ministra financí Sergeje Juljeviče Wit-
teho, který železnici vnímal jako ideální prostředek pro ruské hospodářské 
pronikání na Dálný východ. Na druhé straně car a  jeho okolí považovali 
Transsibiřskou magistrálu především za mocenský prostředek pro posilo-
vání vlivu Ruska v  oblasti. Tento koncept se však zhroutil po porážce ve 
válce s Japonskem, která Rusy donutila vybudovat novou trasu železnice na 
Dálném východě, protože ruský vliv v  Mandžusku, kudy dráha původně 
vedla, byl oslaben. 

Ruská industrializace znamenala značnou proměnu ruské společ-
nosti. Dříve především venkovská společnost začala nabývat městského cha-
rakteru, neboť vzhledem k populační explozi hledala v průmyslových cent-
rech obživu stále větší část ruské populace. Před první světovou válkou tak 
Petrohrad a Moskva přesáhly milion obyvatel a dalších pět měst mělo více 
než 250  000 obyvatel. Přes poměrně rychlou urbanizaci a  industrializaci 
však drtivá většina (tři čtvrtiny) obyvatel žila na venkově, kde se živila země-
dělstvím. Naprostá majorita obyvatel mnohonárodnostní ruské říše pak ne-
uměla číst a psát (na přelomu století se gramotnost pohybovala okolo 28 %). 
Středoškolského vzdělání pak dosáhlo pouze 1 % obyvatel impéria. Životní 
úroveň v Rusku pak zůstávala dosti nízká, ať na venkově či ve městech, kde 
pracovní doba dělníků dosahovala 12–14 hodin denně. Sociální zákonodár-
ství téměř neexistovalo. Tyto skutečnosti společně s existujícím politickým 
systémem vedly ke vzrůstající nespokojenosti napříč velkou částí ruské po-
pulace, která se projevovala vzrůstem levicových idejí a anarchismu.

Právě členové jedné z anarchisticko-nacionalistických skupin Na-
rodnaja volja (Svoboda lidu) spáchali 13. března 1881 (podle juliánského ka-
lendáře 1. března) atentát na cara Alexandra II., který se od 60. let osmkrát stal 
terčem vražedného pokusu. Tentokrát však byli atentátníci úspěšní. První 
bomba, jíž vrhli na carův kočár, sice minula, car však velel zastavit a osobně 
zamýšlel prohlédnout raněné. Toto rozhodnutí se mu stalo osudným, neboť 
druhá puma odervala panovníkovi obě nohy. Přestože po převozu do Zimního 
paláce ještě nabyl vědomí, Alexander II. zemřel na masivní ztrátu krve. Jeho 
nástupce Alexandr III. (1881–1894) v reakci na šířící se anarchistické hnutí, 

Atentát na cara Alexandra II.
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které získávalo podporu veřejnosti, zastavil veškeré reformní pokusy. Nový 
car, jehož by bylo možné označit za průměrného muže s omezeným rozhle-
dem a schopnostmi, se považoval za strážce někdejších ruských tradic a sa-
moděržaví. Politiku svého otce odmítal jako liberální úchylku, přičemž byl 
odhodlán pomstít jeho smrt. Přestože během jeho vlády uzavřelo Rusko spo-
jenectví s republikánskou Francií (1893), je možné jeho konzervativní vládu 
označit za despotickou. Carově smýšlení a názorům pak odpovídala i sklad-
ba mužů, jež si vyvolil, aby s ním spravovali říši.

Narodnaja volja – ruská radikálně levicová teroristická organizace. Na rozdíl od podobných sou-

dobých uskupení v Rusku vynikala vynikající organizací a širokou skupinou spolupracovníků. do 

roku 1883 její tajné buňky vznikly ve více než 50 ruských městech. Mezi její požadavky patřilo 

zavedení konstitučního zřízení, zavedení všeobecného hlasovacího práva, svoboda tisku a slo-

va. Současně prosazovala předání továren dělníkům a pozemkovou reformu. V 90. letech 19. 

století byla celá řada jejích představitelů nucena odejít do emigrace.

Jednou z nejvýznamnějších postav, které formovaly režim Alexan-
dra III., byl Konstantin Petrovič Pobědonoscev, jenž stál v čele úřadu vrchní-
ho prokurátora Nejsvětějšího synodu. Tento muž s pichlavým pohledem za-
stával přesvědčení, že nejvyšší pozemskou autoritou je car, jehož slovo je 
zákonem. Lidé pak měli být dle jeho názoru vedeni k poslušnosti, ze společ-
nosti měly být vykořeněny veškeré liberální ideje přicházející z Evropy, které 
Pobědonoscev považoval za zlo způsobující vnitřní rozklad Ruska. Díky své-
mu vlivu přiměl cara k  rusifikační politice vůči neruským národům říše 
a zasloužil se o zavedení zákonů namířených proti ruským Židům. Přestože 
jej slavný spisovatel Dostojevskij považoval za „jediného člověka, který může 

zachránit Rusko od revoluce“, byl 
Pobědonoscev nenáviděn velkou 
částí ruského obyvatelstva. Přes 
snahu o navrácení Ruska do situ-
ace před reformami Alexandra II. 
nebyl schopen zabránit šířícímu 
se liberalismu, který ovlivňoval 
především studenty univerzit 
v Petrohradu a Moskvě. Právě od-
tud vyvěral hlavní proud ruské-
ho anarchistického hnutí, které 
bylo ročně zodpovědné za několik 
set atentátů, či pokusů o ně, a kte-
ré nebyla carská policie (Ochran-
ka) schopná zastavit.

Konstantin Petrovič Pobědonoscev

Nejsvětější synod – nejvyšší instituce a úřad ruské pravoslavné církve zřízený petrem I. Velikým 

roku 1721. přestože jej zčásti tvořili duchovní, hlavní slovo měli úředníci jmenovaní carem. Hlav-

ním úkolem byla správa církve a jejího majetku. Nejsvětější synod byl zrušen roku 1918, kdy byl 

obnoven úřad patriarchy.

Svému nástupci Mikuláši II. (1894–1917) předal Alexandr jen zdán-
livě upevněnou říši. Na smrtelném loži jej nabádal, aby dále upevňoval samo-
děržaví a zabránil pronikání liberálních idejí a bojoval se všemi nepřáteli ca-
rismu. Vládu Mikuláše II. lze rozdělit do dvou jednoznačně oddělených částí. 
V první (do revoluce roku 1905) vládl jako absolutní panovník s cílem udržet 
stávající systém. Rok 1905 však znamenal zhroucení samoděržaví a počátek 
vzniku parlamentního života v Rusku. Počátek vlády Mikuláše II. byl pozna-
menán katastrofou, jež se odehrála během jeho korunovace 26. května 1896, 
kdy v průběhu oslav došlo k neštěstí, během nějž bylo 1400 lidí ušlapáno v tla-
čenici. Car přesto (po nátlaku svých příbuzných) téhož dne navštívil ples pořá-
daný francouzským velvyslancem. Tento krok vyvolal obrovskou kritiku ve-
řejnosti. Celá událost pak byla vnímána jako nešťastné znamení, jež mělo 
provázet celou Mikulášovu vládu.

Vzhledem k  tomu, že nástup Mikuláše II. neznamenal uvolnění 
společenských a politických problémů navzdory nadějím části společnosti, 
pokračoval také trend posilování vnitřních nepřátel režimu. Jedním z vý-
znamných přelomů v  tomto procesu znamenal vznik frakce bolševiků na 
sjezdu ruské sociální demokracie v létě roku 1903 poznamenaném sporem 
mezi vůdci ruské levice Georgijem Valentinovičem Plechanovem, Vladimi-
rem Iljičem Leninem (Uljanovem) a Julijem Osipovičem Martovem. Strana se 
pak rozdělila na dvě části – menševiky (kteří však paradoxně představovali 
většinu) a bolševiky, kteří se jako samostatná strana ustanovili až roku 1912 
na sjezdu v Praze. Proti režimu se však nevymezovala pouze levice, ale i část 
pravice, která požadovala aktivnější politiku a větší vládní podporu podni-
kání a ochranu statkářů. Na rozdíl od levicového politického spektra však 
byla ruská pravice poměrně roztříštěná a  kromě nacionalistů jen obtížně 
hledala větší podporu veřejnosti. První část vlády Mikuláše II. pak přinesla 
další radikalizaci politického života v Rusku.

Vláda se na tuto skutečnost snažila reagovat dalším upevňováním 
policejního státu. Pobědonoscev společně s ministrem vnitra Plevem se sou-
časně pokoušeli odvést pozornost části veřejnosti jinam a svalit vinu za pro-
blémy, v  nichž se Rusové nalézali, na židovskou menšinu. Výsledkem byla 
celá řada protižidovských pogromů, z  nichž patrně nejznámějším byl po-
grom v Kišiněvě z počátku dubna 1903. Během divokých útoků tehdy zahy-
nulo 49 lidí a  dalších 500 bylo raněno. Vypáleno bylo asi 800 židovských 
domů a obchodů. Podobné události se opakovaly i v dalších částech Ruska, 
kdy zmanipulovaný dav útočil na jednotlivce i skupiny a majetek ruských 
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Židů. Tyto události pak vyvolaly vlnu pobouření ve zbytku Evropy i ve Spoje-
ných státech amerických. Mimo narůstající antisemitismus podporovaný 
vládou se představitelé režimu snažili „zaměstnat“ veřejné mínění svou ak-
tivní zahraniční politikou, která se po neúspěších Ruska soustřeďovala na 
Dálný východ, kde se Petrohrad aktivně zapojil do souboje o vliv v upadající 
Říši středu. Tato politika však vedla k přímé konfrontaci Ruska nejen s ev-
ropskými státy, které měly v Číně své zájmy, ale i s nově rostoucí velmocí na 
Dálném východě – Japonskem.

Hlavním předmětem ruského zájmu v  Číně se stalo Mandžusko, 
kde se však konkurenty Ruska stali Japonci, kteří byli v  letech 1894–1895 
schopni porazit Čínu a  vynutit si od ní rozsáhlé ústupky. Petrohrad však 
rychle reagoval a společně s Francií a Německem zvrátil podmínky Šimono-
seckého míru, kterým Japonsko získalo námořní základnu Port Arthur na 
poloostrově Liao-tung. V následujícím roce (1896) pak v Port Arthuru přezi-
movaly ruské válečné lodě, Petrohrad pak byl schopen zajistit si pronájem 
této významné námořní základny, v níž pravidelně kotvilo ruské Tichomoř-
ské loďstvo. Rusové pak stupňovali svůj tlak v Mandžusku i v Koreji. Přestože 
ministr financí Witte cara varoval před možnými důsledky této politiky 
a prosazoval pouze hospodářské pronikání do oblasti, byl u dvora v menšině. 
Jeho střet s agresivní klikou představovanou ministrem vnitra Plevem a vi-
cekrálem pro Dálný východ admirálem Alexejevem vyústil Witteho pádem 
roku 1903. Další zostřování vztahů s Japonskem pak vyvrcholilo japonským 
překvapivým útokem na Port Arhur v únoru 1904. Carský dvůr vnímal nově 
vzniklý konflikt jako jednu z mnoha koloniálních válek, v níž bude Rusko 
úspěšné, díky čemuž dojde k upevnění carského režimu. Opak však byl prav-
dou. Japonci izolovali Port Arthur, 10. srpna 1904 porazili ruskou flotilu 
v bitvě ve Žlutém moři a úspěchy slavili i na zemi, když porazili Rusy u Liao-
jangu, po krvavém obléhání dobyli Port Arthur a na přelomu února a března 
1905 rozvrátili ruskou armádu v bitvě u Mukdenu. Vyvrcholením války pak 
byla bitva u Cušimy (27.–28. května 1905), v níž byla poražena ruská Baltská 
flotila, která na cestě na východ obeplula polovinu světa. Rusko tak utrpělo 
zdrcující porážku, přestože ve výsledném míru uzavřeném v  americkém 
Portsmouthu dokázalo udržet některé ze svých dálněvýchodních zájmů.

Mnohem významnější důsledky však měla válka pro vnitřní situa-
ci Ruska. Válečné porážky od mimoevropské mocnosti značně poškodily 
prestiž carského režimu, pod jehož vedením nebylo Rusko schopné porazit 
mocnost druhého řádu, za niž považovalo ruské veřejné mínění Japonsko. 
Válka současně znamenala zatížení ruské ekonomiky, která se dostala do 
značných problémů, jež vyústily v nedostatek potravin ve velkých městech. 
22. ledna 1905 se v Petrohradě konalo protestní shromáždění organizované 
pravoslavným popem Georgijem Gaponem (který byl paradoxně policejním 
informátorem). V ulicích města se shromáždilo více než 100 000 lidí, kteří 

chtěli Mikuláši II. předat protestní petici. Přes mírumilovný průběh protes-
tu (demonstranti dokonce zpívali carskou hymnu „Bože ochraňuj cara“) za-
hájily jednotky chránící Zimní palác palbu do davu. Výsledkem bylo přes 
100 mrtvých a další stovky byly raněny. Pověst carismu byla nenapravitelně 
poškozena. Zpráva o události se rychle šířila říší a vyvolávala další protesty 
a bouře, které v okrajových částech (Polsko, Finsko, Kavkaz) nabývaly nacio-
nálního charakteru (například povstání v  Lodži). Režim se navíc nemohl 
spolehnout na ozbrojené síly, jejichž nejlepší jednotky byly vázány na Dál-
ném východě. 27. června se vzbouřili námořníci na bitevní lodi Potěmkin 
(pravidelně, ale mylně označované jako křižník) a  během druhé poloviny 
roku 1905 se masově rozšířilo stávkové hnutí. Vláda tak byla nucena přikro-
čit k  reformám a  ústupkům. Car proto na počátku listopadu jmenoval do 
čela vlády Sergeje Witteho, který patřil k liberálním politikům oddaným trů-
nu. Ani jeho vláda však nebyla schopna plně stabilizovat situaci, což se proje-
vilo během povstání v Moskvě (23.–27. prosince 1905) organizovaného míst-
ními sověty. O definitivní uklidnění situace se postaral až Pjotr Arkaděvič 
Stolypin, jenž nejprve zastával funkci ministra vnitra a 21. července 1906 se 
stal ministerským předsedou. Brutálním přístupem (3682 lidí bylo odsouze-
no k trestu smrti) dokázal zastavit revoluční běsnění. Současně však prosadil 
významné reformy a stál u zrodu ruského parlamentarismu. Své dílo však 
nedokončil, protože jej 14. září 1911 v kyjevské opeře zavraždil levicový radi-
kál Dmitrij Bogrov.

Příslušníci carské gardy chrání Zimní palác na počátku roku 1905
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V průběhu revoluce roku 1905 se car Mikuláš II. pokusil uklidnit 
veřejnost vydáním prohlášení zajišťujícím základní lidská práva. Tzv. Říjnový 
manifest, vydaný 17. října 1905, sliboval svobodu slova, víry, tisku a shromaž-
ďování. Car současně přislíbil svolání Dumy a zavedení všeobecného hlasova-
cího práva pro muže. Přestože ruská pravice – kadeti a okťabristé – tento doku-
ment uvítala, byl levicí (menševiky a bolševiky) kritizován jako nedostatečný.

Systém, který v Rusku po revoluci let 1905–1906 vznikl, měl, na-
vzdory zániku panovnického absolutismu, k  liberalismu daleko. Přestože 
car v Říjnovém manifestu vyhlásil záruky občanských svobod, bylo volební 
právo přísně omezeno. Volební systém zvýhodňoval vládní strany. Duma 
(parlament) měla navíc spíše poradní slovo a byla plně pod vládní kontrolou. 
Do vypuknutí první světové války se navíc nepodařilo nový systém plně 
etablovat, nevytvořily se ani politické strany moderního typu. Rusko se tak 
sice odpoutalo od původní autokracie, jeho režim však demokratický roz-
hodně nebyl. Na prahu světového konfliktu tak carská říše přes překotný 
hospodářský rozvoj a reformní úsilí zůstávala značně zaostalým státem s au-
toritativními prvky (navzdory jeho zahraničně politické orientaci na Francii 
a po roce 1907 i na Velkou Británii). Vzhledem k existenci silné proticarské 
opozici však zůstávala monarchie poměrně slabá, čemuž především ve váleč-
ném období napomáhala slabá panovníkova osobnost podléhající jeho man-
želce Alexandře a  jejímu favoritu Rasputinovi. Přestože byla revoluce roku 
1905 nakonec potlačena, nebyly problémy Ruska zdaleka překonány a mno-
hé nebyly vyřešeny vůbec. Válečné vyčerpání, jež se akumulovalo v průběhu 
let 1914–1917, pak tyto problémy dále prohloubilo. Tato situace nakonec ved-
la nejen k pádu carského režimu a monarchie jako takové, ale k naprosté pro-
měně Ruska samotného.
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