
Abstrakt v českém jazyce: 

Předkládaná práce se zabývá politickým a hospodářským vývojem Hannoverska jako příkladu 

středně velkého státu v Německém spolku. Vedle jeho vztahu s Velkou Británií, s níž bylo 

Hannoversko v letech 1714–1837 spojeno personální unií, je rozebíráno i nové vymezení 

vztahů mezi těmito státy platné před rokem 1866 a anexí Hannoverska Pruskem a také dopady 

významných událostí tehdejší Evropy na fungování welfské domény. Blíže rozebírány jsou 

osobnosti britské královny Viktorie a hannoverského krále a vévody z Cumberlandu Ernesta 

Augusta, kteří byli klíčovými aktéry při konci personální unie v roce 1837 a při řešení 

citlivých politických otázek, které následovaly.  

Vedle akcentu na dějiny politické se práce zaobírá rovněž dějinami hospodářskými a to 

předně v souvislosti se vztahem Hannoverska k Německému celnímu spolku (Zollvereinu). 

Tato instituce, zaštítěná Pruskem, představovala pro Hannoversko v určitých etapách jeho 

vývoje jako samostatného království nejdříve konkurenci a následně cestu ke 

krátkodobému řešení vnitřních problémů. Především se ale jednalo o jednu z mnoha situací, 

kdy se hannoverské zájmy střetávaly se zájmy jeho většího souseda, Pruska. O takovou situaci 

se jednalo také v letech 1848–1850, kdy se rozhodovalo o dalším směřování tehdejšího 

Německa a v letech 1863–1866, v jejichž průběhu se schylovalo k rozhodujícímu střetu mezi 

Rakouskem a Pruskem.  

Pozornost je v rámci práce také věnována tzv. „britské kartě“ v rámci hannoverské politiky. 

Jedná se o využívání blízkých vztahů s Británií a její panovnickou dynastií za účelem získání 

významnější pozice v rámci politických jednání i při balancování mezi sférou vlivu Pruska a 

Rakouska. Tento institut byl Hannoverskem používán se střídavými úspěchy až do roku 1866, 

přičemž jeho úspěšnost závisela předně na tehdejším směřování britské politiky.  

V rámci práce je pracováno s primárními a sekundárními prameny, memoáry, periodiky a je 

bohatě citována korespondence tehdejších významných politiků a subjektů veřejného života. 

Účelem je vyváženější pohled na tehdejší události i na nevděčnou roli, s níž se muselo 

Hannoversko vypořádávat od konce jednání Vídeňského kongresu v roce 1815 až do své 

anexe po bitvě u Langensalzy v roce 1866. 
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