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Abstrakt 

Předkládaná práce popisuje velmocenskou alianční politiku v poslední čtvrtině 

19. století a na počátku 20. století. Tato práce zkoumá, jak tato alianční politika vedla 

ke zformování aliance tzv. Centrálních mocností, jedné z bojujících stran první světové 

války. Práce shrnuje a analyzuje faktory, které vedly jednotlivé státy ke vstupu do 

aliance. K tomuto je použit kontext realistické teorie, tedy jednoho z dominantních 

proudů studia mezinárodních vztahů ve 20. století. Mezi analyzované státy jsem zařadil 

nejen státy, které mezi sebou uzavřely formální aliance, tedy Německo (Prusko), 

Rakousko (-Uhersko) a Itálii, nýbrž i státy, o jejichž připojení byl ze strany členských 

států alespoň po nějakou dobu zájem, tedy Rusko a Spojené království. Realistická 

teorie se tedy v tomto hledisku ukázala jako užitečná, neboť její principy (stát jako 

jediný významný aktér, anarchická povaha mezinárodních vztahů, nepřátelské vztahy 

mezi státy) doplněné o rovnováhu moci Kennetha Waltze a Stephena Walta, jsou velice 

blízké uvažování státníků ve zkoumaném období. 

Abstract 

Presented bachelor thesis describes alliance policy of Great Powers in last 

quarter of 19th century and in the beginning of 20th century. The thesis examines ways 

how alliance policy helped to form so-called Central Powers, which later became one 

of combatant in the upcoming Great War. The thesis sums up and analyse factors which 

led particular countries into joining the alliance. For this aim I have used international 

relations theory of realism, which is significant theory throughout 20th century. I have 

focused on two main groups of countries in my thesis, one of them actually formed 

Central Powers (Prussia, later Germany; Austria, later Austria-Hungary and Italy), 

while the other group consists of possible candidate states (United Kingdom and 

Russia). I have found realism most useful in this context as its main principles (state 

as most important actor, anarchic essential of international relations, mutually hostile 



 
 

relations between countries) extended with concept of balance of powers by Kenneth 

Waltz and Stephen Walt follows the way of thinking of 19th century statesmen.  
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Úvod 

 

Když před více než sto lety padly první výstřely Velké války, pravděpodobně 

málokdo si dokázal představit, co Evropu čeká. Zničující vlna dosud nevídané intenzity 

proměnila v necelých pěti letech Evropu po všech stránkách lidského života. Z hlediska 

politického a diplomatického života došlo k narušení tradičního vyvažování moci z 19. 

století. K tomuto narušení však nedošlo v předvečer války, evropská velmocenská 

politika nasadila bipolární tvář již v poslední čtvrtině 19. století. 

  

Jako první krok k této bipolaritě (nikoliv však v přísném slova smyslu) lze 

považovat podepsání alianční dohody mezi Německým císařstvím a Rakouskem-

Uherskem v roce 1879. Dohoda ustavující základ budoucích Centrálních mocností 

chronologicky předcházela francouzsko-ruské alianci z roku 1894, proto lze z určitého 

úhlu pohledu (faktického, formálního) německému bloku přisoudit iniciativu v 

budování bipolární Evropy. 

  

V následující práci hodlám popsat okolnosti vzniku dvojspolkového základu 

Centrálních mocností a jeho následného vývoje před Velkou válkou. Středobodem mé 

bakalářské práce bude zejména analýza vzniku samotné dvojspolkové smlouvy mezi 

Německem a Rakouskem-Uherskem, neboť právě tato smlouva představovala do jisté 

míry zvrat v diplomatickém vývoji Evropy. Zvláštní pozornost budu věnovat vlivu 

německé zahraniční politiky v post-bismarckovské éře na proměnu aliance. 

  

Napříč celou prací budu užívat metodu deskriptivní analýzy historického vývoje. 

Vzhledem k relativně vysokému počtu zkoumaných subjektů (států, resp. jejich 

zahraničních politik) nebude historický vývoj nazírán diachronně (chronologicky), 

nýbrž synchronně. Pokusím se tedy vzájemné souvislosti mezi jednotlivými 

zahraničními politikami analyzovat souběžně. 

  

V úvodní kapitole se budu věnovat čistě teoretickému uchopení zpracovávaného 

tématu. Jako základní východisko jsem si při zkoumání okolností politického vývoje 

druhé poloviny 19. století zvolil realistickou teorii mezinárodních vztahů, konkrétně 

pak dílo Kennetha Waltze (Theory of International Politics, 1979) a Stephena Walta 

(The Origins of Alliances, 1987), K usazení realistického proudu do celého kontextu 
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mezinárodních vztahů a tedy i k potenciálnímu zdůvodnění volby realistického 

paradigmatu jsem užil díla Petra Druláka Teorie mezinárodních vztahů (2003).   

  

Ke zpracování následujících, empiricky pojatých, kapitol byla použita poměrně 

široká škála literatury, kterou však lze vydělit na tři základní druhy. Prvním z nich jsou 

převážně česky zpracované monografie uceleně popisující dějiny daného státního 

útvaru. Jejich mohutnost záběru sice z principu vylučuje detailní popis zahraniční 

politiky v inkriminovaném období, nicméně často velice dobře umožní chápat 

zahraniční politiku v kontextu daného státu. Jako příklad lze uvést kvalitně zpracované 

Dějiny Německa od trojice autorů Krieger, Müller, Vollrath (1999), popřípadě o něco 

více úzce vymezený Úpadek a pád habsburské říše od Alana Skeda z roku 1995. 

 

Dalším typem použité literatury jsou monografie zabývající se přímo popisem 

zahraniční politiky ve zkoumaném období. Jediným zástupcem tohoto typu je 

publikace From Sadowa to Sarajevo: the foreign policy of Austria-Hungary, 1866 – 

1914 od F. R. Bridge (1972), která je vyčerpávajícím přehledem zahraniční politiky 

Rakouska-Uherska od vyrovnání až po události v létě 1914. Pro informace o zahraniční 

politice ostatních zkoumaných států byla užita literatura náležící do následujícího typu 

literatury. 

 

Posledním typem čerpané literatury jsou anglo-jazyčné odborné články 

specificky zabývající se vybranými událostmi, které měly zásadní vliv na formování 

zahraniční politiky jednotlivých států, například dvojčlánek The European Powers and 

the French Occupation of Tunis, 1878-1881 od Williama Langera (1925 a 1926). 

 

 Jako doplňující zdroj použitý k citování několika základních dějepisných faktů 

byla použita publikace Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, 1648-1914 zpracovaná 

kolegiem autorů Skřivan, Drška a  Stellner (1994).  

 

 Nyní bych rád zdůvodnil výběr zkoumaných zemí. Osu mého zkoumání tvoří 

politika Německého císařství, Rakouska-Uherska a Itálie, což jsou státy považované za 

předválečné Centrální mocnosti. Dále budou prozkoumány snahy o rozšíření 

Centrálních mocností o Ruské a Britské impérium. Na sekundární evropské mocnosti 

není brán v této práci z důvodu rozsahu a také jejich relativní nevýznamnosti při tvorbě 
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velmocenského aliančního systému. Problém vyvstává také s Osmanskou říší a 

Bulharskem. Jakkoliv se tyto státy zapojily do bojů na straně Německa a Rakouska-

Uherska (a z tohoto úhlu pohledu se jedná o Centrální mocnosti spíše, nežli je tomu 

v případě Itálie), k samotnému aliančnímu paktu se přidali až po vypuknutí Velké války 

a nebyly součástí diplomatického manévrování při vzniku aliancí. V případě Osmanské 

říše se často argumentuje četnou přítomností německých vojenských poradců, 

nicméně stejně jako byli v Osmanské říši poradci angličtí (pomáhali budovat tureckou 

flotilu) a francouzští, kteří pomáhali s budováním četnictva dle francouzského modelu 

(Kreiser a Neumann, 2010, s. 173-174). K rozhodnutí o připojení se do války na straně 

Centrálních mocností došlo až na zasedání osmanské generality v průběhu červencové 

krize a bylo k němu přistoupeno zejména z toho důvodu, že Spojené království odmítlo 

Osmanské říši předat v Newcastlu nově vybudované lodě a Francie odmítla jednat o 

dalších půjčkách (Kreiser a Neumann, 2010, s. 175). 

 

Stejně tak bylo ad hoc rozhodnuto i o bulharské účasti v konfliktu až po jeho 

vypuknutí. V Bulharsku docházelo ke střetu protisrbského a proruského bloku, proto 

byla po celý rok 1914 a po většinu roku 1915 udržována neutralita. Ta byla narušena 

v září 1915, kdy německé nabídky na poválečné uspořádání zvítězily nad těmi 

dohodovými, a byla podepsána německo-bulharská spojenecká smlouva, která byla 

naplněna 14. října 1915, kdy došlo k vyhlášení války Srbsku (Rychlík, 2000, s. 258). 

 

Stejně tak se blíže nezabývám případem Rumunska, které bylo sice osobou 

hohenzollernského panovníka a tajnou smlouvou (o smlouvě nevěděl téměř nikdo ani 

z rumunské vládnoucí garnitury), kterou uzavřel připoutáno k systému Centrálních 

mocností, nicméně diplomatická realita zabránila jeho vstupu do války na stejné straně 

(Rumunsko vstoupilo do války na straně Dohody v roce 1916). Podobně lze 

argumentovat v případě Srbska, které bylo po určitou dobu satelitem Rakousko-

Uherska (Sked, 1995, s. 287). Oba tyto případy ukazují, že menší státy byly spíše 

netečnou součástí hry velmocí, na jejichž politice při tvorbě aliancí se nemohly podílet. 

 

 Poté, co budou až na výše uvedené výjimky, popsány faktory vedoucí ke vstupu 

či jeho odmítnutí do bloku Centrálních mocností, bude provedena jejich analýza a 

komparace tak podle realistického paradigmatu nastíněného v teoretické části práce. 

Empirická část práce je strukturována tak, aby se alespoň částečně zavděčila 
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historickému vývoji: druhá kapitola je popsáním svazku německo-rakouského, třetí 

kapitola je popsáním svazku německo-rakousko-italského a konečně čtvrtá kapitola se 

zabývá možnými rozšířeními předchozích svazků. 

 

 Oproti původně předloženým tezím upouštím od snahy popsat vývoj aliance 

také po vypuknutí Velké války. Předkládaná práce je tak sice ochuzena o některé 

zajímavé momenty z doby války, jako byla například Sixtova aféra v souvislosti 

s možností separátního míru Rakouska-Uherska, nicméně práce získává na 

kompaktnosti, neboť z podstatné části se zaměřuje na velmocenskou alianční politiku 

poslední čtvrtiny 19. století a počátků století dvacátého. Další změnou je 

nerozpracování problematiky Osmanské říše, a to z důvodů uvedených výše. 

 

 

  



6 
 

1. Aliance v teorii mezinárodních vztahů 
 
1.1 Typologizace důvodů vedoucích k alianci 
 

Ústředním motivem napříč celou nadcházející prací jsou okolnosti vzniku 

aliancí, jejich případných ukončeních a de facto fungování. Teoretické východisko 

překládané práce spočívá především v klasicích světového politického myšlení a 

mezinárodních vztahů, respektive v jejich dílech zabývajících se tvorbou aliancí. 

  

Když se s krymskou válkou definitivně rozpadl systém evropského koncertu 

velmocí, začaly spolu státy uzavírat konkrétní aliance s konkrétním cílem. Jako jeden 

z cílů této práce jsem si stanovil určení důvodů, z jakých státy do daného spojeneckého 

svazku vstoupily.  

  

Jedním z důsledků evropského koncertu byla stabilita systému vyplývající z 

rovnováhy sil. Rozhodl jsem se vnímat nastavení systému ve druhé polovině 19. století 

právě z úhlu rovnováhy sil a k tomu mi posloužily dvě základní kategorie důvodů 

přidání se k alianci: vyvažování sil a přidání se k silnějšímu (bandwagoning). 

  

Výše zmíněné pojmy související s tvorbou spojeneckých závazků poprvé vymezil 

Quincy Wright ve své publikaci A Study of War (1942) - v originále mluví o balance of 

power (vyvažování sil) a bandwagon policy (přimknutí se k silnějšímu). Ke zpřesnění 

vymezení obou termínů a jejich usazení do konceptu realistické (respektive 

neorealistické) teorie mezinárodních vztahů přistoupil Kenneth Waltz ve svém díle 

Theory of international politics (1979) považovaném za manifest neorealismu (Drulák, 

2003, s. 60). O další rozpracování pojmů a pokus o jejich zasazení do soudobého dění 

se pokusil Stephen Walt ve svém díle The Origins of Alliances (1987). Před samotným 

zkoumáním toho, jak se k tématu vyjádřili výše uvedení autoři, považuji za nezbytné 

přiblížení samotné realistické teorie mezinárodních vztahů. 

 

 

1.2 Realismus v mezinárodních vztazích 
  

Základní myšlenky realistické teorie mezinárodních vztahů lze vysledovat 

napříč celými dějinami politického myšlení. Je to však až Thomas Hobbes a jeho 
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proslulé pojetí přirozeného stavu, který položil základní kámen realismu. Ačkoliv 

nebyly mezinárodní vztahy Hobbesovo primární arénou, anarchii a boj o přežití lze 

vztáhnout i na ně. V systému mezinárodních vztahů se na rozdíl od Hobbesova světa 

neetabloval žádný Leviatan jako na úrovni národního státu, a tak si mezinárodní 

systém do jisté míry uchoval anarchickou podstatu i v moderní době (Drulák, 2003, s. 

40). 1 

  

Samotná cesta k realismu 20. století je nastoupena po první světové válce, kdy 

se etablovaly první katedry mezinárodních vztahů. Na nich působili autoři ovlivněni 

idealistickou situací dvacátých let (v některých případech se tyto osobnosti přímo 

podílely na tvorbě idealistické politiky). Jejich výzkum se tedy zaměřoval především na 

to, jak použít znalosti mezinárodních vztahů k zabránění další válce, mimo jiné také 

prostřednictvím mezinárodních organizací (Drulák, 2003, s. 47). Petr Drulák (tamtéž) 

cituje Normana Angella, Alfreda  Zimmerna či Arnolda Toynbeeho jako hlavní 

představitele tohoto liberálního proudu (později označovaného za idealistický, či 

poněkud expresivněji za utopický). 

  

Stejně jako reálná situace ve dvacátých letech umožnila vznik liberálního 

proudu, pak situace ve třicátých letech, především kritika fungování Společnosti 

národů či nefunkčnost versailleského systému jako takového umožnila nástup 

kritického proudu (Drulák, 2003, s. 48). Tento kritický proud iniciovaný Edwardem 

Hallettem  Carrem je později označen jeho příslušníky poněkud samolibě za realistický 

(tamtéž). Realisté vrátili do idealistických kalkulací mezinárodních vztahů aspekty 

moci a politického boje. Historický vývoj dal za pravdu realistům a velmocenské 

soupeření po druhé světové válce pomohlo realismu k výsadnímu postavení ve studiu 

mezinárodních vztahů.  

 

 

1.3 Od realismu k neorealismu 

 

Tento klasický realismus Hanse Morgenthaua je na konci sedmdesátých let 

doplněn o prvky scientismu (tedy tendence usilující o přísně vědeckou metodu namísto 

                                                           
1 Ačkoliv podle Hobbese jsou zákony výplodem Leviatana, takže mezinárodní právo by svým způsobem existenci 
nějakého nadstátního Leviatana poukazovalo 
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dosavadní kombinace teoretického a historického přístupu) prostřednictvím již 

zmiňované publikace Kennetha Waltze Theory of International Politics (1979). 

Proměna klasického realismu ve Waltzův neorealismus je způsobena zejména 

inkorporací metod ze soudobé mikroekonomie (Drulák, 2003, s. 50). 

  

Drulák (2003, s. 55) uvádí shrnující rysy realistického proudu týkající se všech 

reinkarnací tohoto přístupu: stát jako jediný relevantní aktér v rámci mezinárodních 

vztahů (minimalizace významu mezinárodních institucí), nepřátelské vztahy (či 

alespoň rivalita) mezi těmito aktéry, zdůraznění problémů moci a jejího materiálního 

(vojenského) aspektu a racionální podstatu jednání státu (státy jednají ve svém zájmu). 

  

 

1.4 Aliance v realismu 
  

S Waltzem se také poprvé objevuje problematika aliancí vysvětlená realistickým 

paradigmatem (Drulák, 2003, s. 62). Waltz (1979, s. 166) uvádí, že aliance jsou tvořeny, 

aby si státy zvýšily vlastní bezpečnost. Mimo klasických realistických východisek uvádí 

Waltz také vliv počtu aktérů v systému na tvorbu aliancí a (zejména) na jejich vývoj. V 

multipolárním systému je počet států příliš velký na to, aby byly hranice mezi spojenci 

a protivníky jasné a neprostupné, a zároveň natolik nízký, že každá změna strany může 

přivodit nestabilitu systému (Waltz, 1979, s. 168).2  

  

Waltz (1979, s. 125) tvrdí, že způsob vzniku aliancí je ovlivněn strukturou 

systému. Pokud je čistě anarchická v tom smyslu, že se nenachází na poli dominantní 

hráč, je nejčastějším důvodem vstupu do aliance vyvažování sil. V okamžiku, kdy se v 

systému silný aktér objeví, roste počet aliancí uzavřených z důvodů "bandwagoningu" 

(přimknutí se k silnějšímu aktérovi). Podružné státy se ale často připojí ke slabší 

alianci, neboť je často silný stát, který jejich zájmy ohrožuje. Waltz (1979, s. 127) uvádí 

jako příklad peloponéskou válku, kdy se většina městských států postavila za Spartu v 

                                                           
2 Waltz (tamtéž) chápe takto multipolární systém nestabilnější oproti bipolárnímu systému, jak jej známe po 
druhé světové válce. Multipolární systém poskytuje více prostoru pro chyb, aktéři se musí spoléhat mimo své 
diplomacie také na diplomacii svých spojenců, stabilita systému je tedy odvislá od vnějších faktorů, na rozdíl od 
studené války, kdy se stabilita systému odvíjela od vnitřních faktorů. Okolnosti vypuknutí války jsou však bohužel 
mimo ohnisko této práce, proto nebudu Waltzův výrok zkoumat v tomto kontextu dále.  
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konfliktu proti dominantním Athénám. V praxi tak funguje logika mocenské 

rovnováhy (Drulák, 2003, s. 62). 

  

Waltzově teorii, která je jinak soudržná a přehledná, lze vytknout absenci 

zohlednění několika faktorů určující podobu mezinárodních vztahů: podle Druláka 

(2003, s. 63) se jedná zejména o pominutí vlivu ekonomiky, technologií a ideologie. 

Jedná se o kritiku pochopitelnou ze soudobých pozic (realita studené války), nicméně 

v kontextu mnou zkoumaných událostí zejména z druhé poloviny 19. století se jedná 

možná o příhodnější nastavení dané teorie.3 Drulák (2003, s. 64) navíc uvádí, že 

Waltzovým záměrem bylo podat co nejreálnější obraz mezinárodních vztahů na 

základě co nejmenšího množství informací.  

  

Se samotnou problematikou vyvažování velmocenské politiky ve Waltzově teorii 

se vyrovnat Stephen Waltz (také řazený do neorealistického proudu). V publikaci O 

původu aliancí (The Origins of Alliances, 1987) souhlasí se základními při tvorbě 

aliancí, nově však přesně vymezuje podmínky, kdy dochází k bandwagoningu. Pokud 

stát nemůže vyvažující alianci uzavřít, protože jeho materiální základna není podle 

potenciálního partnera dostatečná a pokud čelí téměř jisté porážce, lze hovořit o 

bandwagoningu (Drulák, 2003, s. 68). Walt také zesložiťuje Waltzovo pojetí rovnováhy 

moci (hovoří o rovnováze hrozeb), když vychází z premisy, že ne každý nárůst moci je 

vnímán jako hrozba (tamtéž).  

   

Z těchto východisek tedy hodlám zkoumat mezinárodní politiku v Evropě ve 

druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. Jsem si vědom, že problematiku 

aliancí ošetřuje mnohem více přístupů, než mnou zvolený realismus, nicméně jsem 

toho názoru, že jeho logika je nejvíce ztotožnitelná s logikou a principy uvažování 

státníků v daném období. 

  

                                                           
3 Ač lze doložit obavy některých monarchů  o rozšiřování ideje republikanismu a 
demokratizace, nelze hovořit o nějakém fatálním souboji mezi monarchismem a 
republikanismem. Jako příklad lze uvést alianci mezi Francií, liberální demokracií, a 
Ruskem, jedním z nejautokratičtějších států tehdejšího světa, v roce 1894 
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2. Dvojspolek: Aliance Německa a Rakousko-Uherska 
 

2.1 Sjednocení Německa 
 

Stěžejní osa centrálních mocností, tj. dvojspolková smlouva, vyrostla z 

pozoruhodných kořenů. Z politicky roztříštěného regionu se po napoleonských válkách 

stává ring pro dva ambiciózní státy, Rakousko a Prusko. V rámci Vídeňským 

kongresem definovaném Německém spolku oba státní celky soutěží o primát, jehož 

získání umožní svému držiteli sjednotit určitou část německy mluvících zemí.  

  

Tato soutěž měla až do prusko-rakouské války roku 1866 významný atribut, tj. 

čistě diplomatickou převahu Rakouska nad Pruskem. Prusko, ekonomicky mnohem 

silnější a národnostně kompaktnější, v průběhu diplomatických sporů s Rakouskem 

příliš často naráželo na nezájem či přímo odpor k podpoře pruské věci v zahraničí. 

Okolní mocnosti (tj. Rusko a částečně i Francie) mnohem četněji podporovaly 

Rakousko, tradiční velmoc v regionu (Skřivan, Drška a Stellner, 1994, s. 167).  

  

Toto lze dokázat na zvratu, který přinesla revoluce roku 1848. Ta totiž svrhla 

Německý spolek, a poté, co pruský král Fridrich Vilém IV. odmítl německou korunu z 

rukou revolucionářů (Müller, Krieger a Vollrath, 1999, s. 159), se Prusko pokusilo o 

hegemonii v prostoru vlastními silami. Snahy Pruska vyvrcholily v tzv. Erfurtské unii, 

která měla reformovat fungování Německého spolku ve smyslu posílení postavení 

Pruska ve spolku. Rakousko, houževnatě podporováno ruským carem Mikulášem I., 

však Prusku pohrozilo intervencí. Spor byl urovnán v Olomouci (olomoucké punktace) 

v roce 1850, kde se Prusko vzdalo samostatného řešení „německé otázky“. Došlo tedy 

k obnovení Německého spolku z roku 1815 pod rakouskou formální hegemonií - 

předsednictvím. Toto dočasné zmaření pruských ambicí bylo vnímáno vládnoucí 

garniturou okolo pruského krále jako ponížení (Müller, Krieger a Vollrath 1999, s. 165-

166). 

  

V dekádě následující po přijetí olomouckých punktací bylo Prusko v 

diplomatické defenzívě vůči Rakousku (Skřivan, Drška a Stellner, 1994, s. 167). Novou 

dynamiku německému sjednocovacímu procesu (na bázi rakousko-pruských vztahů) 

tak udělují až události na Apeninském poloostrově, zejména pak francouzsko-rakouská 
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válka roku 1859. Ta je zajímavá z několika důvodů. Předně, jedná se o poslední 

významný záchvěv rakouského arogantního pocitu nadřazenosti v německém regionu. 

To lze doložit například na okolnostech okolo rakouského ultimáta Sardinii-Piemontu. 

Pruský regent a budoucí král Vilém, který byl silně prorakouský (Taylor, 1936, s. 68), 

slíbil Rakousku podporu proti Francii, pokud bude Prusko včas informováno. 

Rakousko však zaslalo ultimátum bez vědomí Pruska, které se tedy vrátilo k 

diplomatické neutralitě (Taylor, 1936, s. 55). Nejednalo se přitom o jediné selhání 

rakouské diplomacie v rámci této války: Metternichův syn Richard Klemens po válce 

prohlásil: „…Mysleli jsme, že Anglie ochrání naše břehy, Německo povstane při 

prvním výstřelu francouzské pušky…a papež nás podpoří alespoň duchovně“ (Taylor, 

1936, s. 65). Na setkání francouzského a rakouského císaře v italské Villafrance se navíc 

podařilo Napoleonovi III. přesvědčit svůj rakouský protějšek o výhodnosti předkládané 

nabídky k míru. Napoleon Františka Josefa I. oklamal, když tvrdil, že odstoupení 

Lombardie je mnohem vstřícnější, než možný výsledek celoevropského kongresu. 

Domnělá nedostatečná podpora Pruska navíc vedla k definitivnímu odcizení těchto 

dvou zemí. Když byly navíc po válce odhalena podstata Napoleonových intrik, rakouská 

hořkost byla namířena také proti Francii (Taylor, 1936, s. 77-78). Dle mého názoru tak 

lze období po prohrané válce v Itálii přirovnat k období francouzské mezinárodní 

izolace po prohrané prusko-francouzské válce z let 1870-1871. Rakousko během tohoto 

období nevstoupilo do žádné aliance a dlouho se neodvážilo znovu prosazovat svou 

velmocenskou politiku. 

  

Porážka v Itálii byla spouštěčem konstituční debaty v Rakouském císařství, 

podobně v šedesátých letech propukl v Prusku spor panovníka s parlamentem, na jehož 

uhašení byl povolán Otto von Bismarck, jeden ze strůjců "sjednocení Německa shora". 

Ten se snažil odvrátit pozornost od vnitřních konstitučních sporů směrem do pruského 

okolí (Müller, Krieger a Vollrath, 1999, s. 172). Toto byl střídavě jeden z hlavních 

principů fungování zahraniční politiky Německé říše napříč celou její existencí.  

  

Styl Bismarckovy zahraniční politiky byl po krymské válce další, snad 

definitivní, ránou evropskému koncertu velmocí. Těžko lze nalézt většího 

diplomatického kontrastu, než jaký na počátku šedesátých let panoval mezi jeho "real 

politik" a dozvuky metternichovství v rakouské diplomacii. Tento kontrast však nikdy 

nemusel přerůst v konflikt, sám Bismarck učinil rakouskému velvyslanci v Berlíně 
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nabídku podpory rakouských zájmů v Itálii a na Balkáně výměnou za opuštění ambicí 

v německém regionu (Skřivan, Drška a Stellner, 1994, s. 169). Rakousko se však ani 

nyní necítilo Pruskem ohroženo, a tak nabídku opakovaně odmítlo.  

  

Diplomatickým předvečerem nadcházejícího rakousko-pruského vojenského 

střetu se stal sjezd německých panovníků ve Frankfurtu v roce 1863. Bismarck 

přesvědčil pruského krále k neúčasti na tomto sněmu, který měl reformovat fungování 

Německého spolku, na rakouský návrh odpověděl vlastními, pro Rakousko 

nepřijatelnými, požadavky: jednalo se zejména o zrovnoprávnění obou mocností ve 

Spolku a vznik německého národního shromáždění obsazovaného v rovných přímých 

volbách (Müller, Krieger a Vollrath, 1999, s. 175). Na jednu stranu vidíme opět 

Bismarckovu snahu o diplomatické řešení německé otázky, na druhou stranu jsou 

požadavky úmyslně formulovány tak, aby je Rakousko nemohlo beze ztráty prestiže 

přijmout.  

  

Samotnou rozbuškou války se stala východiska Vídeňské mírové smlouvy z roku 

1864. Tato smlouva ukončovala krátkou válku Německého spolku (zastoupeného 

společnými vojsky Rakouska a Pruska) proti Dánsku ve věci národnostních práv 

německé menšiny v polabských vévodstvích Šlesvicku a Holštýnsku. Smlouva, která 

správu regionu přiznávala oběma mocnostem, se stala překážkou Bismarckově snaze o 

sjednocení severoněmeckého regionu (Müller, Krieger a Vollrath, 1999, s. 176). 

Bismarck potřetí a naposledy přikročil ke snaze o mírové řešení, když Rakousku nabídl 

výměnu Holštýnska za pruskou podporu při získání Lombardie. František Josef I. však 

odevzdání Holštýnska podmínil anulací pruských územních zisků z válek o rakouské 

dědictví, což bylo pro Prusko pochopitelně nepřijatelné (Skřivan, Drška a Stellner, 

1994, s. 171).  

  

Válka nebyla pro žádnou z evropských mocností překvapením. Obě bojující 

strany se již před jejím vypuknutím snažily naklonit přízeň Francie, Prusové tak učinili 

sjednáním francouzské neutrality (Schoeps, 2004, s. 210), Rakušané se s Francouzi 

dohodli, že po případné rakouské výhře ve válce bude odstoupeno Benátsko Itálii a 

Rakousko se bude kompenzovat ziskem pruského Slezska. Tímto se dostávám k jedné 

z největších „záhad“ rakouské diplomacie šedesátých let. Pokud vezmeme na vědomí 

fakt, že v této době již byla uzavřeno prusko-italské ad hoc spojenectví (jemuž se budu 
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věnovat v následující kapitole) a Rakousko si tohoto bylo vědomo, Rakousko mohlo 

italskému zapojení do války předejít prodejem Benátska, který italská strana v roce 

1865 nabízela (Sked, 1995, s. 205-206). František Josef I., stále úzkoprse držící se 

metternichovského legitimismu, však tuto nabídku odmítl. V roce 1866 tak Rakousko 

bojovalo na dvou frontách, přičemž o výsledku jedné z nich nebylo mezi mocnostmi 

sporu.  

  

Po rakouském předložení otázky správy šlesvicko-holštýnského regionu 

Německému spolku došlo k obsazení rakouského Holštýnska pruskými vojsky 

(Bismarck celkem legitimně argumentoval narušením prusko-rakouských 

dvojstranných dohod, které stanovovaly, že otázky Šlesvicka-Holštýnska nebudou 

spolkovému sněmu předkládány). Prusko vystoupilo z Německého spolku a ocitlo se 

pod spolkovou exekucí-válkou Rakouska a dalších spolkových států, jednalo se o 

obdobu středověkého říšského achtu (Skřivan, Drška a Stellner, 1994, s. 172). Prusko 

válčící společně s Itálií v krátké letní válce nad Rakouskem zvítězilo. O vítězství 

rozhodla zejména proslulá bitva u Sadové. Mír uzavřený v Praze 23. 8. 1866 byl na 

rozdíl od samotné války k Rakousku velice mírný, a to zejména díky Bismarckově 

odhodlání nepotupit Rakousko. Mimo výše zmíněného odstoupení Benátska 

Napoleonovi (který je následně předal Itálii) muselo Rakousko uznat pruskou anexi 

některých severoněmeckých států a vytvoření Severoněmeckého spolku, který 

zahrnoval všechny německé státy na sever od řeky Mohan. Severoněmecký spolek, 

zárodek budoucího císařství, představoval definitivní zavržení velkoněmecké koncepce 

sjednocení a zbavil tak Rakousko veškerého vlivu ve střední Evropě (Skřivan, Drška a 

Stellner, 1994, s. 173). Pražský mír je tak hlavním diplomatickým pohybem, který 

umožnil pozdější vznik dvojspolkové smlouvy. Jednak uctivé zacházení s Rakouskem 

nedalo vzniknout trvalému nepřátelství (na rozdíl od německo-francouzských vztahů 

po míru roku 1871), jednak přeorientování rakouské diplomacie směrem do 

jihovýchodní Evropy si vynutilo hledání spojence pro střet s Ruskem. Logickým 

partnerem bylo právě později vzniknuvší Německo.  

  

Není v moci ani předmětu této bakalářské práce popisovat okolnosti závěrečné 

německé sjednocovací války v letech 1870 až 1871 (nemá takový vliv na vzájemné 

rakousko-pruské vztahy jako předchozí válka), připomeňme tedy pouze rakousko-

uherské postoje v této válce, neboť se jejich okolnosti promítají i do dalšího vývoje. 
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Skřivánek, Drška a Stellner (1994, s. 174) se kloní k názoru, že rakouský císař nechtěl 

Prusku vyhlašovat válku bez jistoty na vítězství případné francouzsko-rakouské 

aliance. Navíc maďarský element nově dualistické monarchie jakékoliv válce 

s Pruskem (Německem) bránil (viz níže). 

  

Zásadní vliv na formování vídeňské politiky vůči Bismarckovi měl státní kancléř 

(poslední té hodnosti) Friedrich Ferdinand von Beust. Ten neuvěřil Bismarckovi, který 

tvrdil, že Německo vzniká jako saturovaná velmoc, tedy bez nároku na další území. 

Beust se obával, že Bismarck se pokusí pohltit německojazyčné obyvatelstvo Rakousko-

Uherska do své říše (Bridge, 1972, s. 32).  

  

Podunajská monarchie však prošla dualizací a nelze tedy hovořit čistě o vídeňské 

politice. Jakkoliv bylo ministerstvo zahraničních věcí společné pro obě části 

monarchie, v rozhodujících chvílích bylo pod vlivem maďarské politiky. Stalo se tak 

zejména díky osobě Gyuly Andrássyho staršího, který byl Beusteho protějškem na 

uherské straně. Po Beustově odchodu ze společného ministerstva zahraničí se stal jeho 

nástupcem v této funkci. Dle Skeda (1995, s. 274) chápal Andrássy zahraniční politiku 

Rakouska-Uherska především jako nástroj udržení statu quo ve věci maďarské otázky. 

Jinými slovy se obával, že by v případě rakousko-francouzského vítězství nad Pruskem 

mohly vzniknout ve Vídni tlaky na anulování vyrovnání. Andrássy tak vytvořil 

precedent pro plné využívání článku 8 uherského zákona o vyrovnání, který uvádí, že 

ministr zahraničí je odpovědný nejen panovníkovi, ale také ministerstvům obou částí 

monarchie (tedy ne pouze společným institucím). To ponechávalo uherské politice, 

která byla ve svém důsledku pro-pruská (později proněmecká), zásadní vliv na 

ministerstvo zahraničí, ať v jeho čele stál kdokoliv. Navíc i samotný císař si uvědomil, 

že v případě střetnutí Habsburské monarchie s německou národní ideou by se 

podkopala pozice monarchie na domácí scéně (Bridge, 1972, s. 54). Nabízí se ovšem 

otázka, zda Bridge nepřeceňuje aspekt Německého císařství jako národního státu.  

  

K samotnému počátku změny prusko-rakouských vztahů však došlo ještě v době 

Beustova vládnutí, když zmíněný státní kancléř adresoval na konci své vlády svému 

panovníkovi memorandum, ve kterém doporučoval přehodnocení prusko-rakouských 

vztahů. Na bázi tohoto memoranda došlo k setkání von Beusta s jeho pruským 

protějškem Otto von Bismarckem, později došlo i na setkání s německým císařem 
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Vilémem I. Ačkoliv setkání nevyvrcholila žádným oficiálním dokumentem, lze je 

označit za jakousi obdobu britsko-francouzské Srdečné dohody: státníci se shodli, že 

sice neexistují žádné společné zájmy, které by vyústily v alianci, na druhou stranu ale 

už nejsou německé a rakouské zájmy v rozporu. Největší překážkou jakémukoliv 

konkrétnímu závazku bránily německé vazby na Rusko a neochota (z německého 

pohledu i neschopnost) Rakouska-Uherska podpořit Německo v případné válce proti 

Francii (Bridge, 1972, s. 56-57). Z těchto východisek se jako relativně nevýznamný jeví 

spolek tří císařů, který měl agregovat rakousko-uherské, ruské a německé zájmy, 

nicméně ty se shodovaly pouze v případě otázky postoje k dělnické internacionále 

(Bridge, 1972, s. 64). Role Německa v tomto spolku se dá chápat jako stabilizační, 

Bismarck neměl žádný zájem na propuknutí války mezi Ruskem a Rakouskem-

Uherskem. Toto vyvažování moci ve středovýchodní Evropě se projevilo zejména v 

několika krizových momentech při řešení tzv. Východní otázky. V roce 1876, tedy v 

předvečer nadcházející rusko-turecké války, se však Bismarck otočil spíše směrem k 

Vídni, když 1. prosince prohlásil, že Německo nedopustí, aby bylo Rakousko-Uhersko 

napadeno a poraženo Ruskem (Bridge, 1972, s. 80). 

  

2.2 Dvojspolek 
  

V létě 1879 docházelo k proměně na rakousko-uherské politické scéně. Kruh 

okolo Andrássyho se pomalu rozpadal, později byl nahrazen vládou Eduarda Taaffeho, 

která nacházela pragmatický smír jak s Uhry po finanční stránce, tak se Slovany z celé 

říše po stránce národnostní (zejména kvůli české historii připomínám pouze tzv. 

Stremayrova jazyková nařízení). Andrássyho germanofilní proud, který Bismarck po 

celá léta odmítal z důvodu potenciálního zhoršení německo-ruských vztahů, ustupoval 

do pozadí, a v Berlíně panovala obava z obnovení tzv. Kounického aliance 

(francouzsko-rusko-rakouská aliance z dob sedmileté války zorganizovaná Václavem 

Antonínem z Kounic-Rietbergu). Navíc rusko-německé vztahy v době po berlínském 

kongresu značně upadaly (Bridge, 1972, s. 104).  

  

Samotná východiska Německa a Rakousko-Uherska pro spolupráci byla 

formulována Bismarckem a Andrássym na setkání v Bad Gastein. Bismarckovým cílem 

bylo zajistit obecnou podporu Rakouska-Uherska pro německou obrannou válku, ať už 

na východě či na západě. To Andrássy odmítnul, neboť nechtěl ohrozit rakouské pozice 
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u západoevropských velmocí. Dle Bridge (1972, s. 105) byl s tímto Bismarck smířen a 

tím také setkání v Bad Gastein skončilo. Na jeho bázi byla 7. 10. 1879 podepsána ve 

Vídni tajná dohoda, která později vešla ve známost jako dvojspolková. Smlouva 

ošetřovala situaci, kdy je jeden ze signatářů napaden Ruskem: v takovém případě je 

druhá strana smlouvy zavázána podpořit obrácen veškerými možnými prostředky. V 

případě, že je jedna strana napadena jinou mocností, druhá strana zachovává vůči 

obránci „benevolentní neutralitu“. V případě, že by však takový agresor byl 

podporovaný Ruskem, druhá strana opět musí veškerými dostupnými prostředky 

pomoci napadenému státu. V preambuli smlouvy je explicitně zakázáno zneužití 

smlouvy k vyprovokování agresivní války (Bridge, 1972, s. 106). Konstrukt Bismarcka 

a Andrássyho byl tak nejen namířen proti posilování Ruska, ale zohledňoval i rusko-

francouzskou tendenci ke sbližování. Zároveň byl splněn Andrássyho požadavek na 

nedotknutelnost rakouského postavení na dvorech západní Evropy. 

  

Není dle mého názoru možno nazírat dvojspolkovou smlouvu jako militaristický 

koncept sloužící pro ad hoc obranu střední Evropy vůči Rusku. Zpočátku se jednalo 

zejména o nástroj Bismarcka, kterým zamezil vzniku rakousko-francouzsko-ruské 

aliance - Rakousko-Uhersko bylo z takového systému vyloučeno samotnou účastí na 

dvojspolkové smlouvě, Rusko bylo navíc hrozbou spojení obou středoevropských 

mocností zkroceno ve svých postojích. Pro Františka Josefa a Gyulu Andrássyho tato 

smlouva navíc znamenala vystoupení z částečně izolace, ve které byla monarchie v 

podstatě od poloviny století. 

 

Jako všechny dobové alianční smlouvy, také smlouva mezi Německem a 

Rakousko-Uherskem byla udržována v oficiální diplomatické tajnosti. Ke změně došlo 

až v únoru 1888, kdy byly po shodě vrcholných představitelů obou signatářských států 

zveřejněny podmínky dvojspolkové smlouvy, aby se zabránilo dalšímu stupňování 

ruské agrese na Balkánském poloostrově (Sked, 1995, s. 287).  

  

Ani po vzniku Dvojspolku Bismarck neustával ve snaze zajistit bezpečnost 

německých hranic, Rakousko-Uhersko per se nemohlo dle jeho názoru stačit (Krieger, 

Müller a Vollrath, 1999, s. 194). Bismarck proto znovu obrátil pozornost k Petrohradu 

a zasadil se o reinkarnaci spolku tří císařů, od něhož si sliboval usmíření Rakousko-

Uherska a Ruska. Na rozdíl od Spolku v sedmdesátých letech byla nyní podepsána 
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smlouva s konkrétními body ohledně balkánského poloostrova a Osmanské říše, 

bolestných míst obou monarchií. Přesto (nebo však právě proto) Spolek neměl 

výraznějšího trvání ani dopadu. Bismarckovská diplomacie však stále kalkulovala s 

Ruskem, 18. června 1887 tedy došlo k uzavření tzv. Zajišťovací smlouvy, která byla v 

podstatě antitezí dvojspolkové smlouvy. Oba státy se zavázaly k zachování neutrality v 

případě konfliktu se třetí stranou. Německo navíc přiznávalo Rusku nárok na sféru 

vlivu nad Bulharskem a konstantinopolskými úžinami (Skřivan, Drška a Stellner, 1994, 

s. 186). Pokud se na Bismarcka budeme dívat jako na státníka saturované mocnosti (a 

tedy nikoliv prizmatem pozdějšího Německa za císaře Viléma II.), nelze v této politice 

spatřovat primárně militární zaopatření případné útočné války Německa, nýbrž 

zajištění, aby k válce nikdy nedošlo. Napříč celými osmdesátými lety však byla dávána 

jasná preference svazku s Rakouskem-Uherskem, patrná zejména ve vojenské 

spolupráci (Bridge, 1972, s. 134-135).  

 

2.3 Proměny středoevropské politiky po nástupu Viléma II. 
 

9. března 1888 zemřel německý císař Vilém I. Jeho nemocí sužovaný syn a 

nástupce, Fridrich III. vládl pouhých 99 dní. Na trůn se tak konečně dostává poslední 

německý císař, Vilém II. Ten se snaží po odvolání Otto von Bismarcka (nástupcem se 

stal Leo von Caprivi) změnit směřování německé (nejen) zahraniční politiky. Jím 

prosazovaný tzv. „nový kurs“ a „welt politik“ nemohou být myšlenkám Otto von 

Bismarcka vzdálenější. Zatímco „odcházející lodivod“ viděl podstatu zahraniční 

politiky sjednoceného Německa v hledání smíru a podpory u všech silných aktérů (což 

po dlouhou dobu vylučovalo Francii i Rakousko) na evropském poli, Vilém II. po 

vlastních neúspěších na domácí politické scéně obrátil svůj zrak k zahraničním 

ambicím Německa, bez ohledu na rovnováhu sil (Krieger, Müller a Vollrath, 1999, s. 

203). Vilém II. a jeho nový kancléř Leo von Caprivi změnili německý přístup k 

východním hranicím, když odmítli prodloužit zajišťovací smlouvu s Ruskem. Nejen 

Krieger, Müller a Vollrath (tamtéž) uvádějí jako důvod opuštění tradičního rusko-

německého přátelství rozpor zajišťovací smlouvy se smlouvou dvojspolkovou a její 

nedostatečnou ochranu Německa před francouzským útokem. Odvrácení se od 

Ruského impéria nicméně mimo jiné vyústilo v podepsání francouzsko-ruské alianční 

smlouvy v roce 1893 (Conybeare, 1992, s. 55). Odmítnutí prodloužení zajišťovací 

smlouvy však usnadnilo navázání příznivějších britsko-německých vztahů, neboť 
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původní zajišťovací smlouva garantovala Rusku německou benevolentní neutralitu v 

případě obsazení Úžin (viz výše). 

 

  

2.4 Dvojspolek pohledem realistické teorie 

 

 Z hlediska Waltzova konceptu vyvažování moci (či Waltova konceptu 

vyvažování hrozeb) je dvojspolková obranná smlouva poměrně unikátní akt. Celkem 

lze vysledovat tři základní zájmy signatářů smlouvy, přičemž společný je pouze jeden. 

 

 Lze předpokládat, že hlavním zájmem Německa byla obrana proti válce s 

Francií. Německo již několik let po prusko-francouzské válce sledovalo pomalou 

obnovu francouzské armády a návrat Francie do mezinárodního systému. V případě 

války pouze s Francií si Německo druhým článkem smlouvy zajišťovalo rakousko-

uherskou neutralitu. Bismarck správně předpověděl, že francouzsko-ruské sbližování 

může vést k vojenské alianci, proto si vymínil ve stejném článku aktivní podporu 

Rakouska-Uherska v případě, že by útočící mocnost byla podpořena Ruskem. 

Slábnoucí moc Ruska měla navíc významnou roli při vzniku samotné aliance, neboť 

čím bylo Rusko slabší, tím byla aliance s Rakouskem-Uherskem pro Německo 

atraktivnější. 

 

 Rakousko-uherským zájmem byla především ochrana před Ruskem, s jehož 

imperiálními zájmy se střetávalo v balkánské aréně. První článek smlouvy stanovil, že 

v případě obranné války s Ruskem je druhý signatář nucen napadený stát aktivně 

podporovat (tj. válčit na jeho straně), bez ohledu na podporu či nepodporu Ruska jinou 

velmocí.  

 

 Za společný zájem signatářských velmocí lze považovat potvrzení přátelských 

vztahů středoevropských velmocí, jejichž zájmy nebyly nejdříve od roku 1866, 

nejpozději od roku 1871, ve střetu. Celkem nekontroverzně lze tedy vyslovit tvrzení, že 

Dvojspolek nebyl vytvořen proti společnému nepříteli (takový v roce 1879 neexistoval), 

ale z důvodu neexistence rozporů mezi signatáři.  

 



19 
 

 Pokud bych měl alianci jasně zařadit z hlediska Waltzovy teorie rovnováhy moci 

(a s ní související teorie rovnováhy hrozeb), je možné celkem logicky vyloučit 

bandwagoning. V některých publikacích se je sice možné setkat s názorem, že 

Rakousko-Uhersko bylo ve vleku Německého císařství, nebylo tomu tak na konci 

sedmdesátých let. Otázka závislosti Rakouska-Uherska na Německém císařství začíná 

být aktuální až v předvečer Velké války a v jejím průběhu. 

 

 Dle mého názoru je tedy dvojspolková smlouva příkladem vyvažování sil, ačkoliv 

poněkud atypickým a to z toho důvodu, že se snažila vyvažovat sílu rusko-

francouzského bloku, který ovšem ještě zdaleka nebyl zformován. 

  



20 
 

3. Trojspolek: Německo-rakousko-italský svazek 
 
  
  Jakkoliv znamenala německo-rakouská smlouva zásadní obrat v evropské 

politice, v době svého podpisu nezajišťovala pro žádného signatáře dostatečnou záruku 

vlastní bezpečnosti. Jak bylo zmíněno v předchozí části, Bismarck hledal cestu, jak 

zapojit do svazku s Rakouskem-Uherskem také Rusko (prostřednictvím spolku tří 

císařů, který byl ve své reinkarnaci platný mezi lety 1881-1887) a Itálii. Právě svazku s 

Itálii bych rád věnoval následující část své práce. 

 

 

  

3.1 Německo-italská spolupráce - Cesta k Berlínu vede přes Vídeň 

  

Zatímco Conybeare (1992) chápe pro účely svého článku smlouvu definující 

Spolek tří císařů a později podepsanou smlouvu zakládající Trojspolek jako sui generis 

alianci Itálie, Německa, Rakouska-Uherska a Ruska, dle mého názoru se jedná o pouhý 

chronologický průnik obou smluv, a to z několika důvodů. Jednak nebyl Spolek zřízen 

za účelem vojenské aliance signatářů, jednak, jak už bylo mnohokrát řečeno, byly zájmy 

Rakousko-Uherska a Ruska neslučitelné. Navíc samozřejmě zůstaly Rusko a Itálie 

smluvně nepropojeny.  

  

Co má však Trojspolek se Spolkem tří císařů společné, je snaha Otto von 

Bismarcka o usmíření Rakousko-Uherska se svým sousedem, v tomto případě Itálií. 

Iniciátorem se tedy opět stalo císařské Německo, které mělo s Italským císařstvím 

vztahy více než korektní. Bylo tomu tak zejména díky úzkému propojení risorgimenta 

s německým sjednocovacím procesem. Benátsko mohlo být připojeno díky prusko-

rakouské válce, Řím byl připojen díky francouzské porážce roku 1870. Spolupráce v 

roce 1866 byla navíc formálně podložena vojenskou ad hoc aliancí (Procacci, 2010, s. 

338).  

  

Stejně vřelé vztahy ovšem panovaly také mezi Itálií (Piemontem) a Francií v 

době vrcholení risorgimenta. Sporným bodem zde je ovšem povaha těchto vztahů. 

Domnívám se, že se nejednalo ani tolik o trvale dobré mezistátní vztahy (jako tomu 

bylo v případě vztahů anglo-italských či prusko-italských), nýbrž o vztahy vybudované 
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na tandemu Napoleon III. - hrabě Cavour a obecně zakládající se na kladném vztahu 

Napoleona III. k Apeninskému poloostrovu. Camillo Cavour však v roce 1861 umírá a 

na počátku nové dekády se hroutí i napoleonský režim ve Francii. Tamní nový 

republikánský režim s hrůzou zjistil, že politika Napoleona III. zplodila dvě nové 

mocnosti při francouzských hranicích a vzájemné přátelství bylo na více než dvě dekády 

umlčeno.  

  

Tento směr zahraniční politiky italské vlády našel podporu jak u Bismarcka, 

který neutichal ve snaze izolovat Francii, tak u samotného italského krále Viktora 

Emanuela II., který si s Františkem Josefem I. i Vilémem I. vyměnil několik 

zdvořilostních návštěv (Procacci, 2010, s. 338). Největší Bismarckovou výzvou však v 

tomto ohledu nebyla nejvyšší patra italské politiky, nýbrž italské lidové hnutí iredenta 

usilující mimo jiné o anexi rakouského Jižního Tyrolska a Dalmácie. Iredentisté tento 

nárok zakládali na národnostním principu, neboť dotyčné oblasti byly z větší části 

obývané Italy. Toto hnutí se stalo poměrně vlivným na konci sedmdesátých let, kdy při 

kulminaci východní krize prosazovalo podporu rakousko-uherské diplomacie (a tedy 

anexi Bosny a Hercegoviny) výměnou za odevzdání území nárokovaných Italy (Haines, 

1937, s. 36). Italští zmocněnci při berlínském kongresu si však patrně plně uvědomovali 

neobhajitelnost takových postojů a nároky vzneseny nebyly. 

  

Výstupy berlínského kongresu se nesetkaly u italské veřejnosti s přílišným 

nadšením, ba právě naopak. Do severní Itálie se tak po krátkém intermezzu vrátilo 

ostře protirakouské naladění, v několika městech se konaly demonstrace proti postupu 

italské vlády, která dle mínění čelních představitelů iredentismu nejednala v zájmu 

italského národa. Tisk vznesl obvinění i proti postupu evropských velmocí (Haines, 

1937, s. 39-41). Berlínský kongres má však svůj význam i v souvislosti s tuniskou 

otázkou, která začala být na konci sedmdesátých let aktuální. 

  

Upadávající moc Osmanské říše uvolnila západoevropským mocnostem ruce 

také v severní Africe. Z hlediska faktorů vedoucích ke zformování rakousko-německo-

italského svazku jsou stěžejní především události v Tunisu. Zde se v období 

následujícím po napoleonských válkách začala realizovat zejména Francie, italské 

minoritní kolonie nebyly vzhledem k (tehdejší) neexistenci jednotné Itálie brány v 

potaz. Změna nastala s nástupem Napoleona III., který (nejen) díky výše zmíněným 
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kladným postojům k italskému národu a italským ambicím  ztratil zájem na rozšiřování 

francouzského vlivu v Tunisu.  Doslova v předvečer Napoleonova pádu, v roce 1870, 

byla italská flotila v Janova připravena prosadit italský zájem, nicméně britská 

diplomacie v obavách před ovládnutím sicilského (tuniského) průlivu jednou 

mocností, donutila italskou vládu k ústupu a donutila tuniského vladaře k přijmutí 

formální osmanské nadvlády (Langer, 1925, s. 58).  

  

Nový francouzský režim navázal na svého předchůdce z první poloviny 19. století 

a usiloval o získání definitivního vlivu nad Tunisem, nicméně byl Německem zpočátku 

v této věci blokován. Na Berlínském kongresu, který se primárně zabýval východní 

krizí, však Bismarck přehodnotil své postoje vůči francouzským ambicím v Tunisu. Jak 

bylo zmíněno výše, rozhodující roli v Bismarckově přehodnocení situace měla 

především ne příliš dobře podložená obava z obnovení „Kounického“ protipruské 

koalice z dob sedmileté války (viz výše). Bismarck tedy podle zásady rozděl a panuj 

(sám sebe označoval jako čestného makléře) pomáhal přerozdělit jednotlivé osmanské 

provincie a závislá území mezi evropské mocnosti (Langer, 1925, s. 60). Jakkoliv se 

dnes mnohde uvádí, že Bismarck organizoval berlínský kongres z čistě prestižních 

důvodů, jemu samotnému rozdělování sfér vlivu od severní Afriku před Blízký východ 

až po Balkánský poloostrov vyhovovalo, neboť přenášelo pozornost mocností směrem 

od Evropy.  

  

Jak vídeňský, tak berlínský dvůr si byly vědomy italských nároků na Tunis, 

Berlín je ničím nepodmiňoval, Vídeň by svůj souhlas k italské okupaci Tunisu chápala 

jako kompenzaci za italský souhlas k rakousko-uherskému zabrání Bosny a 

Hercegoviny. Nový italský kabinet, rozklížený spory o směřování zahraniční politiky (z 

velké části byl tvořen zástupci tzv. italské levice, nicméně například post ministra 

zahraničí byl obsazen příslušníkem italské prorakouské šlechty), nicméně o udělení 

Tunisu na berlínském kongresu nepožádal, a to ze dvou důvodů. Jednak nebyla italská 

armáda připravena na vojenskou expedici, jednak se italská strana obávala, že by se 

tímto krokem v očích iredentistů vzdala nároku na kompenzaci ve formě Jižního 

Tyrolska, Dalmácie a Istrie. Bismarck proto v tajných jednáních přiznal nárok na Tunis 

Francii (Langer, 1925, s. 70). Od francouzského záboru Tunisu si Bismarck sliboval 

zejména alespoň částečné odvrácení francouzské pozornosti (jak politické, tak 

vojenské) od německo-francouzské hranice v Evropě, je však dost možné, že už v této 
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době sledoval takovým manévrem vražení klínu mezi francouzskou a italskou politiku. 

Případný anglický odpor byl neutralizován udělením správy Kypru pod Westminster.  

  

Samotný berlínský kongres připravil tedy východiska pro osud Tunisu, nicméně 

francouzské straně dosavadní status quo vyhovoval. Zatímco Skřivan, Drška a Stellner 

(1994, s. 182) se omezují na tvrzení, že následný vývoj tuniské situace železnému 

kancléři vyhovoval, osobně bych se přikláněl k tomu, že Bismarck je do jisté míry 

tvůrcem nastalé situace. Dokonce došlo k tomu, že Bismarckův nápadný tlak vzbuzoval 

v Paříži podezření: „Tuniská hruška je zralá a nastal čas, abyste si ji utrhli, beyova 

výbušnost je jako srpnové slunce, Váš plod může buď shnít, či být ukraden, pokud jej 

necháte na stromě příliš dlouho“ (Langer, 1925, s. 76). Francie však nehodlala být 

agresorem a byla to až výbušná politika italského premiéra Cairoliho, která přinutila 

francouzskou diplomacii chránit své ekonomické zájmy silou (Langer, 1926, s. 264). 

Cairoli se ještě pokoušel s Německem sjednat alianci, ale Bismarck Italy upozornil, že 

cesta k Berlínu vede přes Vídeň (Langer, 1926, s. 257), pro Cairoliho, sympatizanta 

iredentistického hnutí, se jednalo o nemyslitelné. Bismarck tedy nepřistoupil na 

diplomatický kalkul, jaký například představovala dvoustranná Zajišťovací smlouva s 

Ruskem, s Itálií měl časově významnější plány.  

  

V roce 1881 byl tedy Tunis obsazen Francií a nad Tunisem byl vyhlášen 

protektorát. V Itálii padla Cairoliho vláda, staronový premiér Agostino Depretis využil 

obecného veřejného přesvědčení o opuštění Itálie Spojeným královstvím i Francií a 

společně s veteránem italského risorgimenta Pasqualem Stanislaem Mancinim a 

italským králem stvrdili spolupráci s Německem a Rakousko-Uherskem podpisem 

smlouvy zakládající Trojspolek 20. května 1882 (Procacci, 2010, s. 358). 

  

 Rakousko-uherský postoj ke sblížení s Itálií nebyl vyloženě kladný. Znovudobytí 

ztracených severoitalských držav tak jako je plánoval František Josef I. již sice nebylo 

na pořadu dne, nicméně hrabě Kálnoky, rakousko-uherský ministr zahraničí, se obával 

sporu s Francií, pokud by se Itálie přidružila k ose Berlín-Vídeň. Řím, vědomý si výhrad 

svého potenciálního alianční partnera, sladil svou středomořskou politiku podle 

oficiálního dokumentu Spolku tří císařů jako projev dobré vůle. Stejně tak ustoupil od 

ostré kritiky Francie za zabrání Tunisu (Bridge, 1972, s. 131-132).  
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Trojspolková smlouva byla stejně jako dvojspolková smlouva mezi Německem a 

Rakousko-Uherskem (která zůstávala dále v platnosti a byla na nové smlouvě 

nezávislá) čistě obranného charakteru. Na rozdíl od starší smlouvy byla tato namířena 

explicitně proti Francii. Smlouva ošetřovala případ, kdy byla Itálie či Německo Francií 

napadena: v prvním případě by Itálii pomohly oba zbývající signatářské státy, ve 

druhém případě byla povinována pouze Itálie. Stejně tak by signatářské státy musely 

přijít na pomoc signatářskému státu, který by byl napaden dvěma mocnostmi, v 

případě, že by byl napaden pouze jednou mocností a nejednalo by se o Francii, byla 

zaručena benevolentní neutralita signatářských států. Také v případě útočné války 

jakéhokoliv signatářského státu byly ostatní státy zavázány dodržovat neutralitu. 

Signatářům byl zapovězen vstup do ostatních aliancí, které by mohly být namířeny 

proti ostatním signatářům. Italská strana si navíc vymínila deklaraci, že smlouva 

nemůže být za žádných podmínek namířena proti Spojenému království.  

 

 

3.2 Vývoj trojspolku po roce 1882 

   

Zejména kvůli atributům dějinného vývoje po vypuknutí Velké války, tj. 

italského odmítnutí vstupu do bojů na straně Centrálních mocností, s nimiž byla Itálie 

smluvně svázána, je zajímavé pozorovat vývoj trojspolkové smlouvy (či obecně 

partnerství mezi signatáři) od jejího podpisu až po úsvit válečných let. V roce 1887, při 

prodloužení platnosti smlouvy, si italská strana vyžádala další dodatek, který Itálii 

garantoval právo na odškodnění v případě, že se balkánské situace vyvine ve prospěch 

Rakouska-Uherska (Procacci, 2010, s. 358). Tímto dodatkem, byla s téměř desetiletým 

zpožděním alespoň částečně uspokojena touha určitých italských kruhů po iredentě.     

Ve stejném roce se v Itálii dostává k moci vláda vedené Francescem Crispim. Tento 

„italský Bismarck“ utvrdil směřování své země směrem k Centrálním mocnostem. 

Krátce po svém nástupu do funkce rázně ukončil jednání s Francií o obchodní smlouvě, 

čímž zahájil téměř desetiletou obchodní válku. Konflikt s rodící se Trojdohodou lze 

doložit také na italském koloniálním dobrodružství v africkém rohu, kde byla Italům 

bránící se Etiopie podporována Spojeným královstvím, Francií i Ruskem (Procacci, 

2010, s. 365). Příčiny Crispiho orientace lze spatřovat mimo jiné také v jeho zázemí: 

byl to sicilský rodák a jih Itálie nebyl z historických důvodů nikdy zdaleka tolik 

protirakouský, jako sever. Na jihu byla hlavním nepřítelem Francie, což se Crispimu 
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podařilo prosadit do zahraničního kursu celé Itálie. Byla to však agresivní (a v kontextu 

zápasu o Afriku neúspěšná) zahraniční politika, která Crispimu zlomila vaz. Jeho 

nástupce, markýz di Rudinì, byl mnohem smířlivější (nejen) vůči Francii, jíž uznal 

jakožto právoplatného suveréna nad Tunisem (Procacci, 2010, s. 376).  

  

Crispiho sen o „pruské Itálii“ vzal definitivně za své ve druhé polovině 

devadesátých let, kdy byly na denním pořádku ozbrojené nepokoje mezi vládními 

silami a extremisty všeho druhu, zanedbatelné nebylo ani pravidelné střídání vlád a 

jejich postojů. Itálie se znovu etablovala jako politicky nečitelný partner. O definitivní 

odklon od Centrálních mocností se zasloužil v prvním desetiletí nového století 

Giovanni Giolitti, který odmítl Crispiho imperiální politiku (výjimkou potvrzující 

pravidlo je v tomto případě krátká a úspěšná válka s Osmanskou říší o Libyi). Těžiště 

italské diplomacie se tak znovu přesunulo do Evropy, což nutně znamenalo sbližování 

s Francií i se Spojeným královstvím na úkor Trojspolku (Procacci, 2010, s. 389). S 

oběma mocnostmi byla uzavřena obdoba anglo-francouzské Srdečné dohody: jednalo 

se tedy o jmenovité uznání dosavadních koloniálních zisků, nicméně dohoda zároveň 

zapříčinila postupné oteplování vztahů. Vztah s Francií byl navíc posílen francouzsko-

italskou smlouvou z roku 1902, ve které se oba signatáři zavázali k neutralitě, pokud by 

byla jedna ze zemí napadena. Itálie se také zavázala, že nepřijme žádný závazek, který 

by nutil Itálii k válce proti Francii. Skřivan, Drška a Stellner (1994, s. 194) dokonce 

dochází k závěru, že s rokem 1902 přestává Trojspolek fungovat jako spojenectví tří 

partnerů. Je otázkou, na kolik se jednalo o příklon Itálie k Francii, či pouhé ponechání 

si prostoru pro manévrování. 

  

Italské dilema skončilo začátkem Velké války v létě 1914. Krátce po jejím 

vypuknutí ministerský předseda Giolitti informoval pařížskou vládu, že posloupnost 

událostí (zejména rakouské vypovězení války Srbsku) nezakládá pro Itálii casus 

foederis (záminku pro alianci) na základě trojspolkové smlouvy, která byla čistě 

obranné povahy. Přerod (slovy vídeňské vlády zrada) Itálie v dohodovou mocnost byl 

korunován na jaře 1915, kdy byly vyjednány v Londýně podmínky vstupu do války na 

straně Trojdohody (Procacci, 2010, s. 406). 
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3.3 Trojspolek pohledem realistické teorie 

 

 Vojenská aliance podepsaná hned třemi státy zároveň není v kontextu 19. století 

příliš častým jevem. Trojspolek má oproti předchozí smlouvě nicméně i další 

odlišnosti.   Vzhledem k tomu, že zájmy Rakousko-Uherska i Německa byly ve věci 

Itálie podobné, lze o nich uvažovat jako o jedné straně.  

 

 Prvními intencemi italské strany k připojení se k Centrálním mocnostem bylo 

pravděpodobně vyhledání spojence proti Francii, nicméně jak uvádím výše, Vídeň si 

nepřála spojence s otevřeným nepřátelstvím vůči Francii. Nezbývá tedy nic jiného, než 

se spokojit s tvrzením, že ze strany Itálie šlo o pouhé vymanění se z izolace a vyhledání 

spojenců, kteří by do budoucna zabránily jakémukoliv ponížení srovnatelného 

s obsazením Tunisu Francouzi. Itálie neměla příliš mnoho možností na výběr: výrazné 

usmíření s Francií nebylo aktuální, tradičně dobré vztahy se Spojeným královstvím 

nikdy aliancí završeny nebyly (důvodem je tradiční britský izolacionismus té doby). 

Itálie v podstatě neměla jinou možnost, než se připojit k Centrálním mocnostem. 

Z toho důvodu se kloním k názoru, že výsledná smlouva byla v kontextu realistické 

teorie a konceptu vyvažování moci důsledkem bandwagoningu, Itálie se (po nějakou 

dobu) tedy ocitla ve vleku Německa a Rakousko-Uherska. 
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4. Snahy o rozšíření aliance 

  

4.1 Spolek tří císařů 

 

 Jak bylo naznačeno v předchozích kapitolách, celkem dvakrát došlo 

k německému pokusu o sblížení Ruska a Rakousko-Uherska. Plody Bismarckových 

snah, tj. celkem dva spolky tří císařů (v roce 1873 a 1881), však nikdy původní záměr 

nenaplnily. Jejich zakládající smlouvy se zabývaly především rozdělení sfér vlivu na 

Balkánském poloostrově a tento rámec nebyl nikdy překročen. Jediným rysem, který 

připomínal alespoň vzdáleně spojeneckou smlouvu, byl první článek smlouvy Tří 

císařů z roku 1881, kterým se státy zavázaly dodržovat neutralitu v případě války 

signatáře s třetí stranou (Bridge, 1972, s. 399). Odchod Bismarcka z německé politiky 

je zároveň koncem jakýchkoliv pokusů o sblížení středoevropského regionu s Ruskem.  

 

 Výjimkou z výše vyřčeného je epizodické sblížení císaře Viléma II. s carem 

Mikulášem II. v letech 1904-1905. Výsledkem tohoto sblížení, vyplývajícího především 

z carovy zoufalosti z války s Japonskem, byla smlouva z Björkö podepsaná 24. 7. 1905 

na soukromé plachetnici Viléma II. v nejvyšším utajení (Fay, 1918, s. 48). Dokument 

navržený německým císařem ustavoval bezpodmínečnou obrannou alianci Německa a 

Ruska v případě napadení jakoukoliv třetí zemí (Fay, 1918, s. 67-68), ve své době by 

znamenal tedy naprostý převrat v evropské diplomacii. Smlouva byla nicméně 

v příkrém rozporu s dosavadními závazky obou mocností, v případě Německa se 

smlouvou dvojspolkovou, v případě Ruska s francouzsko-ruskou spojeneckou 

smlouvou. Zejména z těchto důvodů nebyla smlouva akceptována německou vládou. 

Ruští ministři si kladli za podmínku přijetí Francie do obranné aliance, čímž byla 

smlouva de facto zamítnuta. O samotné smlouvě se Francie (a s ní zbytek světa) 

dozvěděl až po bolševickém převratu v roce 1917 (Fay, 1918, s. 68), což jenom dokládá 

její izolovanost a irelevantnost vůči reálnému dění. 

 

4.2 Konec skvělé izolace? 

  

Problematika německého nového kursu v zahraniční politice po nástupu císaře 

Viléma II. na německý trůn byla nastíněna v předchozí části práce. Nyní popíšu její 

dopad na britsko-německé vztahy na přelomu století. 
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Vilém II. se snažil ve věci vztahů se Spojeným královstvím o následování odkazu 

odejitého Otto von Bismarcka. Tzv. Helgolandsko-Zanzibarská smlouva, uzavřená 

teprve půl roku po Bismarckově odchodu (tedy 1. července 1890) nebyla sepsána 

zčistajasna. Bismarck již v roce 1886 (a opětovně v roce 1889) uzavřel předběžné 

dohody se Spojeným královstvím a Portugalskem o vymezení sfér vlivu při východním 

pobřeží Afriky (Gillard, 1960, s. 633). Bismarckovy cíle byly v tomto ohledu čistě 

koloniální, jednalo se mu zejména o bránění Rhodesově záměru o propojení britských 

držav v Africe. Z jím vyjednaných pozic pak mohla nová německá garnitura ustoupit 

výměnou za Helgoland, strategický ostrov při německém severomořském pobřeží. I 

přes německou snahu se z helgolandské smlouvy nikdy nestala srdečná dohoda, Berlín 

přehlédl (nebo nechtěl vidět) fakt, že tato ad hoc nabídka iniciovaná britským 

ministrem zahraničí pouze sloužila britským koloniálním zájmům v Africe a neměla 

ambice stát se východiskem pro další spolupráci (Gillard, 1960, s. 652). Gillard 

(tamtéž) dokonce vyslovuje domněnku, že Bismarck by takovou nabídku nikdy nepřijal 

a za pravdu mu dávají státníkova slova o „výměně kalhot za knoflík od kalhot“ (Perras, 

2004, s. 175).4  

  

Jakákoliv další spolupráce mezi mocnostmi byla částečně komplikována i v 

samotném Německu, kde se v reakci na smlouvu se Spojeným královstvím zformovala 

zájmová organizace Všeněmecký svaz, jedním z jejích atributů byla silně protianglická 

rétorika (Kennedy, 1974, s. 48). Od poloviny devadesátých let lze s určitostí pozorovat 

konec smířlivé politiky vůči Spojenému království, a to včetně koloniální říše v Africe, 

která měla být Helgolandskou smlouvou narovnána. Od Nigeru přes Kongo až po 

Búrské republiky vidí Kennedy (1974, s. 49) spory mezi Britským impériem a 

Německým císařstvím.  

  

Ze všech sporů bych rád zdůraznil slavný telegram Krugerovi. V něm císař Vilém 

II. gratuluje presidentovi Transvaalské republiky Stephanovi Krugerovi k vítězství nad 

pokusem o probritský převrat: „Upřímně gratuluji Vám i Vašemu lidu, když jste bez 

volání spřátelené velmoci, dokázali ubránit Vaší zemi před ozbrojenými uchvatiteli a 

                                                           
4 Je otázkou, na kolik se jednalo o odůvodnitelnou kritiku a na kolik o emocionálně zabarvenou kritiku 
svého vynuceného nástupce, neboť sám Bismarck po většinu své kariéry nevnímal kolonie jako důležité 
pro rozvoj německé říše, jednou se dokonce nechal slyšet, že "má mapa Afriky je v Evropě". 
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zachovali si tak svou nezávislost“.  Jako kontroverzní je chápána zejména část o 

spřátelené velmoci, která ostentativně ukazuje k Německu. Císař se tímto telegramem 

rozhodl vyměnit vyhlídku na jakoukoliv formu přátelství se Spojeným královstvím za 

vyjádření obdivu k zemi, ve které nemělo Německo ani strategické, ani obchodní zájmy. 

Historický vývoj ukázal, že tento telegram stál na počátku řetězce vedoucího ke 

znepřátelení Německa a Spojeného království. Londýn totiž vzápětí rozhodl o 

vybudování tzv. Flying Squadron, námořní jednotky schopné pohotově zasáhnout 

kdekoliv na světě (Kennedy, 1974, s. 49). To vedlo k vyprovokování britsko-německých 

závodů ve zbrojení, které na více než deset let zčeřily vody anglo-německých vztahů. 

Jakkoliv se císař Vilém II. snažil využít sílící německou flotilu k vynucení britského 

spojenectví, nepodařilo se mu to (viz dále). 

  

Ačkoliv se to zdá být z dnešního pohledu paradoxní, v období mezi lety 1911 

(Agadirská krise) a 1914 (vypuknutí Velké války), došlo k nápadnému zlepšení vztahů 

obou států. Hlavní podíl měl na tomto oteplení německý kancléř Theobald von 

Bethmann-Hollweg, který do funkce nastoupil v roce 1909. Lynn-Jones (1986, str. 12) 

při této příležitosti uvádí situaci z první balkánské války, kdy Rakousko-Uhersko 

mobilizovalo proti Rusku kvůli situaci v Srbsku (jednalo se tedy o obdobnou situaci 

jako o dva roky později) a situaci zachránila pouze spolupráce Berlína a Londýna. Sked 

(1995, s. 290) však míní, že „mobilizace byla cvičná“. Další britsko-německé dohody 

přisuzovaly Německu právo na některé portugalské kolonie v případě finančního 

kolapsu lisabonské vlády a britský souhlas s dobudováním německé železnice v 

Osmanské říši. Jako podružný výsledek tohoto sbližovacího procesu byl ukončen závod 

v námořním zbrojení (Lynn-Jones 1986: 130-133). Zlepšení britsko-německých mohlo 

v Berlíně vzbudit mylnou naději na neutralitu Spojeného království v případě 

kontinentální války, taková záruka však nebyla nikdy Londýnem vyslovena. 

 

 

4.3 Snahy o rozšíření aliance pohledem realistické teorie 

 

 Jakkoliv bylo britské námořnictvo, průmyslová a demografické základna 

mnohem větší než v případě Německa, německé pokusy o navázání aliance ve 

vilémovském období nasvědčovaly opaku. Velkou roli v těchto pokusech zastával 

Alfred von Tirpitz, toho času velkoadmirál (a tedy velitel veškerého německého 
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loďstva). Jeho záměrem bylo proměnit Německou ve skutečnou světovou velmoc (což 

bylo naprosto v souladu s Vilémovou „weltpolitik“) prostřednictvím vybudováním 

velké flotily, směle konkurující britské námořní nadřazenosti (Maurer, 1997, s. 287).  

 Proto Tirpitz prezentoval svou „teorii risku“: britské loďstvo není v celé své síle 

schopno udeřit na jednom místě, Německu tedy stačí vybudovat dostatečné silnou 

severomořskou flotilu a tento samotný fakt donutí Spojené království k přehodnocení 

své alianční politiky, neboť se ocitne v situaci, kdy nebude mít jiné možnosti, než 

nějakým způsobem uzavřít smír s Německem – ať už zachováním neutrality v případě 

kontinentální války, či rovnou vstupu do spojeneckého svazku. Trefný je výrok císaře 

Viléma II: „Anglie a Německo budou stát spolu, nebo padnou“ (Packard, 1920, s. 403).  

 

 Povaha německých snah o sblížení se Spojeným královstvím ovšem nebyla čistě 

silová. Německá diplomacie vycházela ze společných antipatií vůči Rusku a dobrých 

vztahů s Itálií. Pro londýnskou politiku ale tyto faktory neospravedlňovaly oslabení 

britské moci (nejen) v Severním moři, proto se proti Tirpitzovým očekáváním Spojené 

království vydalo cestou posilování vlastní námořní moci (závody ve zbrojení) a 

posilování svazku s Francií (což se projevilo například při marocké krizi). Německá 

ambice strhnout Spojené království silou na vlastní stranu (bandwagoning) tedy 

nevyšla a naopak došlo k vyvážení sil britskou preferencí Dohody. 
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5 Závěr 

 

 Prizma realistické teorie umožňuje názorně analyzovat velmocenskou alianční 

politiku poslední čtvrtiny 19. století a počátku 20. století. Mapa Evropy je v tomto 

období nejjednodušší (ve smyslu počtu státoprávních aktérů) za posledních několik 

desítek let, neboť sjednocovacím procesem v předchozím státy spíše zanikaly. Navíc 

stále převládají monarchické režimy v čele se státníky, jímž není rozhodování v duchu 

realismu cizí: i samotný název Bismarckem praktikované „realpolitik“ tomu 

nasvědčuje. Otto von Bismarck je pak prototypem nového státníka konce 19. století, 

beroucí pragmaticky v potaz zejména materiální zájem své země. Právě Otto von 

Bismarcka lze označit za ústřední postavu celého systému Centrálních mocností.  

 

Dvojspolek, svazek Německa a Rakouska-Uherska, byl zformován jako první. 

Při sestavování aliance byl odmítnut jakýkoliv sentiment způsobený rakouskou 

porážkou v německém sjednocovacím procesu. V potaz byl vzat pouze zájem Rakouska-

Uherska na ochraně před případnou ruskou agresí a zájem Německa na ochraně před 

francouzským útokem. Oba tyto zájmy agregované dohromady zároveň zajistily 

rakousko-uherské vztahy s Německem. 

 

Podobnou snahu lze vysledovat i ve sbližovacím procesu dvojspolkových 

mocností s Itálií, kdy Bismarck jasně naznačil, že aliance Německa a Itálie není možná 

bez rakousko-italského usmíření. Jakkoliv prusko-rakouská válka roku 1866 zároveň 

odsunula Rakousko z Německa (ale zároveň ho příliš neponížila), v rakousko-italských 

válkách k ničemu takovému nedošlo. Součástí Rakouska-Uherska byla území zčásti 

obývaná Italy, která se snažila veřejností podporované iredentistické hnutí připojit 

k Itálii. I pokud byli italští vedoucí představitelé ochotni sbližovat se Rakouskem-

Uherskem, neměli podporu veřejnosti. 

  
 Soudobý rakousko-uherský ministr zahraničí hrabě Kálnoky v této souvislosti 

hovoří o lidovém nadšení (či podpoře) jako o „pojivu spojeneckých smluv“. Lze doložit 

jeho tvrzení o absenci lidového nadšení, které stejně jako v případě spolku tří císařů 

zabránilo jakémusi dalšímu utužení aliance. Posledním významným rozdílem oproti 

původní smlouvě mezi Rakousko-Uherskem a Německem je následná absence 

vojenské spolupráce mezi signatáři. Generální štáby těchto dvou jmenovaných zemí 
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mezi sebou sdílely některé vojenské plány (zejména v otázce případného postupu proti 

Rusku), s Itálií ovšem k ničemu takovému nikdy nedošlo (Bridge, 1972, s. 133-134). Na 

příkladu Itálie lze tedy dokázat jisté nedostatky realistické teorie v období formování 

smluv. I přestože byly spory na nejvyšší diplomatické úrovni vyřešeny a velmocenské 

zájmy byly v souladu, veřejné mínění mohlo veškeré snahy státníků zmařit. 

  

 Další německé snahy o rozšíření aliance se setkaly v případě Ruska se střetem 

zájmů, v případě Spojeného království s nepochopením postavení tohoto útvaru ve 

světové politice. Německo a Rusko nemělo příliš mnoho společných racionálních 

zájmů. Nadstandardní vztahy těchto států vždy vyplývaly spíše z pruské tradice a 

rodinných vztahů mezi vládnoucími dynastiemi. Když ale začala být na konci 

osmdesátých let dávána preference Dvojspolku ze strany Německa (například 

ostentativním zveřejním podmínek zmíněné smlouvy), dostalo se s Ruskem do střetu 

zájmu prostřednictvím rakousko-uherských ambicí na Balkánském poloostrově.  

  

 Snahu o vymanění Spojeného království ze „splendid isolation“ potom chápu 

jako naprosté selhání vilémovské „weltpolitik“, respektive jako její nepochopení 

historické role Spojeného království v Evropě.  Tato snaha „uzbrojit“ Spojené království 

sice nakonec v ukončení britského izolacionismu vyústila, nicméně Londýn se přiklonil 

na úplně jinou velmocenskou stranu, než Vilém II. doufal. Britsko-německá détente 

v posledních letech míru vzbudila v německých nejvyšších okruzích přesvědčení o 

opaku, nicméně v tomto případě bylo přání otcem myšlenky.  
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