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Švédsko  prošlo  v  průběhu  17.  století  obdobím  svých  dějin,  které  se  obvykle  označuje  jako 

velmocenské období. V této době hrálo Švédsko významnou roli  v mezinárodní politice a jeho 

armáda  představovala  významný  faktor,  se  kterým  museli  panovníci  ostatních  zemí  ve  svých 

plánech počítat.

V odlišné  situaci  se  nacházelo  Braniborsko,  spojené  s  Pruskem v personální  unii.  Bylo 

pouze jedním z několika set států v říši, sice jedním z největších, avšak přesto jedním z mnoha. Od 

roku 1640 však nastoupilo cestu vstříc vlastnímu mocenskému vzestupu. Na počátku této cesty stál 

nástup Fridricha Viléma na trůn. Díky své politice během první severní války dokázal získat uznání 

nezávislosti Pruska jak Švédskem, tak Polskem a později pak v bitvě u Fehrbellinu porazil švédskou 

armádu, do té doby pokládanou za neporazitelnou. Výsledek bitvy ukázal, že postavení Švédska 

nebylo tak nezpochybnitelné, jak se věřilo, a že se v oblasti Baltského moře postupně vytvořil nový 

mocenský faktor, se kterým bylo nutno do budoucna počítat. Fridrich Vilém se nedožil povýšení 

Pruska na království, dosáhnout této mety bylo souzeno až jeho synovi, byl to však bezesporu on,  

kdo položil základ k tomuto úspěchu.

Jsme tak svědky pozoruhodného historického vývoje: v těsném sousedství státu, který se 

nachází  ve  fázi  obecně  označované  jako  velmocenské  období,  vyroste  nová  mocnost,  které  se 

posléze podaří se etablovat jako rovnoprávný člen evropské politiky na úrovni království. Nové 

mocnosti zpravidla vznikají na troskách či v sousedství mocností upadajících, nikoli v sousedství 

mocností považovaných za velmoc na vrcholu.

Práci jsem se rozhodl chronologicky ohraničit roky 1660 – 1701. Pochopitelně se jedná o 

ohraničení přibližné, přesto považuji rok 1660 za vhodně zvolenou hranici. Mírem v Olivě se obě 

země přestaly nacházet ve válečném stavu mezi sebou, Švédsko dosáhlo svého největšího územního 

rozmachu  v  dějinách  a  Braniborsko-Prusko  definitivně  dosáhlo  uznání  nezávislosti  Pruska. 

Stanovení dřívějšího chronologického ohraničení by znamenalo zahrnout do práce i průběh první 

severní války, případně v nejextrémnější variantě, kterou by představoval nástup Fridricha Viléma k 

moci,  i závěr třicetileté války. To by vedlo jednak k neúměrnému rozsahu práce, jednak k jejímu 

tematickému roztříštění. Dlouhé období míru (s výjimkou skånské války) vytváří dle mého názoru 

vhodnější prostředí pro zkoumání vzájemných vztahů a dlouhodobých tendencí v těchto vztazích 

než období vzájemných válek.  Stejně tak jsem se rozhodl  práci ukončit  rokem 1701, kdy bylo 

Prusko povýšeno na království. Vypuknutí Velké severní války nehrálo ve vztazích mezi Švédskem 

a  Braniborskem-Pruskem  nijak  zásadní  roli,  neboť  Prusko  se  v  této  počáteční  fázi  do  války 



nezapojilo.

Hlavní otázky, na které se ve své práci pokusím nalézt odpověď, lze formulovat následovně:

● Jaké  obecné  dlouhodobé  tendence  existovaly  ve  vztazích  mezi  Švédskem  a  

Braniborskem-Pruskem po roce 1660? Lze zde stanovit určitou periodizaci povahy těchto 

vztahů nebo se tato povaha měnila tak často či naopak tak málo, že takovéto dělení postrádá 

smysl?

● Za  jakých  okolností  dokázaly  oba  státy  spolupracovat  a  jaké  cíle  při  této  spolupráci  

sledovaly? Dokázaly těchto cílů společnými silami dosáhnout? Pokud ne, proč? 

● Lze v souvislosti  s  orientací  Švédska především na vnitřní  problémy hovořit  v  baltské  

oblasti o určitém mocenském vakuu, které umožnilo vzestup Braniborska-Pruska?

● Jakou roli hrály ve vztahu mezi Švédskem a Braniborskem-Pruskem další země se zájmy v 

oblasti Baltského moře? Jaké zájmy tyto další země v Pobaltí měly? Za jakých podmínek 

byly Švédsko a Braniborsko-Prusko ochotné uzavřít s těmito státy spojenectví? Jednalo se v 

případě těchto spojenectví o rovnocenné partnerství či spíše o určitou podřízenost silnějšímu 

spojenci? 

Chtěl  bych  předložit  analýzu  komplikovaných  mocenskopolitických  vztahů  v  baltském 

regionu  v  čtyřicetiletém mírovém období  mezi  první  a  Velkou  severní  válkou.  Mým cílem je 

prokázat  vzájemnou  provázanost  politiky  těchto  dvou  regionálních  mocností  a  překonat  určitý 

autonomismus, který v literatuře zabývající se švédskými i braniborskými dějinami především po 

roce 1680 převažuje.

Práci  jsem rozdělil  vedle  nezbytného  úvodu,  závěrečného  zhodnocení  a  anglojazyčného 

resumé do celkem sedmi kapitol.  Nejprve jsem pro lepší  pochopení  představil  situaci  v  daném 

regionu z geopolitického hlediska, neboť jsem přesvědčen, že rozložení území pod svrchovaností 

obou států  hrálo  v  jejich  zahraniční  politice  důležitou  roli,  byť  tento  faktor  nebývá dostatečně 

akcentován. Následně jsem ve dvou krátkých kapitolách stručně představil osobnosti panovníků, 

kteří  v letech 1660 – 1701 ve Švédsku a v Braniborsku-Prusku vládli,  a také dvou panovníků, 

jejichž postavení a vzájemný antagonismus měly zásadní vliv na celou evropskou politiku, totiž 

Ludvíka XIV. a Leopolda I. Stranou jejich trvalého mocenského boje nestály ani severoevropské 

státy.  Ve  třech  následujících  kapitolách,  představujících  těžiště  celé  práce,  jsem  analyzoval 

vzájemné  politické  vztahy  mezi  Švédskem  a  Braniborskem-Pruskem.  Kapitoly  jsou  děleny 

chronologicky,  první  z  nich  zachycuje  tyto  proměnlivé  vztahy  ještě  před  1660,  v  následující 

kapitole analyzuji vztahy mezi oběma zeměmi v letech 1660 – 1679, tedy mezi podpisem klíčových 

mírových smluv v Olivě a v Saint-Germain-en-Laye, a v posledních z těchto kapitol jsem se zaměřil 

na období let 1679 – 1701. V osmé kapitole jsem politický a vojenský aspekt vzájemných vztahů 



doplnil několika krátkými sondami do vztahů v kulturní a vzdělanostní oblasti.

Mám-li zde ve stručnosti představit závěry, k nimž jsem ve své práci dospěl, shrnul bych je 

následovně: 

Byť  se  jednalo  o  státy,  jejichž  území  spolu  sousedila,  nehrály  jejich  vzájemné  vztahy 

primární roli v zahraniční politice ani jednoho z obou států. Nesnadné může být pokusit se najít 

odpověď na otázku, zda byly pro Braniborsko důležitější vztahy se Švédskem nebo pro Švédsko 

vztahy s Braniborskem. Braniborský kurfiřt  musel mít  stále na mysli,  že jeho země mohou být 

obsazeny nepřátelským vojskem, jak se několikrát i stalo, byť se situace nikdy nevyvinula pro něj 

natolik špatně, aby byla dána v sázku samotná existence braniborského státu, sám přitom samotné 

Švédsko ohrozit nemohl. Jako člen koalice proti Švédsku namířené mohl ale na sebe v severních 

oblastech Říše vázat značné švédské síly a tím podpořit útok svých spojenců na samotné Švédsko, 

jak tomu bylo během skånské války. Proto hrály vztahy s Braniborskem důležitou roli i ve švédské 

politice a pro švédské politiky a diplomaty nebylo možné braniborské kurfiřty dlouhodobě zcela 

ignorovat.

Obecnou tendenci,  kterou lze ve švédsko-braniborských vztazích v této době vysledovat, 

bych na základě předložené analýzy shrnul výrazem opatrná nedůvěra.  I  v obdobích,  kdy mezi 

oběma státy platila smlouva o spojenectví, bychom o skutečné vzájemné upřímné spolupráci mohli 

hovořit  jen  zřídka.  Zároveň  není  možné  bezvýhradně  hovořit  o  převažujících  nepřátelských 

tendencích v tomto vztahu.

Navzdory sporům o Pomořansko dokázali vládci a diplomaté obou zemí najít v některých 

případech společnou řeč.  Obvykle  tomu tak  bylo  především v otázkách týkajících  se  vztahu k 

Polsku, zejména v souvislosti s volbami polských králů. Schopnost domluvit se např. na společné 

podpoře konkrétního kandidáta, jiného než kterého by si přál na polském trůně vidět Ludvík XIV., 

ale nelze vnímat jako doklad ochoty k bližší spolupráci. Oba státy v takovýchto případech spojoval 

jen ryze pragmatický zájem na oslabení dalších mocenských hráčů v regionu. Podobně je nutné 

vnímat  i  některé  společné  akce  namířené  proti  Dánsku.  Úspěšnost  těchto  ad  hoc  účelových 

spojenectví značně kolísala.  Ovlivnit  volbu polského krále se nepodařilo ani jednou, naopak ve 

složitém  trojúhelníku  Dánsko  –  Švédsko  –  Braniborsko,  později  rozšířeném  o  brunšvicko-

lüneburské vévody, obvykle dokázaly dvě spojené strany přimět třetí stranu k neutralitě a následně 

čtvrtou k ústupkům. Lze předpokládat, že pokud by se Švédsku a Braniborsku podařilo vybudovat 

trvalou a pevnou alianci, doplněnou o některé další státy Říše, byly by mohly obě země dosáhnout 

svých  cílů  snáze  a  hlavně  s  trvalým efektem.  Několik  pokusů  o  vznik  takovéto  aliance  jsem 

přiblížil, všechny však z různých příčin ztroskotaly. 

Jak  jde  ale  se  střežením vlastní  mocenské  pozice  dohromady skutečnost,  že  se  kurfiřtu 

Fridrichovi  III.  podařilo  dosáhnout  svého  dlouholetého  cíle  povýšení  pruského  vévodství  na 



království?  Je  pravda,  že  Švédsko  se  po  skončení  skånské  války  zaměřilo  na  rozsáhlé  vnitřní 

reformy vojenské i státoprávní a celé dvě desítky let se v žádném válečném konfliktu neangažovalo. 

To ale neznamená, že Karel XI. a jeho rádci zcela ztratili zájem o zahraniční dění. Švédsko nadále 

představovalo významnou vojenskou sílu,  o jejíž náklonnost nepřestal  Ludvík XIV. nikdy zcela 

usilovat, a že se švédské vojsko do žádného z probíhajících konfliktů aktivně nezapojilo, je spíše 

jen výsledek souhry mnoha okolností a nikoli důsledek vědomé snahy, třebaže nelze popřít, že po 

zkušenostech se zacházením, jakého se Švédsku od Ludvíka XIV. během války v sedmdesátých 

letech dostalo,  zaujímali  švédští  politici  v této otázce velmi rezervovaný postoj.  Podobně nelze 

udělení královské hodnosti pruským vévodům vnímat jako doklad mocenského vzestupu Pruska, ale 

spíše jako důsledek cílevědomé politiky Fridricha III., v jehož prospěch až po mnoha letech zasáhl 

vývoj  v  evropské politice,  kdy císař  jeho pomoc a podporu naléhavě potřeboval.  Na rozdíl  od 

vlivných polských magnátů a propolsky smýšlejících pruských šlechticů, pro které toto povýšení 

znamenalo  definitivní  ztrátu  naděje  na  opětovné  podřízení  Pruska  polským  králům,  nemělo  s 

výjimkou  ceremoniálních  změn povýšení  Fridricha  III.  na  pruského  krále  pro  Švédsko zásadní 

význam. Ve světle toho, co o osobnosti Karla XII. a jeho činech víme, lze důvodně předpokládat, že 

pokud by v tomto kroku cítil sebemenší ohrožení švédských zájmů, neváhal by rázně zakročit.

Švédsko-braniborské vztahy se pochopitelně neodehrávaly odděleně  od vztahů s  dalšími 

zeměmi. Stálý dánský zájem o znovuzískání území ztracených ve prospěch Švédska mírem v roce 

1660 vedl k tomu, že Dánsko nalézáme jako člena většiny protišvédských koalic, které se v tomto 

období  zformovaly.  Tento protišvédský postoj  často svedl  dohromady Dánsko a Braniborsko, o 

trvalé spolupráci mezi oběma státy ale nelze hovořit, neboť Fridrich Vilém si zároveň nepřál ani  

zvýšení dánského vlivu v regionu.

Francouzské zájmy v Pobaltí byly vedeny především snahou získat na východních hranicích 

Říše spojence, který by vázal pozornost císařské diplomacie a generality tímto směrem. Protože byl 

Ludvík  XIV.  ochotný  podpořit  své  nabídky  a  požadavky  značnými  finančními  sumami,  našli 

bychom jako francouzského spojence střídavě i současně Dánsko, Švédsko, Braniborsko i Polsko. 

Cenou za toto spojenectví však byla značná podřízenost vlastní zahraniční politiky francouzským 

zájmům,  dovedená  ve  švédském případě  v  polovině  sedmdesátých  let  až  do  extrému.  Po  této 

zkušenosti sice ochota být francouzským spojencem v této části Evropy poklesla, to však zkušeným 

francouzským diplomatům nemohlo zabránit i nadále zdejší politiku ovlivňovat.

Jiného charakteru byly zájmy Anglie a Nizozemí.  Obě tyto země střežily především své 

zájmy ekonomické a snažily se ovlivňovat rovnováhu mezi oběma zeměmi ovládajícími průjezd 

Sundským průlivem. Silnější vazby mělo v tomto regionu Nizozemí, vedle obchodních vztahů se 

Švédskem  konfesijně  i  dynasticky  spjaté  s  braniborským  kurfiřtem.  Blízké  švédské  vazby  na 

Nizozemí nejlépe dokládá fakt,  že tyto země nepřerušily obchodní kontakty ani v době, kdy se 



spolu formálně nacházely ve válečném stavu. Anglo-nizozemská rivalita v regionu notně zeslábla 

po Slavné revoluci a vzniku anglo-nizozemské personální unie.

Švédsko-braniborské  vztahy  se  svou  proměnlivostí  zásadně  neodlišují  od  standardů 

novověké Evropy, trvalý charakter vztahů, jako nepřátelství mezi Dánskem a Švédskem nebo mezi 

francouzskými králi a habsburskými císaři, představuje v tomto ohledu spíše výjimku. Prioritou jak 

švédské, tak braniborské politiky bylo zabezpečení vlastních hranic a vlastní pozice, nikoli cílená 

snaha druhého oslabit, pod tímto úhlem pohledu je nutné vnímat i stálé spory o Pomořansko, které  

mezi  oběma  zeměmi  nikdy  natrvalo  neutichly.  Stejně  tak  povýšení  Pruska  na  království 

nepředstavuje doklad slábnoucí moci Švédska. Hranice země tento akt nijak neohrozil a vzhledem k 

tomu, že švédský král nebyl jediným panovníkem v regionu, který se tímto titulem honosil, nelze 

tento akt vnímat ani jako symbolický náznak nadcházející změny sil. Ta byla dána výsledkem Velké 

severní války, na nějž skutečnost, že se Prusko stalo v prvních letech konfliktu královstvím, žádný 

zásadní vliv neměla.
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Abenteuerliches  Reisen:  Mit  dem Zug über  die  deutsch-tschechoslowakische  Grenze  nach  dem  
Münchner Abkommen
předneseno  na  kolokviu  „Deutsch-tschechische  und  bayerisch-böhmische  Erinnerungsorte“, 
konaném na Universität Passau 29.-30. 11. 2013

Battle on the Charles Bridge in Czech Culture and Public Memory
předneseno na „Social History Society Annual Conference“, konané na University of Leeds 25.-
27.3. 2013

DALŠÍ ODBORNÁ ČINNOST:

V letech 2011 – 2018 jsem každoročně v rámci přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na obor 

Historie,  pořádaných Spolkem studentů  historie  FF UK,  přednášel  lekci  zaměřenou na  světové 

dějiny raného novověku. 


