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Abstrakt
Období mezi lety 1864/1865–1870 představuje vrcholnou fázi sjednocení
Německa, v níž Prusko dokázalo rázným postupem a dvěma rychlými válkami eliminovat
své protivníky – Rakousko a Francii. Cílem diplomové práce je na základě studia
pramenů a relevantní literatury prezentovat a kriticky analyzovat pruskou zahraniční
politiku. Autor se zaměřuje na zhodnocení faktorů, které ovlivňovaly rozhodnutí
pruského ministerského předsedy, respektive představitelů evropských mocností, a klade
si otázku, zda se Bismarck pouze přizpůsoboval okolnostem neodvratně vedoucím
k válce s Rakouskem, či zda je urychloval a přímo vytvářel, a soustředí se na vztahy
s Francií, která se ze všech velmocí nejvíce stavěla na odpor německému sjednocení.
Studie klade důraz na metody a postupy, jimiž Prusko dosáhlo toho, že se do jeho
konfliktu s Vídní a Paříží nezapojila některá z evropských velmocí, a upozorňuje na
úskalí výzkumu okolností vedoucích k vypuknutí prusko-francouzské války.
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Abstract
The period of 1864/1865–1870 represents the final stage of the unification of
Germany, during which Prussia adopted a resolute approach and in two quick wars
succeeded in eliminating its enemies – Austria and France. The aim of the diploma thesis
is to present and critically analyse the Prussian foreign policy based on the study of
sources and relevant literature. The author assesses factors which influenced the Prussian
prime minister and the representatives of the European powers in their decisions. He also
asks the question whether Bismarck merely adapted to the circumstances which
inevitably led to the war with Austria or whether he himself contributed to their creation
and speeded up the whole process. The most attention is then paid to France which was
the greatest opponent of the unification of Germany of all powers. The study looks into
the methods and steps which enabled Prussia to prevent the great European powers from
getting involved into its conflict with Vienna and Paris. Moreover, it points out the
challenges of the research on circumstances which led to the outbreak of the FrancoPrussian War.
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Gesammelte Schriften und Denkwürdigkeiten des General-Feldmarschalls
Grafen Helmuth von Moltke

KWGB

Kaiser Wilhelms des Grossen Briefe, Reden, und Schriften

LQV

The letters of Queen Victoria

MMW

Moltkes militärische Werke
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Úvod
Když byl Vilém I. po svém bezdětném bratru korunován v roce 1861 pruským
králem, bylo mu čtyřiašedesát. O pár měsíců později si za ministerského předsedu vybral
Otto von Bismarcka, muže, jenž bude sloužit ještě jeho vnukovi. Tento pruský šlechtic,
později téměř obligátně označovaný za „železného“ kancléře, v součinnosti se svým
králem, a později císařem, určoval směr pruské a německé politiky po téměř tři dekády,
pro jeho dlouhou kariéru však byla klíčová zejména léta 1864–1870, kdy se mu třemi
překvapivě rychlými válkami podařilo nebývale rozšířit pruský vliv v Evropě, docílit
dominance Pruska v Německu a vytlačit odsud rakouský vliv. Zhroucení
bonapartistického režimu ve Francii pak odstranilo poslední překážku na cestě
k německému sjednocení.
Řetězec vedoucí ke zmíněným událostem se však započal již v létě 1863, kdy
František Josef I. svolal do Frankfurtu n. Mohanem německá knížata k projednání
reformy Německého spolku, jež měla nadále posílit rakouské postavení skrze ustavení
stálého pětičlenného direktoria a parlamentu doplňovaného delegáty ze sněmů
jednotlivých zemí. Zmíněný krok vycházel vstříc zejména středním německým státům
a hlas pruského krále by za těchto okolností viditelně oslabil. Bismarck však s vypětím
všech sil dosáhl toho, že Vilém I. přes četná naléhání císařovo pozvání odmítl. Německá
knížata se však zdráhala přijmout tak zásadní reformní plán bez konzultace s pruským
monarchou, rakouská snaha tak skončila blamáží a citelným diplomatickým neúspěchem
podunajské monarchie.
Příležitost k posílení pruského vlivu se naskytla záhy a souvisela se státoprávním
uspořádáním polabských vévodství Šlesvicka a Holštýnska. Obě po dlouhá staletí
náležela Dánsku, avšak v revolučních letech 1848/1849 se v nich rozvinula masová hnutí
požadující samostatnost. Napětí vyústilo v povstání, jež však Kodaň dokázala
pacifikovat, i přesto se do záležitosti vložily evropské velmoci a Londýnským protokolem
z roku 1852 garantovaly vévodstvím autonomii v rámci dánské monarchie a rovnost
Dánů s Němci. Na počátku šedesátých let však konflikt znovu ožil. Patent krále Frederika
VII. z 30. března 1863 odděloval Holštýnsko od Šlesvicka a navíc mu odnímal autonomii.
Nařízení potlačující užívání němčiny ve styku s úřady následně pobouřilo veřejné mínění
v celém Německu. Novelizovaná dánská ústava pak počítala s plným začleněním obou
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vévodství do struktur monarchie. Frederik VII. však 15. listopadu nečekaně zemřel, což
situaci značně komplikovalo, jelikož byl posledním mužským členem vládnoucího
oldenburského rodu. Na uprázdněný trůn tak nastoupil Kristián IX. z pobočné
glückburské větve a 18. listopadu novou ústavu podepsal, čehož Bismarck využil
a pasoval se do role ochránce zájmů německých obyvatel vévodství.
Holštýnsko však bylo zároveň členem Německého spolku a dánské kroky tou
dobou již projednával Spolkový sněm, jenž ultimátem podmínil odvolání nového
ústavního dokumentu. Dánové odmítli, což koncem prosince po několika výzvách vedlo
k prosazení spolkové exekuce a do Holštýnska na jeho obranu před kroky kodaňské vlády
napochodovaly saské a hannoverské jednotky. Dánské jednotky se z vévodství stáhly, ale
vláda, doufající v případě konfliktu v pomoc Británie, i přes hrozby obsazením Šlesvicka
nadále odmítala ústavu odvolat. Bismarck využil jejího tvrdohlavého postoje a hrozil
válkou, pro niž však musel získat i Vídeň, jelikož samostatné pruské jednání by mohlo
být vykládáno jako akt agrese, a císař se naopak obával, aby svým pasivním postojem
nepřenechal Berlínu vůdčí roli v této otázce, proto došlo mezi Rakouskem a Pruskem
k dohodě o společném postupu. První únorový den roku 1864 rakouské a pruské jednotky
překročily řeku Eider a vstoupily do Šlesvicka. Dánská armáda nebyla schopna klást
efektivní odpor přesile svou německých mocností, čelila sérii porážek. Po pádu klíčové
pevnosti Düppel 18. dubna se fronta prakticky zhroutila a prusko-rakouské jednotky
postupovaly hluboko do vnitrozemí Jutského poloostrova.
Do konfliktu v té době vstoupila Británie, odhodlána sjednat mír mezi bojujícími
stranami. Ministerský předseda Palmerston obeslal signatáře Londýnského protokolu
z roku 1852, tedy Prusko, Rakousko a Francii a pozval je do Londýna na konferenci, jež
měla nastalou krizi řešit. K pozvaným mimořádně patřil i zástupce Německého spolku
Ferdinand von Beust a taktéž tři skandinávské země, Švédsko, Norsko a pochopitelně
Dánsko. Konference byla zahájena 24. dubna a záhy se do popředí dostala otázka
nezávislosti obou vévodství, jež měla dle názoru četných německých států a Rakouska
připadnou augustenburskému vévodovi, spřízněnému s dánským královským rodem,
Bismarck na tuto možnost vágně přistoupil, avšak nemínil ji nijak prosazovat. Konference
však kvůli dánské neústupnosti a neochotě zříci se listopadové ústavy skončila 25. června
krachem a boje byly obnoveny v plné síle.
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K dějinám německého sjednocení se vztahuje celá řada edic pramenů, některé jsou
po všech stránkách vyvážené, u jiných spočívá komplikace v jejich účelovosti, jelikož
editoři se již výběrem zveřejněných depeší, telegramů, dopisů atd. pokoušeli interpretovat
dané období a do určité míry tak pokřivovali možnosti historického výzkumu. Základní
edici pro analýzu pruské zahraniční politiky tvoří bezpochyby práce kolektivu historiků
pod vedením E. Brandenburga, R. Ibbekena a H. Michaelise (Die auswärtige Politik
Preussens, 1858–1871, Bd. V.–VI., VIII., X., Oldenburg i. O. 1935–1939), zahrnující
nejen materiály pruské a rakouské provenience, ale také písemnosti anglické a ruské,
a jejich studium umožňuje komplexní vhled do problematiky evropské politiky.
Nejnovějším dílem této série je svazek číslo sedm, který zpracoval W. Baumgart (Die
auswärtige Politik Preussens 1858–1871, Bd. VII., Berlin, 2008). Tento díl byl sice již
jednou připraven k vydání v roce 1939, avšak válka jeho publikaci zabránila a veškeré
materiály byly při bombardování zničeny. Baumgartova práce je specifická tím, že měla
možnost těžit z nejnovějších výzkumů, a soustředí se proto na širokou škálu dokumentů,
přičemž zvláštní důraz je kladen na zprávy ruských, anglických a francouzských
diplomatů. Celkovou nevýhodou této edice však zůstává její neúplnost, jelikož její
poslední, desátý svazek končí dokumenty z února 1869.
Další edicí, orientující se tentokrát na rakouskou politiku směrem k Německému
spolku, je sbírka pramenů H. Srbika (Quellen zur deutschen Politik Österreichs 1859–
1866, Berlin, 1937–1938), jejíž čtvrtý a pátý svazek poskytují bohatý zdroj informací pro
analýzu vývoje prusko-rakouských vztahů od druhé poloviny roku 1864 až po vzájemnou
roztržku v létě 1866. Zejména poslední díl Srbikovy edice, rozdělený do dvou knih, však
vykazuje v porovnání s předešlými svazky přespřílišnou orientaci na jednání vedená mezi
členy Spolku, a výběrem publikovaných textů a snižujícím se počtem pruských
diplomatických zpráv nedostatečně reflektuje „velkoněmecký“ rozměr politického
vývoje let 1865/1866. V kombinaci s prací Brandenburga a dalších však jde o velmi
hodnotný zdroj.
Dalším důležitým publikovaným pramenem zůstává třísvazkové dílo H. Ockena
(Die Rheinpolitik Kaiser Napoleons III. von 1863 bis 1870 und der Ursprung des Krieges
von 1870/71, Stuttgat 1936), jež se, jak název napovídá, orientuje na pruské a francouzské
dokumenty, avšak široce zahrnuje i výměnu zpráv mezi rakouskými diplomaty, zejména
Metternichem, Mensdorffem a Beustem, v čemž tkví jeden z hlavních kladů této edice.
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Komplikace však nastává s interpretací Onckenovy práce, jelikož autor v obsáhlém
úvodu své edice značně démonizuje politiku Napoleona III., označuje císaře za hlavní
překážku míru v Evropě a staví jej do role válečného štváče, což se odráží i ve výběru
publikovaných pramenů, kdy některé zprávy francouzských diplomatů z Berlína či Vídně
jsou záměrně vynechány na úkor těch, které hovoří o císařově ochotě podpořit různé
nároky Paříže válkou.
Jako nejvýznamnější však hodnotím edici francouzského ministerstva zahraničí
(Les origines diplomatiques de la guerre de 1870–1871, Paris 1910–1932), jež ve svých
devětadvaceti svazcích, zahrnujících více než osm tisíc dokumentů, představuje takřka
kompletní oficiální komunikaci mezi ministry zahraničí a francouzskými diplomatickými
misemi ve všech důležitých částech Evropy. Právě ve zprávách často citované úryvky
z rozhovorů s vrcholnými politiky té které země, názory jednotlivých diplomatů a pokyny
ministrů zahraničí či císaře poskytují v komparaci s dalšími prameny a relevantní
literaturou vynikající zdroj informací k detailnímu seznámení s evropskou politikou
šedesátých let 19. století.
Zdrojem znění uzavřených smluv a dohod jsou pak převážně ve zkoumaném
období vydávané edice (Das Staatsarchiv. Sammlung der offiziellen Aktenstücke zur
Geschichte der Gegenwart, Bd. VII. – XV., Hamburg 1864–1870), (Nouveau recueil
géneral de traités, conventions et autres transactions remarquables, Tome XVII. B
– XX., Goettingue 1869–1874). Cenným pramenem jsou i zápisy z rakouských či
pruských ministerských rad (Die Protokolle des österreichischen Ministerrates, 1848–
1867, Abt. V, Bd. VIII., IX.; Abt. VI, Bd. I., II., Wien 1971–1997), (Die Protokolle des
Preussischen Staatsministeriums 1817–1934/38, Bd. V, New York, 2004).
Kvalitní edici k pruské politice týkající se kandidatury na španělský trůn, a z toho
pramenících okolností prusko-francouzské války, představuje dílo J. Beckera
a M. Schmidta (Bismarcks spanische "Diversion" 1870 und der preussisch-deutsche
Reichsgründungskrieg, Bd. I., Paderborn, 2007), jež je do velké míry plnohodnotnou
náhradou chybějících dílů Die auswärtige Politik Preussens.
Z pamětí důležitých osobností vynikají zejména věcně správné a věrohodné
memoáry J. M. Radowitze (Aufzeichnungen und Erinnerungen aus dem Leben des
Botschafters Joseph Maria von Radowitz, Bd. I., Stuttgart, 1925) a H. L. Schweinitze
(Denkwürdigkeiten des Botschafters General v. Schweinitz, Berlin 1927), byť oba ještě
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nepatřili mezi diplomatické špičky a vrcholná kariéra je teprve čekala. Cenným
pramenem jsou taktéž paměti F. F. Beusta (Aus drei Viertel-Jahrhunderten:
Erinnerungen und Aufzeichnungen, Stuttgart 1887), oproti tomu ke vzpomínkám
O. Bismarcka (Gedanken und Erinnerungen, Stuttgart 1898), je třeba přistupovat se
zvýšenou obezřetností, než je u memoárů zvykem, jelikož autor mnohdy události velmi
zkresluje, jiné účelově zamlčuje, aby dosáhl požadovaného vyznění. K významným
edicím patří taktéž práce A. C. Bensona a R. B. Eshera (The letters of Queen Victoria,
London 1926).
Z autorů bohaté odborné literatury věnující se obecně aspektům německého
sjednocení je třeba uvést ty zaměřující se detailněji na zkoumané období, patří mezi ně
zejména E. R. Huber (Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. III., Berlin 1978),
H. Lutz (Die Deutschen und ihre Nation. Deutschland, 1815–1866, Berlin 1998),
O. Pflanze (Bismarck and the development of Germany: The Period of Unification, 1815–
1871, Princeton, 1971), A. a E. Engelbergovi (Bismarck: Sturm über Europa, München
2014), F. Darmstaedter (Bismarck and the creation of the Second Reich, New York 1965),
W. E. Mosse (The European powers and the German question, 1848–71, New York 1969)
a J. Steinberg (Bismarck: A life, New York 2011). Za zmínku stojí i díla H. Sybela (Die
Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I., München 1889–1894)
a H. Friedjunga (Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland 1859 bis 1866,
Stuttgart 1913), byť vzhledem ke svému stáří mají obě své limity.
K nejnovějším publikacím věnujícím se Německému spolku patří díla
A. Kaernbacha (Bismarcks Konzepte zur Reform des Deutschen Bundes, Göttingen,
1991) a J. Müllera (Deutscher Bund und deutsche Nation, Göttingen 2005). Z prací
zabývajících se vztahy velmocí před válkou v roce 1866 vynikají především C W. Clark
(Franz Joseph and Bismarck: the diplomacy of Austria before the War of 1866, London
1934), jež těží z rozsáhlého bádání v rakouských archivech, dále pak H. Burckhardt
(Deutschland, England, Frankreich: die politischen Beziehungen Deutschlands zu den
beiden westeuropäischen Grossmächten 1864–1866, München 1970). K velmi
přínosným patří také publikace F Sterna (Gold and iron: Bismarck, Bleichröder, and the
building of the German Empire, New York, 1977). Vojenským aspektům
a diplomatickým okolnostem válek se věnují Q. Barry (The road to Königgrätz: Helmuth
von Moltke and the Austro-Prussian War, Solihul 2009), A. Bucholz (Moltke and the
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German wars: 1864–1871, Basingstoke 2001) a G. Wawro (The Austro-Prussian war:
Austria's war with Prussia and Italy in 1866, Cambridge 1997), (The Franco-Prussian
war the German conquest of France in 1870–1871, Cambridge 1997), jejichž publikace
patří v oboru vojenských dějin k absolutní špičce.
Z francouzských publikací, či z těch orientujících se na politiku Paříže je třeba
zmínit knihu G. Rothana (Souvenirs diplomatiques: l'affaire du Luxembourg; la prélude
de la guerre de 1870, Paris 1884), osmnáctisvazkové dílo E. Olliviera (L'Empire libéral,
Paris 1895–1918), jež i přes své stáří patří k respektovaným monografiím vztahujícím se
k epoše Druhého císařství, dále pak studie W. E. Echarda (Napoleon III and the Concert
of Europe, Baton Rouge 1983) a W. A. Fletchera (The mission of Vincent Benedetti to
Berlin, 1864–1870, Hague 1965).
Předkládaná studie taktéž těží z celé řady odborných článků zabývajících se
podrobně dílčími tématy, v tomto ohledu však odkazuji na přiložený seznam literatury.
Z diplomových či rigorózních prací obhájených na půdě FF UK v Praze se
zkoumanému tématu věnují J. Hálek (Diplomatická předehra prusko-rakouské války –
léta 1862–1866, Praha 2001), H. Králová (Prusko-rakouské soupeření v Německém
spolku v předvečer války roku 1866 a jeho ohlas na stránkách rakouského tisku,
Praha 2007) a D. Eisner (Prusko, Rakousko a rozpuštění Německého spolku 1866,
Praha 2003), jenž velmi dobře analyzuje francouzskou politiku před prusko-rakouskou
válkou.
Cílem diplomové práce je na základě analýzy německy, francouzsky a anglicky
psaných pramenů a relevantních odborných publikací a článků poskytnout podrobný
a srozumitelný výklad zahraniční politiky Pruska a velmocí v klíčové fázi sjednocení
Německa. Na počátku svého bádání jsem si položil několik otázek, a to: Jakým způsobem
se vyvíjely prusko-rakouské vztahy po válce proti Dánsku? Byla válka v roce 1866
nevyhnutelným vyústěním situace, či byla záměrně vyvolána Bismarckem? Jaký byl
postoj mocností vůči pruské politice před vznikem Severoněmeckého spolku, popřípadě
vztahy s kterou mocností byly pro Berlín nejdůležitější? Proč do prusko-rakouské války
nezasáhla některá z velmocí? Jaké důsledky měla aféra týkající se Lucemburku na
prusko-francouzské vztahy?
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1 Vídeňský mír a postoj velmocí k prusko-rakouské politice
Mírová jednání, jež měla ukončit krátkou válku Dánska s Pruskem a Rakouskem,
započala ve Vídni 25. července 1864. Hlavním programem byla dělba kořisti, tedy
Šlesvicka, Holštýnska a Lauenburska. Téhož dne přibyl do Vídně i dánský diplomat von
Quaade, donedávna ministr zahraničí, zplnomocněný zastupovat zájmy svého krále.
Delegátům Německého spolku nebyla účast na mírové konferenci dovolena, i přesto, že
podpora ze strany spolku hrála na podzim roku 1863 klíčovou roli v tvrdém postupu vůči
Kodani a jeho zástupce baron Beust byl přizván i na Londýnskou mírovou konferenci.1
Malé a střední německé státy se domnívaly, že mají „nejen legální, ale i logické právo
podílet se na uzavření míru“,2 jejich požadavky však byly Pruskem i Rakouskem
odmítnuty, což představovalo jasný políček Německému spolku.3 Francouzští ani britští
zástupci na jednání přizváni také nebyli, ačkoliv vlády v Paříži i v Londýně považovaly
konflikt za věc evropského významu a v budoucím uspořádání vévodství chtěly mít své
slovo.

Přesto

západní

mocnosti

mírová

jednání

velmi

bedlivě

sledovaly

a zejména francouzský velvyslanec ve Vídni vévoda Agenor de Gramont informoval
Paříž i Londýn o jejím průběhu. Rusko oproti tomu zvolilo vyčkávací taktiku. Po
vypuknutí války o Šlesvicko-Holštýnsko zaujal Petrohrad vůči pruské politice smířlivý
postoj a odmítl se v nastalém problému silněji angažovat. Tzv. Alvenslebenovou
konvencí z 8. února 18634 si totiž ruský car zajistil benevolentní přístup Pruska k polské
otázce a Berlín se zavázal poskytovat Rusům výměnu informací o polských povstalcích
a přislíbila poskytnout i vojenskou pomoc, pokud by to situace vyžadovala.5 Car proto
nechal Berlínu v dánské otázce víceméně volnou ruku.6
1

EMBREE, Michael. Bismarck's First War: The Campaign of Schleswig and Jutland 1864. Solihull: Helion
and Company, 2007. s. 291.
2
BEUST, Friedrich Ferdinand. Aus drei Viertel-Jahrhunderten: Erinnerungen und Aufzeichnungen. Bd. I.,
Stuttgart: Cotta'sche Buchhandlung, 1887. s. 397.
3
MÜLLER, Jürgen. Deutscher Bund und deutsche Nation: 1848–1866. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2005. ISBN 9783525360644. s. 365–368.
4
Alvenslebenem sjednaná konvence se stala terčem silné kritiky francouzského a britského liberálního
tisku, zejména její část, podle níž měli být revolucionáři zadržení na pruském území předání Rusům.
5
KAERNBACH, Andreas. Bismarcks Konzepte zur Reform des Deutschen Bundes: zur Kontinuität der
Politik Bismarcks und Preussens in der deutschen Frage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1991.
ISBN 3525359438. s. 187.; Blíže a podrobněji k této otázce viz SCHEIDT, Helmut. Konvention
Alvensleben und Interventionspolitik der Mächte in der polnischen Frage 1863. Triltsch, Würzburg, 1937.;
Také: BURGAUD, Stéphanie. La Convention Alvensleben vue de la Néva: nouveau regard sur la politique
russe. Francia, 2008, 35(1), s. 431–450.
6
BEYRAU, Dietrich. Der Deutsche Komplex: Rußland Zur Zeit Der Reichsgründung. Historische
Zeitschrift. Beihefte. 1980, 6(1), s. 63–107. Dostupné z: www.jstor.org/stable/20519455. s. 83
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Francie a Velká Británie se již v během pokračujících bojů v červnu 1864
pokoušely přimět válčící strany k uzavření míru. Mírové rozhovory na Londýnské
konferenci však nespěly k žádnému výsledku a Británie, která ještě na jaře hrozila
vysláním baltské flotily a možným vyloděním pozemních jednotek na Jutském
poloostrově, byla nyní ochotna svolit k tomu, aby se mediátorem mezi válčícími stranami
stala některá z neutrálních mocností. Politika ministerského předsedy Palmerstona
a ministra zahraniční Russella se v Dolní sněmovně dostala pod palbu kritiky
a konzervativní poslanec James Whiteside glosoval situaci Británie následovně: „Ale
vláda Jejího Veličenstva, namísto toho, aby sledovala politiku moudrosti a umírněnosti,
se uchýlila k hrozbám a výhrůžkám, ovšem bez doprovodu odpovídajících kroků. Z této
nekonzistentní, nevypočitatelné, a tudíž zlomyslné politiky pramení současný stav věcí.“7
Palmerstonova politika založená na blafování a hrozbách vojenskou intervencí se zcela
minula účinkem a jejím výsledkem byla diskreditace Británie.
Britský návrh byl představen zainteresovaným stranám již 18. června na jednání
v Londýně,8 přičemž prostředníkem mezi válčícími stranami se měla stát v konfliktu
nezainteresovaná mocnost, jejíž zástupce se konference neúčastnil. Součástí mediačního
návrhu bylo i tříměsíční příměří a zejména stažení pruských a rakouských jednotek
z Jutska. Dle mínění francouzských diplomatů se jednalo o kompromis, který měl posílit
vyjednávací pozici Kodaně.9 Paříž doplnila požadavek týkající se úpravy hranic
a uspořádání Šlesvicka v částech, které obývala dánská, respektive německá většina,
Šlesvicko tak mělo být rozděleno mezi Dánsko a vítězné mocnosti dle národnostního
klíče.10 Britská vláda se k francouzským připomínkám prostřednictvím velvyslance
v Paříži lorda Cowleyho vyjádřila taktéž příznivě.11
Bismarck, který tou dobou spolu s Vilémem I. pobýval v Karlových Varech na
lázeňské kůře, s návrhem po dohodě s rakouským ministrem zahraničí Rechbergem
souhlasil.12 Na základě jeho dalších kroků však lze opodstatněně soudit, že se jednalo

7

United Kingdom, House of Commons, 3rd Series, vol. 176, 8. June 1864, c. 1221.
ODG, III., 678., Gramont à Drouyn de Lhuys, Vienne, 20 juin 1864. s. 258.
9
ODG, III., 668., Drouyn de Lhuys à La Tour d'Auvergne, Londres, 23 juin 1864, s. 269.
10
K problematice dělení dle jazykového klíče a jeho dopadů na Dánské království lze doporučit výtečnou
studii Hanse Bremse. BREMS, Hans. The collapse of the binational danish monarchy in 1864:
A multinational perspective. Scandinavian Studies, 1979, 51(4), s. 428–441. Dostupné z:
www.jstor.org/stable/40918633.
11
ODG, III., 688., Drouyn de Lhuys à La Tour d'Auvergne, Londres, 23 juin 1864, s. 269.
12
ODG, III., 682, Gramont à Drouyn de Lhuys, Vienne, 21 juin 1864, s. 261.
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pouze o zastírací manévr. Předání vedoucí úlohy v mírových jednáních s Dánskem do
rukou některé z neutrálních mocností by zřetelně oslabilo pruskou pozici. Stažení
pruských vojsk z Jutska by znehodnotilo jejich dosavadní válečné úspěchy
a znemožňovalo by Prusku v případě neúspěšných jednání podniknout vůči Kodani
razantní a rychlé vojenské kroky. Prusko proto 24. června uzavřelo s Rakouskem novou
smlouvu týkající se dalšího postupu, v níž vytyčilo cíl státoprávně oddělit všechna tři
polabská vévodství od Dánského království a podržet si Jutsko jako „předmět
k jednání“,13 tedy jako možnou páku na kodaňskou vládu. Německé mocnosti tento
záměr navíc veřejně deklarovaly; dánská vláda vnímala pruské a rakouské požadavky
jako urážku a ministerský předseda Monrad reagoval příkazem k obnovením bojů,
Londýnská konference se tak o den později bez úspěchu rozpustila a nepřátelské akce
byly obnoveny „nazítří 26.“.14
Bismarck ve zprávě zaslané vyslanci v Paříži Goltzovi, a v kopii i rakouskému
velvyslanci v Paříži Metternichovi, konstatoval následující: „Pokud má být mírové dílo
přerušeno a pokud je obnovení nepřátelství nevyhnutelné, pak za to nenesou odpovědnost
německé mocnosti. Ta nyní leží zcela na Dánsku, které nepřijalo konečnou nabídku
mediace a odmítlo další prodloužení příměří.“15 Jeho konstatování lze považovat za
značně lakonické, jelikož to byl právě on, jemuž se společným postupem s Rakouskem
podařilo dosáhnout pro Prusko žádoucího obnovení konfliktu, jelikož snaha Francie
a Británie zprostředkovat mediační jednání byla zoufalým dánským krokem zcela
zdiskreditována a v britském kabinetu bylo patrné rozčarování nad dánskou
tvrdohlavostí.
Pokračování bojů znamenalo pro dánskou armádu katastrofu. Rakouské
a zejména pruské jednotky obsadily během dvou týdnů zbytek Jutského poloostrova,
jehož okupace byla završena 14. července,16 kdy pruský generál Falkenstein v jeho
nejsevernějším cípu, ve městě Skagen, symbolicky vztyčil pruskou a rakouskou vlajku.17

13

APP, V., 172., s. 250. Blíže též: PETERSEN, Jens O. Schleswig-Holstein 1864–1867. Preußen als
Hoffnungsträger und "Totengräber" des Traums von einem selbständigen Schleswig-Holstein. Kiel: Diss,
2001. s. 50.; Text ujednání viz HUBER, Ernst Rudolf. Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte.
Bd. 2, Deutsche Verfassungsdokumente 1850–1900. Stuttgart: Kohlhammer, 1986. ISBN 3-17-001845-0.
s. 174.
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ODG, III., 695., 696., La Tour d‘Auvergne à Drouyn de Lhuys, Londres, 25 juin 1864, s. 278–280.
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APP, V., 175., Bismarck an Goltz, Berlin, 25. Juni 1864.
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MMW, I., Moltke an Wilhelm I., 16. Juli 1864, s. 201.
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EMBREE, s. 331.
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Nová vláda v Kodani18 požádala německé mocnosti o příměří a Bismarck jí 15. července
zaslal návrh na pozastavení bojových akcí na souši i na moři, a to do 31. téhož měsíce.19
Prusko již nyní nemělo zájem na dalším protahování války, jelikož případné stupňování
konfliktu vedoucí až k obsazení Kodaně pruskými a rakouskými vojsky by mohlo
pohnout velmoci k razantnější akci v dánský prospěch. Stávající situace však byla pro
pruské zájmy více než výhodná, jelikož západní mocnosti intervenci prozatím odmítaly.
Postoj britské vlády k dánské otázce shrnul Palmerston v prohlášení v Dolní sněmovně
dne 29. července: „Konference skončila, vyjednávání byla přerušena a jednání bude nyní
vedeno mezi znepřátelenými stranami, není záměrem vlády Jejího Veličenstva do této věci
dále zasahovat.“20
Vyprovokováním kodaňské vlády Bismarck dosáhl obnovení bojů, což vedlo ke
krachu Londýnské mírové konference. Dohoda o společném postupu, jíž Prusko uzavřelo
s Rakouskem, pak z budoucího mírového uspořádání vévodství vyloučila Francii
a Velkou Británii, jejichž mírový projekt a snaha o dohodu ztroskotaly, a Rakousko po
pruském nátlaku souhlasilo i s tím, že na míru s Dánskem se nebudou podílet ani zástupci
Německého spolku. Jak dosvědčuje Beust, Bismarck „předložil Dánům takové podmínky,
o nichž věděl, že je pravděpodobně nebudou moci přijmout“ a „v předstihu si zajistil, že
Francie nebude chtít jít do války a Anglie ponechá svůj meč v pochvě“.21 Bismarckovi se
tak podařilo vmanévrovat Prusko do velmi dobrého postavení a pruští představitelé
přijížděli 25. července na mírovou konferenci do Schönbrunnu ve velmi výhodné
vyjednávací pozici.
Ve Vídni hned na počátku konference začal převládat názor, že ambicí pruského
ministerského předsedy je dříve či později docílit připojení polabských vévodství
v Prusku, čemuž napovídal i incident z Rendsburgu, jenž vyvrcholil 21. července. Toto
holštýnské město původně okupovaly saské a hannoverské jednotky na základě spolkové
exekuce, ovšem nedaleko města se nacházelo i pruské ležení. Mezi hannoverskými
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a saskými vojáky na jedné straně a pruskými na straně druhé docházelo k hádkám
a rozepřím,22 a pruské velení se proto rozhodlo pro razantní krok. K městu, jež okupovalo
šest stovek spolkových vojáků, přitáhly pruské jednotky o síle šesti tisíc mužů s úmyslem
vyhnat z města jeho posádku. Generál von Hake, velitel spolkových jednotek
v Holštýnsku, přikázal město okamžitě evakuovat. Prusové tak dali Německému spolku
jasně najevo, že jeho vliv v poválečném uspořádání vévodství hodlají omezit na
minimum.23
Vídeň sice pruský zábor Rendsburgu pobouřil,24 ovšem prioritou rakouské
politiky bylo řešit sporné otázky mírovou cestou, Rakousko si nemohlo dovolit rozkol
s pruským spojencem v situaci, kdy jednání o mírové smlouvě teprve započala. Rakouský
tisk pokládal obsazení Rendsburgu za nepřátelský a násilný akt, na nějž mělo Rakousko
razantně odpovědět,25 ovšem jakékoli silové řešení by v konečném důsledku nutně
posílilo roli Pruska v Německém spolku, na čemž Rechberg zájem neměl, ba naopak,
usiloval o to „zabránit Prusku, aby se stavělo do role jediného reprezentanta německých
zájmů“.26 Spor měla vyřešit komise zástupců států, které se podílely na spolkové exekuci,
tedy Pruska, Rakouska, Hannoverska a Saska, ta však nedospěla k jasnému závěru –
pruský zábor Rendsburgu neodsoudila, ovšem ani neschválila.27
Další třecí plochou mezi německými státy a Pruskem se stala zdánlivě banální
smlouva týkající se telegrafního spojení v Holštýnsku, jíž uzavřeli tamní spolkoví
komisaři s Brémami a Hamburkem, a to na dobu deseti let. Prusko však mělo v plánu
podřídit telegrafní systém své kontrole, a navíc, komisaři měli právo uzavírat smlouvy
platné pouze po dobu trvání okupace spolkovými jednotkami. Rechberg souhlasil
s Bismarckovými výhradami, komisaři dle jeho názoru překročili své pravomoci,
22
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nicméně navrhoval, aby jejich postup zpětně posvětil Spolkový sněm ve Frankfurtu,28
ovšem Berlín odmítal.29 Záležitost zůstala v důsledku následujících událostí nedořešena,
nicméně je další ilustrací snahy Pruska omezit vliv států Německého spolku v polabských
vévodstvích.
Rakušané i Prusové dali ke konci července vládě v Kodani jasně na srozuměnou,
že dokud Dánsko nepřistoupí na předběžné mírové podmínky, o prodloužení klidu zbraní,
který měl vypršet 31. července, nemůže být řeč.30 Možné protahování mírových jednání,
jehož snahou by bylo docílit přizvání britských a francouzských diplomatů, si však
vyčerpané Dánsko nemohlo dovolit, jelikož hrozilo, že v takovém případě by bylo znovu
vystaveno pokračující vojenské kampani, a Bismarck proto nutil dánské představitele
k rychlému jednání. „Do neděle (1. srpna – pozn. M. Ď.) se musí Dánové rozhodnout,
zda mír, nebo válku.“31 František Josef I. situaci v dopise své matce Žofii Bavorské
glosoval následovně: „Přinejmenším do 31. máme příměří a doufám, že Dánové konečně
poleví a že můžeme doufat v příznivý výsledek.“32
Dánsko se na konci července ocitlo bez naděje na pomoc ze strany západních
velmocí a v případě pokračování konfliktu by byla jeho vyjednávací pozice nicotná, proto
1. srpna 1864 ve Vídni přistoupilo na podmínky soupeřů.33 Wiener Abendpost na titulní
straně 2. srpna informoval metropoli o tom, že „předběžná mírová dohoda je uzavřena,
bylo podepsáno příměří“,34 válka de facto skončila. Ze znění předběžné dohody vyplývá,
že dánský král se zříká Lauenburska, Šlesvicka a Holštýnska ve prospěch rakouského
císaře a pruského krále a severní část Šlesvicka bude přímo inkorporována do Dánského
království.35 O tom, že by polabská vévodství mohla připadnout vévodovi
augustenburskému, ke kteréžto variantě se zástupci Rakouska na Londýnské konferenci
nestavěli odmítavě, není v předběžné dohodě ani zmínka.36 Podle dodatkového protokolu
28
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měly v Jutsku zůstat okupační jednotky až do uzavření řádné mírové smlouvy. 37 Otázka
válečných náhrad a pevností, jež měly v Holštýnsku zůstat pod kontrolou spolkových
jednotek, v předběžné smlouvě řešena nebyla.38
Bismarckovi se podařilo za složité situace velmi dobře manévrovat. Společným
postupem s Rakouskem sice vyřadil z vyjednávání o míru ostatní německé státy, ovšem
zároveň vyslal jasný signál, že spolkovými zástupci ve Frankfurtu nijak nepohrdá a že
Spolkový sněm považuje za důležitou instituci, nicméně spolek se na válce prý nepodílel
tak významnou měrou, aby mohl spolurozhodovat o podobě mírové smlouvy. Oproti
tomu Vídeň si snažila zachovat sympatie německých států a i nadále si pohrávala
s myšlenkou na augustenburské nástupnictví ve vévodstvích. V takovém případě by
mohla počítat s podporou Saska, Hannoverska a dalších, jelikož vidina dalšího středně
velkého státu se jim zamlouvala mnohem více než představa posílení pruského vlivu.
Rakouští politici nehodlali dopustit, aby polabská vévodství připadla Prusku, a Rechberg
si proto již před uzavřením příměří hleděl získat sympatie středních německých států tím,
že zástupce Německého spolku hodlal přizvat alespoň ke správě okupovaných území.
Ačkoliv se Bismarck domníval, že o „osud vévodství bude lépe postaráno v rukou Pruska
a Rakouska“39, byl ochoten uvažovat o rakouském požadavku, ovšem tomuto řešení se
chtěl za každou cenu vyhnout. Berlín si byl dobře vědom možné spolupráce německých
států s Rakouskem a z toho plynoucích rizik pro pruskou politiku, proto Bismarck nyní
soustředil své síly k tomu, aby omezil vliv Spolku v polabských vévodstvích, a zároveň
se snažil Rechberga přesvědčit, že jediným možným řešením je pevná spolupráce Pruska
a Rakouska. Pruský vyslanec ve Vídni Karl von Werther posléze obdržel Bismarckovu
zprávu, v níž mu ministerský předseda podává rozsáhle koncipované argumenty, jež má
Werther tlumočit rakouské straně. Bismarck apeluje na monarchistické principy, jež pojí
Berlín a Vídeň, a upozorňuje na to, že „přiřazení třetího komisaře ze strany Spolku
nebude působit jinak, než jako velký úspěch politiky středních německých států nad
Pruskem a Rakouskem“.40 Dále Wertherovi sděluje, že na Vídeň musí být vyvinut tlak,
aby ve Spolkovém sněmu podpořila pruský návrh na stažení saských a hannoverských
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jednotek z Holštýnska, které měly „ze země odtáhnout i se svým ustanoveným vládním
komisařem“.41 A nezůstalo jen u diplomatické cesty, cílem pruského ministerského
předsedy bylo různými nástroji, zejména kampaní v tisku, posilovat v Holštýnsku odpor
vůči spolkové okupační správě a podporovat volání po pruském záboru. Baron
Talleyrand, francouzský velvyslanec v Berlíně, sdělil ministru zahraničí Drouynu de
Lhuys, že „různé německé noviny požadují ukončení spolkové exekuce. (…) Baron Beust
je nespokojen s Rakouskem, dělá si starosti z Bismarckovy arogance a obává se anexe
vévodství Pruskem.“42 Bismarck spoléhal na to, že císař i vlivní generálové budou raději
hledat oporu v Prusku, než v malých a názorově často nestálých německých státech. Svou
roli tu hrál i poukaz na nedávný společný postup armád vůči Dánsku a sentiment bratrství
dvou německých mocností. Svůj jasný postoj k eventuální účasti spolku na správě
vévodství vyjádřil Bismarck v depeši Wertherovi z 10. srpna: „Nejlepší pojistkou
k udržení situace v Německu je naše spolupráce s Rakouskem. Rakouský podíl na okupaci
vévodství je zárukou konečného řešení této otázky. Podíl spolku na okupaci by byl
zdrojem zmatků a oslabil by autoritu německých velmocí.“43 František Josef I. sdílel
Bismarckův názor, že vzájemná spolupráce je nyní klíčová, nicméně poznamenal, že
„Prusové umí člověku velmi znepříjemnit situaci svou nezásadovostí a neomalenými
zásahy.“44

1.1

Schönbrunnská konference

Již od půlky července byla plánována schůzka mezi rakouským císařem
a pruským králem, jejíž termín nakonec připadl na druhou polovinu srpna. Pruská
delegace v čele s Vilémem I., Bismarckem a generály Alvenslebenem a Manteuffelem
přijela do Vídně vlakem 20. srpna. Pruský král byl oblečen do rakouské uniformy
plukovníka, František Josef I. se pyšnil pruskou uniformou stejné hodnosti s Řádem černé
orlice na prsou.45 Pro pruskou delegaci, ubytovanou v komnatách v Schönbrunnu
a v Hofburgu, bylo připraveno obsáhlé pohoštění a bohatý program zahrnující operní
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a divadelní představení, okázalou vojenskou přehlídku i dva hony,46 ovšem ani tato
pompa nemohla zakrýt skutečnost, že jednání probíhala ve stísněné a chladné atmosféře.
Problematické otázky minoritního charakteru, jako zmíněný incident v Rendsburgu či
koncese na telegrafní spojení v Holštýnsku, velmi brzy ustoupily klíčovým bodům –
jednání o vstupu Rakouska do Celního spolku, na čemž měla Vídeň eminentní zájem,
a diskusi o budoucím uspořádání polabských vévodství. Bismarck upokojil Rechberga
příslibem, že se zasadí o obnovení rozhovorů o přístupu Rakouska do Zollvereinu,47 proti
čemuž se stavěl zejména tajný rada von Delbrück, tvůrce pruské hospodářské politiky
a jeden z Bismarckových odpůrců.48 Lze ovšem důvodně pochybovat, že jeho příslib byl
míněn vážně a nebyl pouze politickou kličkou.
Rakouská strana ihned po příjezdu pruské delegace požádala dánského vyslance
Quaadeho, aby jednající strany seznámil s nejdůležitějšími připomínkami kodaňské
vlády. Prusové totiž měli v úmyslu pobýt ve Vídni pouhé tři dny49 a Rechberg doufal, že
všechny klíčové otázky se podaří vyřešit za přítomnosti Viléma I. a Bismarcka.50 Pruský
král a rakouský císař se ve společnosti svých ministrů zahraničí sešli k rozhovorům
22. srpna. Průběh tohoto setkání lze rekonstruovat na základě pamětí a dopisů, jež po sobě
účastníci zanechali, veřejnosti zůstal obsah rozhovoru po dlouhou dobu neznámý.
Rechberg v úvodu jednání navrhl, aby obsazená vévodství byla spravována společně
a dodal poněkud překvapivé stanovisko konstatující, že náklady na válečné reparace by
měla nést obsazená vévodství, nikoli Dánské království, jež bude už tak dosti zatíženo
odnětím části svého území. Bismarck souhlasil, jelikož rakouský návrh vyhovoval jeho
zájmům a skýtal solidní naději, že reparacemi zatížená vévodství budou později hledat
oporu v ekonomicky silnějším Prusku než ve vzdálené podunajské monarchii.
Prusko ani Rakousko v žádném případě neusilovaly o rozbití dánské monarchie,
což Bismarck později v depeších britskému kabinetu několikrát zdůrazňoval.51 Británie

46

O programu setkání s pruským králem se František Josef I. detailněji zmiňuje v dopise matce, viz BKF,
Franz Joseph I. an seine Mutter, Schönbrunn, 16. August, s. 337.
47
CLARK, s. 107.
48
Jednání ohledně obchodní smlouvy s Celním spolkem popisuje von Delbrück ve svých pamětech, blíže
viz DELBRÜCK, Rudolph von. Lebenserinnerungen 1817-1867: mit einem Nachtrag aus dem Jahre 1870.
Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1905. s. 315–324.
49
BISMARCK, Fürst Bismarcks Briefe, 433., Bismarck an seine Gattin, Schönbrunn, 20. August 1864,
s. 491.
50
ODG, IV., 802., Gramont à Drouyn de Lhuys, Vienne, 22 août 1864, s. 46.
51
BISMARCK, Politische Briefe, Bismarck an Bernstorff, Gastein, 9. August 1864, s. 145.
22

však konstantně trvala na tom, že „agrese Rakouska a Pruska vůči Dánsku byla
nespravedlivá a válka (…) postrádala opodstatnění spravedlivá či nutná, jež jsou
jedinými důvody k rozpoutání války“52 Lord Russell dále vyjádřil zklamání nad
rakouskou politikou, jelikož očekával, že císař přiměje Prusy k větší shovívavosti vůči
Dánsku. Britský kabinet byl rozčarován tvrdým přístupem německých mocností vůči
Kodani a kritizoval odtržení polabských vévodství od Dánska, s tím, že o takovém
razantním kroku měli Rakušané a Prusové s Dány jednat a ne je postavit před hotovou
věc.53
Oběma stranám bylo jasné, že Rakousko nemá žádný důvod k dlouhodobé držbě
některého z polabských vévodství. Tato území byla od hlavních habsburských držav
vzdálena stovky kilometrů, strategicky tedy neměla žádnou hodnotu, ba naopak,
v případě válečného konfliktu by se stala přítěží, navíc jejich správa a vydržování
vojenské posádky by monarchii stálo nemalé peníze. Bismarck proto naznačil, že Prusko
by mělo zájem na přímé anexi vévodství, což ovšem císař odmítl a argumentoval
veřejným míněním, jež by dle jeho názoru projevilo značnou nespokojenost, pokud by
Prusko z války vyšlo s územními zisky a Rakousko ne.54 Císař požadoval, aby byl
odškodněn nějakým územím v Německu, zazněl návrh na odstoupení Kladska Rakousku,
ovšem takovou variantu jednoznačně odmítal pruský král.55 Bismarck, vědom si
skutečnosti, že císař se nesmířil se ztrátou italských držav ve válce roku 1859, představil
rakouské straně zajímavý návrh – společný postup proti Francii a Itálii. V pamětech
k tomu podotýká: „Nabyl jsem dojmu, že nepovažuje za nemožné postoupit nám území
odebrané Dánsku, pokud bude ujištěn o budoucím pevném spojenectví s Pruskem
a o tom, že Prusko podpoří obdobné tužby ze strany Rakouska.“56 Císař se pak napřímo
dotázal Bismarcka a Viléma I., zda Prusové chtějí vévodství anektovat a inkorporovat je
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do Pruského království. Na to pruský král odpověděl, k Bismarckovu zklamání, že si
vévodství nárokovat nemůže, jelikož na ně nemá žádné právo.57
Rechberg na tuto rozmluvu s Bismarckem a Vilémem I. vzpomíná v dopise své
švagrové, a to až 14. ledna 1887. Cílem prusko-rakouské aliance mělo být vyprovokování
Napoleona III., který měl v důsledku vnitropolitických obtíží hledat východisko ve válce
s některou z mocností. V takovém okamžiku by Prusko udeřilo na francouzská vojska na
Rýně, zatímco rakouská armáda by protáhla severní Itálií a napadla Francouze z jihu.
Rakousko mělo po vítězném tažení znovu opanovat Lombardii, za což by se ve prospěch
Pruska vzdalo polabských vévodství.58 Prusko skutečně vnímalo Francii jako hrozbu pro
své zájmy v Porýní, jelikož Napoleon III. po diplomatickém úspěchu, jímž byla válka
z roku 1859, upínal svůj zájem právě k Rýnu, vyčkával na výsledky mírových jednání
s Dánskem a možných napjatých vztahů mezi Rakouskem a Pruskem hodlal využít ve
svůj prospěch.59
Pruští a rakouští diplomaté, ve snaze „nesměřovat k nějakým uspěchaným
řešením“, vypracovali 24. srpna předběžnou dohodu, pro kterou se v historiografii vžilo
označení Schönbrunnská konvence, v níž obě mocnosti vyjádřily úmysl řešit
problematiku vévodství společně.60 Otázku možné budoucí výměny na Itálii dobyté
Lombardie za polabská vévodství zmiňuje článek č. 3 a Bismarck v tomto ohledu
přenechal inciativu zcela v rukou rakouské strany. Smlouvu však nikdy nepodepsal ani
rakouský císař, který se obával, že benevolentním přístupem k pruské anexi polabských
vévodství by si znepřátelil střední a malé německé státy, ani pruský král, jenž nesouhlasil
s tak vážnými závazky, které by jej vehnaly do války s Itálií a s Francií, která se stavěla
do garanta italské nezávislosti,61 a tak byl tento koncept nakonec odmítnut.62 Skutečnost,
že pruský ministerský předseda nijak neusiloval o to, aby byla smlouva podepsána
i zúčastněnými monarchy, natož aby došla naplnění, svědčí o tom, že válku po boku
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Rakouska proti Francii a Itálii nepokládal za reálnou a v otázce uspořádání polabských
vévodství sledoval jiné cíle, jež povedou až prusko-rakouské srážce v roce 1866.63
Schönbrunnská konference tak nepřinesla žádný jasný výsledek. V Německém
spolku byla i nadále zachována dualita dvou mocností, Rakouska a Pruska, nicméně
Prusko ukázalo jasný záměr expandovat na severu Německa a toužilo anektovat polabská
vévodství. Navíc ustanovení navrhované konvence týkající se války s Itálií a Francií
operovala s ideou rozdělení území na základě síly a Rakousko v době, kdy obě německé
mocnosti souhlasily s tím, že severní část Šlesvicka obývaná převážně dánským
obyvatelstvem, bude navrácena Dánskému království, přicházelo s návrhem, dle něhož
měla být z již sjednoceného Italského království vyrvána Lombardie, čímž by v podstatě
došlo k anulování výsledků bitev u Magenty a Solferina. Rakouská politika v tomto
směru vycházela z přesvědčení, že válku za znovuzískání ztracených území lze považovat
za spravedlivou, jelikož Habsburkové mají historické právo ovládat severní Itálii, ovšem
takový náhled na situaci se již minul dobou.64 Prusko neusilovalo o stálou a pevnou
alianci s Rakouskem, jejímž cílem by bylo zvrátit poměry v Evropě, pouze toužilo posílit
své mocenské postavení v severním Německu a dosáhnout v této oblasti jasné
hegemonie, což se sice dle Bismarckova vyjádření nevylučovalo se spoluprací mezi
oběma mocnostmi, avšak dle jeho názoru bylo nutné vytyčit sféry vlivu.65
Pruský král opustil Vídeň brzy ráno 25. srpna a vydal se do Badenu,66 téhož dne
začalo vyjednávání zástupců Rakouska, Pruska a Dánska o konečné podobě řádné mírové
smlouvy. Francouzský velvyslanec Gramont v depeši Drouynu de Lhuys sdělil, že „i přes
přátelské vztahy mezi oběma dvory, mezi kabinetem ve Vídni a v Berlíně nepanuje v této
otázce shoda, což je, dle vyjádření pana Bismarcka, hrozbou německým zájmům, jejíž
vyřešení bude komplikované a potrvá velmi dlouho“.67 Zatímco pruský král mířil do
Salzburku, Bismarck zůstal ve Vídni a povečeřel s Rechbergem a četnými dalšími
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diplomaty na zámku Kettenhof. Hostem byl i vévoda Gramont, s nímž Bismarck vedl
obsáhlý rozhovor a vyjádřil lítost nad tím, že se již počátkem srpna nemohl setkat
s Napoleonem III. Bismarck totiž bezprostředně po podpisu příměří 1. srpna opustil
Vídeň a směřoval do Bad Gasteinu, kde tou dobou pobýval král Vilém I. Avšak tehdy
ještě před odjezdem vyhledal Gramonta a dotázal se jej, zda „císař zamíří k břehům Rýna
a kdy tak učiní“.68 Se stejnou otázkou se na něj obrátil i hrabě Rechberg, je tedy zřejmé,
že jak pruský ministerský předseda, tak rakouský ministr zahraničí si přáli konzultovat
vývoj situace s francouzským monarchou a zřejmě usilovali o jeho podporu. Rakouská
strana už dříve vyjádřila přání započít s Francií jednání o podobě nové obchodní smlouvy,
jimiž byl pověřen velvyslanec Metternich.69 Již na zasedání ministerské rady zaznělo, že
jednání mají zejména politický význam.70 Napoleon III. ovšem odpověděl, že se na
žádnou takovou cestu nechystá,71 císař Francouzů se raději rozhodl vyčkávat na výsledky
schönbrunnských jednání.72
Bismarck

v rozhovoru

s Gramontem

připustil,

že

schůzka

monarchů

v Schönbrunnu mohla v císaři vzbudit podezření, zda Rakousko a Prusko nevedou tajná
jednání namířená proti Francii, nicméně nyní velvyslance ujistil, že žádná tajná smlouva
mezi Vídní a Berlínem uzavřena nebyla.73 Řeč přišla i na možné setkání tří císařů, tj.
Napoleona III., cara Alexandra II. a Františka Josefa I. s pruským králem, k němuž mělo
dojít na zámku Stolzenfels, ležícím na Rýně. Rakouský císař již dříve projevil o schůzku
evropských monarchů zájem,74 ovšem car „podlehl naléhání knížete Gorčakova
a konstatoval, že za současného stavu vztahů s císařskou vládou se s císařem
Napoleonem nemůže setkat“.75 Ze schůzky tedy sešlo. Řeč přišla i na zájem
68

ODG, IV, Nr. 767., Gramont à Drouyn de Lhuys, Vienne, 2 août 1864, s. 6.
ODG, IV, Nr. 796., Gramont à Drouyn de Lhuys, Vienne, 17 août 1864, s. 40.
70
PÖM, Abt. V, VIII., Nr. 483, Ministerrat, Wien, 2. August 1864. s. 64.
71
ODG, IV., Nr. 772., Napoleon III. à Drouyn de Lhuys, Paris, 4 août 1864, s. 12.
72
ODG, IV., 796., Gramont à Drouynu de Lhuys, Vienne, 17 août 1864, s. 40.
73
ODG, IV., 814., Gramont à Drouynu de Lhuys, Vienne, 28 août 1864, s. 61.
74
APP, V., 238., Bismarck an Goltz, Wien, 30. Juli 1864. s. 347.
75
Tamtéž, s. 59–60. Oním „současným stavem věcí“ je míněna podpora Napoleona III. polským
povstalcům, kteří se v lednu 1863 vzbouřili proti ruské nadvládě. Císař Francouzů povstalcům slíbil
i vojenskou pomoc a v průběhu léta se pokoušel vytvořit protiruskou koalici skládající se z Francie, Británie
a Rakouska. Vlády ve Vídni a v Londýně ovšem dávaly přednost diplomatickému řešení. Napoleon III. byl
nucen ustoupit od vojenské intervence a v listopadu 1863 se pokusil svolat do Paříže mezinárodní kongres
a vyjádřil se, že polská otázka je problémem evropského významu. Lze však souhlasit s tvrzením, že polské
zájmy hrály pro císaře pouze podružnou roli, jeho prvořadým cílem bylo stát se mediátorem probíhajícího
konfliktu, a tak posílit prestiž Francie a upevnit své postavení ve vnitřní politice. K roli Napoleona III.
v polském povstání blíže viz KAISER, Karl. Napoleon III. und der polnische aufstand von 1863. Gebrüder
Hoffmann, 1932. K polskému povstání z roku 1863 a jeho mezinárodním důsledkům lze jednoznačně
69

26

francouzského císaře získat část území podél toku Rýna, Bismarck však Gramonta
upozornil, že případná francouzská agrese by vedla pouze k „ničivé a líté válce“, jíž by
Napoleon III. ničeho nedosáhl, a posléze francouzskému velvyslanci naznačil, že jediná
cesta k rýnským provinciím vede skrze možnou dohodu s Pruskem.76 Lze ovšem
oprávněně tvrdit, že ze strany pruského ministerského předsedy se jednalo pouze
o rafinovaný tah, jak si zajistit zájem a přízeň Francie, jelikož představa, že by Vilém I.
souhlasil s postoupením rýnských provincií Francii je lichá, král principiálně odmítal
vzdávat se pruskou korunou nabytých území, jak se ostatně ukázalo na Schönbrunnské
konferenci v případě rakouského požadavku na možné odstoupení Kladska.

1.2

Ohrožení prusko-rakouského spojenectví?

Do probíhajících jednání o míru s Dánskem zasáhla 15. září zpráva, že císař
Napoleon III. uzavřel s Itálií smlouvu,77 v níž do lhůty dvou let garantoval stažení
francouzských vojáků z Říma. Ti papeže v dubnu 1850 doprovodili zpět do jeho sídelního
města a od té doby se Svatý otec těšil francouzské ochraně. Ta nyní měla v rámci
narovnání vztahů Francie a Italského království skončit, nicméně Napoleon III. si vymínil
příslib Viktora Emanuela II., že italská vláda nebude usilovat o dobytí Říma, stane se
garantem hranic Papežského státu a své sídlo přesune z Turína do Florencie.78
Ministr Rechberg vnímal Napoleonův krok jako přímé ohrožení rakouských
zájmů, jelikož jednání o smlouvě probíhala tajně a oznámení o jejím uzavření přijala
Vídeň s překvapením a nevolí.79 Ostatně i evropští diplomaté měli obecně za to, že nyní
se pozornost Italů obrátí k Rakušany drženému Benátsku. Vídeň však dala vládě v Turíně
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jasně na srozuměnou, že o možném postoupení Benátska Itálii výměnou za finanční
kompenzaci či jiné ústupky nemůže být řeč a do případné snahy o vojenské řešení
konfliktu by na rakouské straně vystoupilo i Prusko. V rakouském tisku se objevilo
mnoho článků upozorňující Italy, aby od záměru získat Benátsko upustili, jelikož „tam
hrozny rostou příliš vysoko“.80 Wiener Abendpost konstatoval, že „na straně Rakouska
stojí Německo, které má stejně jako Rakousko zájem na zachování státu quo.“81 Ve
stejném duchu se ostatně vyjádřil i Napoleon III. v rozhovoru s velvyslancem
Metternichem.82
Zářijová smlouva mezi Francií a Itálií oslabila pozici hraběte Rechberga, jemuž
byla vyčítána přílišná pasivita v jednáních s Pruskem, a navíc bylo při případné válce
s Itálií za znovuzískání Lombardie nutné počítat s tím, že Francie zasáhne ve prospěch
Turína, zatímco pruská podpora rakouskému spojenci se zdála značně nejistá, jelikož
v této otázce neexistovala mezi Pruskem a Rakouskem žádná písemná garance možného
postupu. Ludwig von Biegeleben, Rechbergův odpůrce a kritik spolupráce s Pruskem,
zhodnotil pozici monarchie následovně: „Rakousko vlastní rukou pomáhalo podkopat
svou pozici v Německu, a to pouze proto, aby nepřišlo o nejisté vyhlídky na alianci
s Pruskem v příští válce“.83
Paralelně s jednáním o mírové smlouvě mezi Dánskem a německými mocnostmi
probíhala mezi Berlínem a Vídní jednání o možném vstupu podunajské monarchie do
Celního spolku, jež se v létě 1864 odbývala převážně v Praze. Vídeň se již na jaře
pokusila uzavřít se středními německými státy celní dohodu, jíž by byly mezi signatáři
sjednoceny celní tarify a která by byla namířena proti Prusku.84 Sasko však 11. května
souhlasilo s pruským návrhem celní smlouvy, jež byla založena na tarifech pruskofrancouzské dohody z roku 1862. Krátce poté se k pruské koncepci připojilo Bádensko,
Brunšvicko a svobodné město Frankfurt, v červnu se podařilo překonat i odpor
hannoverského kurfiřta.85 Bismarck pohrozil jihoněmeckým státům, jež inklinovaly
k Rakousku a ve spolupráci s ním vypracovaly v Mnichově punktace vymezující
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parametry možné vzájemné celní dohody, že pokud se nepřipojí k pruskému návrhu
smlouvy, severní státy jsou připraveny uzavřít celní spolek i bez nich, a váhajícím stanovil
ultimátum na 1. října.86 Exkluze z Celního spolku by však pro odpůrce pruské koncepce
– Bavorsko, Württembersko, Hesensko-Darmstadtsko a Nasavsko – znamenala citelné
hospodářské oslabení. Váhající státy nakonec přijaly pruské podmínky a 12. října tyto
země přistoupily ke smlouvě o celní unii a přijaly tak pruskou představu volného trhu,
což vedlo k jejich těsnějším vazbám na Berlín. Rechbergovy snahy postavit je do opozice
vůči Berlínu v hospodářské rovině se tak zcela minuly účinkem, jednalo se již
o několikátý neúspěch rakouské politiky. Zjevně unavený ministr zahraničí, zklamán
z Bismarckova přístupu, Františku Josefovi I. napsal: „Úkol udržet tohoto muže v mezích
a přinutit ho opustit jeho militaristickou a expanzivní politiku… je nad lidské síly.“87
Císař připustil, že jeho ministr má pravdu, ovšem i nadále zastával názor, že „aliance
s Pruskem je za současných podmínek jediným správným řešením.“88
Bismarck byl rozhodnut jednání s Rakouskem v otázce cel dále protahovat
a současně se středními a malými německými státy dokončit jednání o nové podobě
Celního spolku. Rakouští politici začali pod tíhou událostí dospívat k závěru, že pruský
ministerský předseda se snaží pouhými planými sliby získat čas a oslabit rakouskou
pozici v Německu. Ukázalo se, že Prusové odmítají přistoupit na rakouský požadavek,
aby do nové smlouvy byl začleněn i článek 25 přejatý z prusko-rakouské dohody z února
1853, jež byla uzavřena na dobu dvanácti let.89 Článek stanovil, že Rakousko má do roku
1860 právo požádat o uzavření smluv s pruskými partnery z Celního spolku, k tomu
ovšem nedošlo. Rechbergovi kritici, zejména Anton von Schmerling a Ludwig von
Biegeleben, začali požadovat jasně deklarované důkazy prusko-rakouského spojenectví
a projednání otázky celní dohody se stalo 7. října hlavním bodem jednání ministerské
rady. Biegeleben pokládal zařazení znění článku 25 do nové smlouvy za podmínku, bez
jejíhož splnění by Rakousko nemělo s Pruskem dále spolupracovat ani jednat. Prusové
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89
Text prusko-rakouské dohody z 19. února 1853 viz Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen
Staaten 1853. Berlin: Gesetzsammlungsamt, 1853. Nr. 28, s. 366. Podrobněji k významu a dopadu této
obchodní smlouvy: HAHN, s. 140–164.
29

měli být dle jeho názoru postaveni před jasné ultimátum. S tím ovšem Rechberg
nesouhlasil,90 ačkoliv již dříve Bismarcka upozornil, že „nové ujednání nesmí
v porovnání s únorovou smlouvou představovat krok zpět“, jelikož v takovém případě by
byla jeho pozice nadále neudržitelná.91
Sekční šéf ministerstva financí Carl von Hock, který zodpovídal za vyjednávání
s Pruskem a německými zeměmi v hospodářských a celních záležitostech, informoval
přítomné, že naděje na dohodu se hroutí a vyvíjí se v neprospěch Rakouska, jelikož
rakouské požadavky narážejí na odpor Prusů.92 Zároveň dodal, že „pruské ‚ne‘ je pro nás
lepší, než další vyjednávání, které nás jen zesměšňuje“.93 Situace v rakouském kabinetu
hrozila vážnou krizí a vídeňský tisk začal spekulovat o tom, že proprusky orientovaný
hrabě Rechberg podá demisi. Do popředí rakouské politiky by se tak dostali zastánci
kurzu, který byl k Berlínu mnohem méně přátelský než stávající ministr zahraničí,
a Bismarck se posílení protipruských nálad v rakouské monarchii skutečně obával.
Pruský vyslanec ve Vídni Werther informoval svého krále o krizi vídeňského kabinetu
a bylo mu odpovězeno, že Vilém I. by Rechbergův pád podkládal „za veliké zlo“
a vyjádřil naději, že nejistá jednání ohledně obchodní smlouvy neohrozí politické
spojenectví německých mocností. Werther zároveň dodal, že pokud Rakousku nebudou
v jednáních o obchodní a celní smlouvě učiněny ústupky, Rechberg je skutečně připraven
odstoupit.94
Bismarck měl na Rechbergově setrvání v úřadě velký zájem, neboť protipruská
klika Antona von Schmerlinga zastávala k jednáním o obchodní a celní smlouvě mnohem
tvrdší postoj a v otázce míru s Dánskem jednoznačně odmítala připustit, že by Prusko
mohlo anektovat polabská vévodství. Pruský ministerský předseda toho času pobýval na
dovolené v jižní Francii, konkrétně v Biarritzu, a v Berlíně získala navrch skupina okolo
Rudolfa von Delbrücka, jež prosadila, aby pruská strana rakouské požadavky ve věci
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článku 25 odmítla. Ministerský předseda odeslal svému králi dvě obsáhlé depeše, v nichž
krále seznamoval se svým názorem, že tento krok byl z politického hlediska velmi
neprozíravý a že obnovení jednání o článku 25 a možné ústupky v několika rakouských
požadavcích by mohly otupit argumenty Rechbergových kritiků a udržet rakouského
ministra zahraničí ve funkci. Současnou situaci považoval za intriky proti Rechbergovi či
za zkoušku, která měla prokázat pevnost prusko-rakouské aliance.95 Spojenecký svazek
s Rakouskem dle jeho názoru stále poskytoval Prusku četné výhody, stálo za to jej
prozatím zachovat a opustit jej až v případě, že jeho hodnota nebude tak vysoká jako nyní.
A pokud by se jednalo pouze o rafinovaný diplomatický tah, Rechbergova hrozba
demisí96 by byla jen předstíraná a stala by se prostředkem k dosažení pruského souhlasu
s vtělením článku 25 do nové smlouvy, pak by nové odmítnutí rakouského požadavku
podkopalo Rechbergovu důvěru v alianci s Berlínem, jelikož by viděl, jak lacino jej
nechali Prusové padnout.97 Bismarck se snažil za každou cenu udržet Rechberga v úřadě
a zvláště za situace, kdy by kritiky rakouského ministra umlčel pouhý pruský souhlas
s vtělením článku 25 či alespoň ubezpečení, že o této otázce bude znovu jednáno.
V dopise Roonovi si Bismarck postěžoval, že Delbrückovi a Itzenplitzovi, ministru
hospodářství, „je lhostejné, zda Rechberg a s ním i celá rakousko-pruská aliance padnou,
či nikoliv“ ovšem „já se zříkám veškeré zodpovědnosti za dopady této chyby na naši
zahraniční politiku“.98 Král Vilém I. však sdílel názor Bismarckových oponentů a byl
názoru, že vtělení článku 25 by Celnímu spolku přineslo jen dalších dvanáct let
nejistoty,99 proto rakouský požadavek znovu odmítl.
Neúspěchy stíhaný Rechberg nabídl 18. října císaři svou demisi, ten ji však
prozatím nepřijal.100 Biegeleben se rozhodl využít oslabené pozice ministra zahraničí
a 19. října vypracoval memorandum kritizující propruskou politiku.101 Pikantní na celé
záležitosti bylo, že dokument byl císaři doručen právě prostřednictvím Rechberga.
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Biegeleben obsáhlými pasážemi kritizoval příliš široké rozkročení a údajnou
vyprázdněnost rakouské zahraniční politiky,102 jejímž cílem je neustálé ad hoc
usmiřování se všemi velmocemi a jíž chybí jasná koncepce. Tou by dle jeho mínění měla
být buďto pevná, na solidních základech uzavřená a smlouvami podepřená aliance
s Pruskem, což se prý za současného stavu věcí jeví jako méně reálná varianta,
a Biegeleben proto navrhuje hledat oporu ve Francii. Tuto tezi podpírá argumentem, že
v případě války s Francií a Itálií, o níž pruský a rakouský monarcha hovořili
v Schönbrunnu, by Berlín přispěchal Vídni na pomoc pouze v případě, že by mu z tohoto
kroku kynul patřičný zisk, jímž by „nebylo nic jiného, než stažení Rakouska z pozic
v Německu“.103 Rechbergovi kritici proto spatřovali východisko v alianci s Paříží,
a případně po jejím boku stanout ve válce s Berlínem,104 přičemž Prusko by se ocitlo
v kleštích a Rakousko by si mohlo zachovat své stávající pozice v německém prostoru,
nebo dokonce pomýšlet na jejich posílení, obdobně jako před sněmem ve Frankfurtu
v srpnu 1863.
Rechberg k Biegelebenovu memorandu vypracoval kritický komentář, který
o den později, 20. října, představil císaři.105 Rakousko dle jeho stanoviska musí nadále
udržovat dobré vztahy se všemi velmocemi, jednostranná exkluzivita spojenectví
s Pruskem či Francií by bez podpory Británie či Ruska vedla pouze k tomu, že případní
spojenci využijí Rakouska ke svým cílům – Francie k získání rýnských provincií a Prusko
se pod různými přísliby pokusí vytěsnit rakouský vliv z německého prostoru. Ba co více,
Rechberg varuje, že v takovém případě by Rakousku hrozila ztráta velmocenského
postavení, izolace,106 a případná závislost na císaři Francouzů, na tom nespolehlivém
dobrodruhovi, by byla popřením dosavadní rakouské politiky.107
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Rechbergova pozice se však stala neudržitelnou ve chvíli, kdy státní ministr
Schmerling vyvinul tlak na Rechbergovo odvolání tím, že sám pohrozil demisí.108 O něj
si však císař nemohl dovolit přijít, jelikož ministr byl klíčovou postavou vnitřní politiky
monarchie, zvláště za situace, kdy se zanedlouho měla sejít Říšská rada. František Josef I.
proto přijal demisi oddaného politika, jelikož neshody v ministerské radě hrozily přerůst
ve vážnou vnitropolitickou krizi. Císař Rechbergovi, ministru, který byl „za všech
okolností obhájcem aliance mezi Rakouskem a Pruskem“,109 poděkoval za věrné služby,
pověřil jej, aby dokončil mírová jednání s Dánskem, jež měla vyvrcholit každým dnem,
a aby připojil svůj podpis pod mírovou smlouvu.110 Novým ministrem zahraničí byl ještě
téhož dne jmenován hrabě Alexander Mensdorf-Pouilly, voják v hodnosti podmaršálka,
bývalý velvyslanec v Petrohradu a donedávna generální guvernér v Haliči, známý pro své
vybrané chování a úzké kontakty s britským královským dvorem.111 Rechbergovi kritici
však neměli důvod k oslavám, císař sice vyměnil své ministry, ovšem nezměnil svou
politiku – Rakousko mělo i nadále udržovat alianci s Pruskem.112 František Josef I.
pruského krále ubezpečil, že nemá zájem na oslabení aliance, ba naopak, usiluje o její
utužení, jelikož prusko-rakouské spojenectví je ochranou současného řádu proti „velkým
politickým a sociálním hrozbám naší doby.“113
Současně s krizí rakouského kabinetu ve Vídni vrcholila jednání o mírové
smlouvě mezi vítěznými německými mocnostmi a Dánskem. Složitou se jevila zejména
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otázka, kudy povede nově vytyčovaná hranice mezi Dánským královstvím a Šlesvickem.
Jak Prusko, tak Rakousko již v předběžných smlouvách souhlasily s požadavkem
Kodaně, aby byl úzký, severně položený pás území tohoto vévodství přímo inkorporován
do Dánska, jelikož jej obývalo výhradně dánské obyvatelstvo s velmi malou německou
menšinou. Další spornou otázkou bylo postavení dánské menšiny v obsazených
vévodstvích a její práva a povinnosti vůči novým suverénům.
V předběžném mírovém ujednání z 1. srpna bylo deklarováno, že klid zbraní mezi
válčícími stranami má trvat tři měsíce, a proto s blížícím se koncem října zahraniční
diplomaté i veřejnost očekávali podpis konečné mírové smlouvy. Zástupci německých
mocností, Werther a Rechberg, spolu se zplnomocněncem dánského krále Quaadem
mírové podmínky parafovali 27. října114 a o tři dny později, 30. října v jednu hodinu
odpoledne, byla smlouva při slavnostním aktu podepsána,115 k její ratifikaci mělo dle
znění posledního článku dojít do tří týdnů.
Pro budoucí vývoj mezinárodních vztahů bylo klíčové znění článku č. 3, jež
naplňovalo premisu z předběžné mírové smlouvy: „Jeho Veličenstvo král dánský
postupuje všechna práva na vévodství Šlesvicko, Holštýnsko a Lauenbursko Jejich
Veličenstvům králi pruskému a císaři rakouskému.“ Vilém I. a František Josef I. se tak
stali právoplatnými držiteli a hegemony polabských vévodství, ovšem jejich správa
zůstávala prozatím společná, přičemž v Holštýnsku byl stále přítomný spolkový komisař
a hannoverské a saské jednotky. Válečné reparace nemělo vítězným mocnostem uhradit
Dánské království, ale obsazená vévodství, která také podědila podíl na dánském
veřejném dluhu.116 Náčelník pruského generálního štábu generál Moltke tuto částku již
dříve vyčíslil „zhruba na dvacet milionů“ dánských tolarů a dodal, že vévodství
„vysvobození“ z dánského područí vyšlo ještě lacino.117 Pruská a rakouská vojska se měla
stáhnout z Jutska do tří týdnů od ratifikace smlouvy dle předem stanoveného rozvrhu
uvedeného v příloze smlouvy.
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Mír značně změnil situaci nejen v severním Německu, ale také v celém německém
prostoru. Dánské království vyšlo z války značně zdecimováno. Nejen, že přišlo o čtyřicet
procent svého území a skrze ztrátu Holštýnska i o vliv na politiku Německého spolku, ale
taktéž ztratilo zhruba významný procentuální podíl obyvatel – téměř celý jeden milion.
Pokud se v létě 1863 před sněmem ve Frankfurtu mohlo zdát, že rakouská pozice
v Německu je mimořádně pevná a Vídeň je jen krůček od pokoření svého pruského
soupeře, pak nyní, na podzim roku 1864, byla situace zcela jiná. 118 Prusku se podařilo
vtáhnout Vídeň do víru dánské války, na níž podunajská monarchie žádný zájem neměla,
pouze se obávala, že svou případnou neúčastí by ztratila na prestiži. Obratným jednáním
na poli hospodářské politiky se Prusům podařilo novou obchodní a celní smlouvou k sobě
připoutat jak severní, tak nakonec i jižní německé státy, a zároveň podstatným způsobem
zdržovat jednání o přístupu Rakouska ke zmíněným celním dohodám. Vítězství ve válce
Vídni přineslo danajský dar v podobě zisku stovky kilometrů vzdáleného území, jež se
kdykoliv mohlo stát rozbuškou dalšího konfliktu, ovšem tentokrát nikoli se slabým
Dánskem, ale s hospodářsky vyspělým Pruskem. Jak po uzavření předběžného míru
poznamenal Moltke v dopise bratru Adolfovi: „Tato válka je dle očekávání u konce
a korunována úspěchem... Nyní však nadchází druhý akt, německá otázka, pro niž
prolijeme krev našich vojáků a na níž vynaložíme miliony.“119
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2 „Hádka mezi dvěma zloději“120
Bismarck mohl být na konci října 1864 spokojen. Prusku se pod jeho vedením
podařilo zajistit si výhodnou pozici v mezinárodní politice, vztahy s Petrohradem již od
roku 1863 vzkvétaly i díky tomu, že Berlín přivíral oči nad způsobem, jakým Rusové
účtovali s polským povstáním, a císaře Francouzů Bismarck zaujal tím, že Paříži letmo
nastínil možnost jednat o postoupení rýnských provincií Francii, což bylo císařovou
dávnou touhou. Prusko se tak na podzim roku 1864 mohlo těšit i přízni jindy vrtkavého
Napoleona III. Vztahy s rakouským spojencem byly sice ohroženy několika dílčími
problémy, z nichž nejpalčivějším bylo jednání o prusko-rakouské obchodní a celní
smlouvě, nicméně i přesto bylo možné alianci mezi Vilémem I. a Františkem Josefem I.
prozatím považovat za pevnou. Prioritou pruské politiky bylo dočasné zachování
spojenectví s Vídní121 a Rakousko v tomto ohledu také nemělo v úmyslu měnit svůj
dosavadní postup.122 Jak prohlásil rakouský císař v dopise matce: „Vztah s Pruskem,
základní pilíře naší politiky, se navzdory povykování tisku nijak nezhoršil a snad se ještě
upevní i přes těžkosti, jež musíme v Berlíně překonat.“123
Berlínu a Vídni říjnovou smlouvou s Dánskem spadla do klína tři polabská
vévodství, na něž pozbyl práv dánský král Kristián IX. Obě velmoci se shodovaly v tom,
že problematiku jejich správy je třeba řešit společně, a to pokud možno bez účasti dalších
stran. Bismarck prosazoval ideu, že pouze v těsné spolupráci Pruska s Rakouskem lze
dospět k trvalému řešení, jež uspokojí obě strany. Cílem pruského ministerského
předsedy bylo dosáhnout po dohodě s Vídní pruské anexe Šlesvicka-Holštýnska
i Lauenburska. Jak prohlásil Gerson von Bleichröder, vlivný bankéř a jeden z klíčových
Bismarckových spolupracovníků, cílem Berlína bylo „uchovat Šlesvicko-Holštýnsko pro
Prusko. Rusko nebude namítat a Rakousko a Anglie, jakkoli mohou být nespokojeni,
zůstanou mlčet“.124 Tomuto cíli však stálo v cestě několik důležitých faktorů: na území
vévodství se stále nacházeli rakouští vojáci, v Kielu stále sídlil augustenburský vévoda,
jenž si činil na tato území nárok, a v Holštýnsku stále dlely spolkové jednotky. A právě
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jejich odchod zpět do kasáren v Sasku a Hannoversku se nyní stal Bismarckovou
prioritou, Německý spolek dle jeho názoru neměl do záležitosti vévodství více zasahovat.
Jak se záhy ukázalo, v tomto případě se postoje Vídně a Berlína rozcházely.
Rakousko souhlasilo s názorem, že spolkové jednotky by měly být z Holštýnska
a Lauenburska staženy, ovšem až poté, co bude otázka zprávy vévodství definitivně
vyřešena. Ministr Rechberg již v polovině října konstatoval, že uzavřením míru, jenž
vévodství odejme dánskému králi, bude Německý spolek zbaven práva na pokračování
exekuce, nicméně se vyslovil pro dočasné setrvání menšího počtu hannoverských
a saských vojáků125 a Mensdorff-Pouilly se s tímto požadavkem taktéž ztotožnil.126 Další
třecí plochu mezi německými spojenci představoval opětovný rakouský návrh, aby
vévodství byla předána augustenburskému vévodu Friedrichovi. Bismarck důrazně
protestoval tím, že exekuce byla vedena proti králi Kristiánovi IX., který vévodství
pozbyl, jejich suverény se nyní stali pruský král a rakouský císař, a setrvání saských
a hannoverských jednotek tak nepřichází v úvahu. Spolu s nimi měli vévodství opustit
i spolkoví komisaři, kteří dosud zajišťovali správu okupovaných území.127
Pruský ministerský předseda následně navrhl, aby Rakušané a Prusové společným
postupem žádali o stažení spolkových jednotek, jelikož spolková exekuce byla dle
Bismarckova názoru úspěšně zakončena, a jejich další pobyt nemá právního základu.128
Prusové silně oponovali rakouskému návrhu, aby byl Spolkovému sněmu spolu
s mírovou smlouvou z 30. října a s požadavkem na stažení spolkových sil předložen
i návrh, dle něhož se suverénem nad Šlesvickem a Holštýnskem měl stát augustenburský
pretendent. Bismarck předání polabských vévodství mladému vévodovi nadále odmítal,
a pokud je v průběhu dalších jednání připustil jako eventualitu, pak se jednalo o čisté
taktizování. Pruskou snahou bylo docílit toho, aby rozhovory o uspořádání vévodství byly
vedeny exkluzivně mezi Berlínem a Vídní, což by Beust, spiritus agens protipruské
opozice v středních a malých německých států, považoval za „velmi, velmi špatné“, byť
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francouzští diplomaté soudili, že Prusko nepřipustí jak vměšování dalších aktérů, tak
augustenburské nástupnictví.129
V rakouském i německém tisku se na podzim znovu začaly objevovat polemiky,
jak vítězné mocnosti naloží se svými územními zisky, přičemž nejvíce skloňovanou se
opět stala otázka anexe vévodství Pruskem.130 Zazněly dokonce zvěsti o tom, že Prusko
zamýšlí odkoupit rakouský nárok na Lauenbursko.131 Bismarck skutečně v polovině
listopadu hovořil s rakouským vyslancem v Berlíně Károlyim o tom, že Prusko je
připraveno v případě anexe vévodství poskytnout Rakousku „velkolepé finanční
kompenzace“.132 Károlyi zároveň ve zprávě Vídni poznamenal, že pruský zájem na anexi
vévodství je motivován snahou získat výhodně položené přístavy. Bismarck následně
informoval Mensdorffa, že je ochoten upustit od myšlenky anexe, ovšem za cenu toho,
že Prusku budou poskytnuta rozsáhlá obchodní, vojenská a námořní práva.
Další jednání v tomto směru odložilo vygradování sporu týkající se stažení
saských a hannoverských vojáků z Holštýnska. Rakousko stále apelovalo na setrvání
spolkových jednotek, byť v omezeném počtu, a pruský vyslanec ve Vídni Werther
v rozhovoru Mensdorffa upozornil, že pokud se Vídeň neztotožní s pruským
požadavkem, Berlín je odhodlán svůj záměr prosazovat i samostatně a bez ohledu na
rakouského partnera.133 Hannoversko bylo eventuálně připraveno svolit ke stažení svých
sil z Holštýnska, ovšem saský ministerský předseda Beust nadále odmítal, a tak se
Bismarck, ve snaze dosáhnout svého cíle za každou cenu, uchýlil i k hrozbě vojenskou
silou a na hranice se Saskem byly vyslány silné pruské oddíly. Situace gradovala
a Károlyi se pokusil Bismarckovi navrhnout kompromis: Rakousko podpoří pruský
požadavek na stažení spolkových sil a poté, co jej Spolkový sněm formálně schválí, část
saských a hannoverských jednotek na území vévodství zůstane, přičemž jim bude znovu
umožněno napochodovat do Rendsburgu.134 Je však velmi těžko představitelné, že by
pruský ministerský předseda svolil k takto ponižujícímu postupu, jelikož obsazení tohoto
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důležitého pevnostního města se před pár měsíci stalo deklamací pruské moci, a Prusko
tak rakouský návrh odmítlo s tím, že by se jednalo o „přílišnou ústupnost vůči středním
německým státům“.135 Mensdorff na to konto naznačil, že Rakousko by mohlo spolkové
síly v Holštýnsku vzít pod své velení, a tak posvětit jejich setrvání ve vévodství, ovšem
Bismarck Rakušany upozornil, že vtahováním Saska do problematiky vévodství Vídeň
ohrožuje své důvěrné vztahy s Berlínem.136 Prusové posléze, ve snaze demonstrovat svou
připravenost na všechny eventuality, tedy dokonce i na ozbrojený střet, zastavili
stahování svých jednotek z polabských vévodství a ti vojáci, kteří se vraceli z Jutska, 137
byli umisťováni do ležení ve Šlesvicku.138 Hromaděním sil tak mínili vypudit spolkové
jednotky z Holštýnska a Roon Bismarcka ujistil, že v případě nutnosti je možné pruská
vojska nadále posílit, nicméně dle jeho názoru již nyní šlo o „velmi působivou, lehce
srozumitelnou demonstraci“ síly.139 Začaly se dokonce objevovat zprávy, že pruské
jednotky se chystají Sasko obsadit, a tak zlomit jeho odpor,140 a saská královská sbírka
klenotů byla v důsledku těchto obav přesunuta do pevnosti Königstein.141 Beust se však
vytrvale odmítal podrobit Bismarckovu nátlaku a nadále tvrdil, že souhlas se stažením
vojsk z Holštýnska může vydat pouze Spolkový sněm, a tudíž nikoli vláda v Drážďanech.
Sasko v reakci na pruské vojenské přesuny vyhlásilo částečnou mobilizaci a zdálo se, že
prusko-saský konflikt směřuje k válce.142
Károlyi telegrafoval Mensdorffovi, že „do krajnosti dovedená, chorobná
neústupnost pana von Bismarcka vůči Spolku, a především jeho podrážděnost vůči Sasku
související s baronem Beustem, zcela ovládá situaci“.143 Francouzi byli přesvědčeni, že
135

Tamtéž.; ODG, V., 1049., Hanovre, Dulçat à Drouyn de Lhuys 22 novembre 1864, s. 80–81.
APP, V., 355., Bismarck an Werther, Berlin, 25. November 1864, s. 510.
137
Mírová smlouva mezi Dánskem a německými velmocemi stanovila, že okupační jednotky se mají
z Jutska stáhnout do tří týdnů od ratifikace smlouvy, k čemuž došlo 16. listopadu. ODG, V., 1040., Vienne,
Gramont à Drouyn de Lhuys, 17 novembre 1864, s. 69.; K ratifikaci blíže viz Das Staatsarchiv, VII., No.
1734, s. 334.; Za pozornost v tomto ohledu stojí tři provolání krále Kristiána IX. k lidu monarchie,
respektive obyvatelům odstoupených území. Tamtéž, No. 1730, 1731, 1732, s. 331–334.
138
APP, V., 355., Bismarck an Werther, 25. November 1864, s. 509.; MMW, I., Nr. 139, Moltke an
Falkenstein, 26. November 1864, s. 227–228.; MMW, I., Nr. 140, Moltke an Friedrich Karl, 26. November
1864, s. 229–232.; Roon Bismarckovi dokonce navrhoval jasně agresivní postup, a to vyslat jeden pruský
regiment na pochod v bezprostřední blízkosti Drážďan, a tak „panu Beustovi trochu nahnat strach“.
ROON, II., Roon an Bismarck, 27. November 1864, s. 222.
139
ROON, II., Roon an Bismarck, 24. November 1864, s. 221.
140
ODG, V., 1055., Dresde, Forth-Rouen à Droyun de Lhuys 26 novembre 1864, s 93–94.
141
HEADLAM, James Wycliffe. Bismarck and the foundation of the german empire. New York: G.P.
Putnam's Sons, 1899. s. 230.
142
HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte, III., s. 491.
143
QDPÖ, IV., Nr. 1867., Károlyi an Mensdorff, Berlin, 25. November 1864, s. 412.; Otištěno také:
APP, V., 358., s. 513.
136

39

„Rakousko neudělá na pomoc Sasku vůbec nic“ a že Bismarck je „pánem situace“.144
Rakouští i bavorští diplomaté se sice vůči pruskému postupu proti Sasku ohradili,145 ale
Berlín jejich stížnosti nebral v potaz a pruský ministerský předseda pověřil Werthera, aby
ve Vídni získal jasné rakouské stanovisko, a to, zda má Prusko samo požádat Spolkový
sněm o ukončení spolkové exekuce a stažení hannoverských a saských jednotek, nebo
zda se Mensdorff k pruské žádosti připojí.146 O pár dní později, 29. listopadu, ve
Frankfurtu zasedl Spolkový sněm, jehož úkolem bylo projednat mírovou smlouvu
s Dánskem. Saští zástupci na úvod požádali shromáždění, aby se v hlasování vyjádřilo,
zda lze spolkovou exekuci označit za ukončenou, či nikoliv. Prusové znovu pohrozili, že
pokud během několika dní nedojde ke stažení okupačních jednotek, jsou připraveni
odsunout je z Holštýnska silou. Bismarck v instrukcích pruskému zástupci ve Spolkovém
sněmu Savignymu napsal: „Pro Vaši orientaci podotýkám, že žádné spolkové usnesení
nám nezabrání exekuci ukončit.“147 Pokud by nebylo pruské žádosti vyhověno, měla být
obsazena i města Hannover a Lipsko,148 což by vedlo k vnitroněmecké válce. Sněm však
nařídil generálu Hakemu, aby neopouštěl své pozice.149 K uklidnění situace nepřispěla
ani cesta Kristiána IX. po Jutském poloostrově, která vrcholila právě v prvních
prosincových dnech, kdy dánský král zamířil k hranicím Šlesvicka, aby se tu setkal se
svými poddanými. Tisíce lidí z obsazených vévodství zamířily přes odpor okupační
zprávy přes hranice do Dánska na setkání s monarchou, jehož mnozí stále považovali za
svého pána, a vyvstaly dokonce obavy z možných lidových nepokojů či povstání.150
Již v průběhu listopadu se ukázaly jasné trhliny v prusko-rakouské alianci a také
to, že v otázce vévodství obě země sledovaly diametrálně odlišné cíle. Zatímco Bismarck
nadále směřoval k budoucí anexi vévodství Pruskem, Mensdorff v polovině listopadu
přišel s požadavkem na augustenburskou kandidaturu, jejíž prosazení mělo být
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podmínkou rakouského souhlasu se stažením spolkových vojsk z Holštýnska. Prusko
nehodlalo připustit vznik dalšího středně velkého německého státu, a byť se Bismarck
novému francouzskému velvyslanci v Berlíně Benedettimu později v rozhovoru svěřil,
že je ochoten upustit od plánů na anexi a spokojit se s garancí a obsáhlými právy, jež by
Prusům umožnily v Kielu vybudovat námořní základnu,151 lze odůvodněně pochybovat,
že by nyní svolil k takovému ústupku, jelikož pak by jeho konstantně se zvyšující tlak na
odvolání spolkových sil z Holštýnska nedával smysl. Odvoláním vojenské posádky
a spolkových komisařů by totiž Spolek přišel o možnost ovlivnit budoucí uspořádání
vévodství a také o účinnou páku, jíž mohl nasadit ve prospěch kandidatury Friedricha
Augustenburského, jelikož nebylo tajemstvím, že mladý vévoda se mezi německými státy
těšil solidní podpoře. Ze studia pruských, rakouských a francouzských diplomatických
dokumentů vyplývá, že Bismarck se nevybíravým a stupňujícím se a nátlakem na
Hannoversko a Sasko snažil přimět Rakousko ke společné žádosti na stažení spolkových
vojsk z Holštýnska, a vyřadit tak Spolek z budoucího rozhodování v této otázce.
Mensdorffův požadavek na kandidaturu Friedricha Augustenburského však přinutil
Bismarcka k rázné akci. Názory Vídně a Berlína na možnou augustenburskou suverenitu
nad vévodstvími byly natolik rozdílné, že hrozily rozštěpit prusko-rakouskou alianci.
Nelze se proto ztotožnit s názorem Jana Hálka, že prusko-rakouské vztahy v údobí mezi
uzavřením mírové smlouvy s Dánskem a prosincovým jednáním Spolkového sněmu
doznaly zlepšení,152 spíše naopak prodělávaly vážnou krizi. Berlín byl veden snahou
neposkytnout Rakousku čas, aby v této věci nehledalo oporu u středních a malých
německých států. Vygradování konfliktu se Saskem, demonstrativní přesuny silných
vojenských jednotek k jeho hranicím, hrozba obsazením Drážďan a vyhnáním saských
a hannoverských jednotek z Holštýnska silou – všechny tyto kroky měly Rakousko
přimět ke společnému postupu s Pruskem. Bismarck sázel na sentiment Františka Josefa
I., jenž monarchu poutal k prusko-rakouské alianci, a na skutečnost, že Vídeň bude
v krizových chvílích raději inklinovat k dohodě s Berlínem, než s často nestálými
německými státy.
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Mensdorff, ve snaze předejít rýsujícímu se rozkolu mezi Vídní a Berlínem, navrhl
kompromis: Rakousko upustí od prosazování nástupnictví Friedricha Augustenburského
a podpoří pruský požadavek na stažení spolkových jednotek z Holštýnska za
předpokladu, že Prusko se v této věci podrobí hlasování Spolkového sněmu.153 Berlín
souhlasil a německé velmoci předložily plénu společný návrh na ukončení exekuce
1. prosince s tím, že „císařská vláda si od zahájených jednání s královskou pruskou
vládou slibuje příznivý výsledek ohledně vyřešení hlavní otázky v souladu s právy a zájmy
spolku“.154 Mensdorff se na jedné straně obával ohrožení spojeneckého svazku s Pruskem
a na straně druhé si nechtěl znepřátelit střední a malé německé státy, proto tolik opatrnosti
a deklarované úcty ke spolkovým orgánům. Vídeň nakonec svolila ke společnému
postupu s Pruskem, jelikož mezi císařskými diplomaty panovaly reálné obavy, že Berlín
bude v případě pokračujícího váhání svého spojence jednat na vlastní pěst, a pokud by
jeho politika bezprecedentního tlaku přinesla své ovoce, rakouská pozice v Německu by
doznala značného oslabení. Navíc bylo známo, že císař Francouzů je s vyhlídkou na
možné zisky rýnských provincií ochoten tolerovat vzrůstající vliv Pruska v severním
Německu, a bylo pravděpodobné, že benevolentně by přistupoval i k pruské anexi
vévodství, pokud by mu situace umožnila postavit se do role ochránce národních zájmů
jejich obyvatel a pokud by bylo vyhověno jeho požadavku na plebiscit v severním
Šlesvicku.155 Britský velvyslanec v Berlíně lord Napier navíc dospěl k závěru, že Prusové
dosud nevypracovali žádný „vážně míněný projekt anexe vévodství“ a tento náhled sdílel
také Petrohrad.156
V pondělí 5. prosince Spolkový sněm hlasováním, v poměru devět ku šesti
hlasům, potvrdil ukončení spolkové exekuce v Holštýnsku a nařídil hannoverským
a saským jednotkám, aby se vrátily domů.157 Pruské jednotky navracející se z Holštýnska
byly 7. prosince v Berlíně odměněny jásotem přihlížejících a jejich triumfální pochod
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korunoval Bismarckovo první velké vítězství.158 Bismarckův „sud se střelným prachem“,
tedy krajně vypjatou situaci, hrozící výbuchem v otevřený vojenský střet mezi Saskem
a Pruskem, „nahradil bič“, jímž Prusové hnali spolkové vojáky i spolkového komisaře
pryč z Holštýnska.159 Beust o den později telegrafoval saskému komisaři Koenneritzovi
do Altony, aby bezodkladně opustil holštýnskou půdu,160 Vídeň urgovala pruské
představitele, aby vůči Sasům nepoužila násilí, a rakouský císař po těchto událostech
směrem ke svému pruskému protějšku vyjádřil „naději, že Jeho Veličenstvo král nedá za
současného stavu věcí v sázku mír v Německu“.161

2.1

„Raději bych okopával brambory, než abych se stal

knížetem za takových podmínek.“ 162
Bismarck měl mnoho důvodů ke spokojenosti. Prusům se podařilo překonat odpor
středních a malých německých států a ve spolupráci s Rakouskem dosáhnout exkluze
Německého spolku z budoucího uspořádání polabských vévodství, přičemž tato otázka
se nyní stala nejdůležitějším problémem vzájemných vztahů. Ve vévodstvích tak nyní
zůstali jen rakouští a pruští vojáci a do čela civilní správy byl dosazen pruský a rakouský
komisař.163 Bismarck si tímto uspořádáním zajistil alespoň částečnou kontrolu nad
vévodstvími a setrvání pruských vojsk v oblasti bylo slibnou zárukou, že ve vévodstvích,
obklopených pruskými teritorii, bude nadále vzrůstat pruský vliv. Jak Rakousko, tak
Prusko však pokládaly současnou správu vévodství, založenou na principu kondominia,
za dočasnou,164 a František Josef I. se v telegramu německým státům vyjádřil, že Vídeň
„učiní vše proto, aby provisorium zkrátila a prosadila zřízení Šlesvicka-Holštýnska jako
nezávislého státu“.165 Oproti tomu Berlín se v žádném případě nevzdal vyhlídky na
získání vévodství pro pruskou korunu a pruský velvyslanec v Londýně Bernstorff
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v rozhovoru s ministrem zahraničí Russellem prohlásil, že „odsudek veřejného mínění
v Anglii anexi vévodství zcela jistě nezabrání, jelikož tu na nás hodili tolik kamení, že už
to nemůže být horší“.166 Ve stejném duchu se vyjádřil i Bismarck v rozhovoru
s Benedettim a doplnil, že Prusko nemá v úmyslu vzdát se svých práv na vévodství ve
prospěch jiného suveréna.167 Britský velvyslanec v Berlíně dodal, že s pruským
ministerským předsedou hovořil o možném nástupnictví vévodů augustenburského či
oldenburského, ovšem podotýká, že ze strany Bismarcka panuje „skrytý odpor ke ztrátě
držby vévodství“. Velvyslanec se domnívá, že záměrem Prusů je vyčkávat, protahovat
provizorní stav a v příhodné chvíli situace využít situace, nicméně svou zprávu uzavírá
konstatováním, že Prusko stejně dříve či později bude nuceno přijmout augustenburskou
kandidaturu.168 Stejný názor vyslovil před časem i Mensdorff.169
Bismarck se však nadále vyhýbal jasné odpovědi na rakouské návrhy týkající se
augustenburského nástupnictví a 13. prosince odeslal do Vídně obsáhlou depeši, v níž
odpovídá na rakouské požadavky z poloviny listopadu. Prusko se dle ministerského
předsedy nestaví

odmítavě

„ani

k dědičnému princi

augustenburskému, ani

k velkovévodu oldenburskému“,170 avšak snaží se vyhnout ukvapenému řešení, pročež
Bismarck oznamuje, že jejich nároky musí patřičně přezkoumat právníci, a doplňuje, že
bezvýhradné uznání augustenburského nástupnictví by Prusku odcizilo jak Oldenburgy,
tak Hannoversko a Rusko.171 Vojenskou kontrolou vévodství se Prusko prý snaží
zabezpečit své vlastní hranice a jejich úzká hospodářská spolupráce s Berlínem je dle
Bismarcka v takovém případě samozřejmostí, k čemuž podotýká, že „rozšíření pruské

166

APP, V., 392., Bernstorff an Bismarck, London, 5 Dezember, 1864, s. 544.
ODG, V., 1099., Benedetti à Drouyn de Lhuys, Berlin, 10 décembre 1864, s. 167–171.
168
APP, V., 399., Napier to Russell, Berlin, 10. december 1864, s. 553.
169
CLARK, s. 178.
170
APP, V., 402., Bismarck an Ladenberg, Berlin, 13. Dezember 1864, s. 562.
171
Zde se jedná spíše o zástupný důvod. Ruský car Alexandr II. pocházel z rodu
Holstein‑Gottorp‑Romanov, a byl tedy spřízněn jak s dánskou královskou rodinou, tak s tehdejším
oldenburským vévodou Petrem II., v jehož prospěch se zřekl práv na nástupnictví ve Šlesvicku-Holštýnsku.
Nutno podotknout, že car nepatřil do úzkého okruhu možných dědiců vévodství, jeho čin měl spíše
demonstrativní charakter a ani sám oldenburský vévoda nebyl po druhé válce o Šlesvicko-Holštýnsko
považován za vážně míněného kandidáta. K postoupení carových práv vévodovi oldenburskému blíže viz
Das Staatsarchiv, VII., No. 1671., s. 131–133. K této otázce blíže také: ODG, III., 596., La Tour d’Avergne
à Drouyn de Lhuys, Londres, 1 juillet 1864, s. 141 –142.; Tamtéž, 668., Talleyrand à Drouyn de Lhuys,
Berlin, 18 juillet 1864, s. 240–241. Obsáhlou zprávu rozebírající právní nároky jednotlivých aktérů
vypracoval saský právník Ludwig von der Pfordten a předložil ji v lednu 1864 Spolkovému sněmu. Blíže
viz PFORDTEN, Ludwig von der. Report on the succession in the duchies of Schleswig-Holstein, laid
before the Committee of the German Diet. London: Vacher and Sons, 1864.
167

44

moci se dle našeho názoru nebude příčit rakouským zájmům“.172 Bismarckovu depeši lze
považovat za apologii pruských nároků na anexi vévodství. Z několikastránkové zprávy
je však nejdůležitější právě onen požadavek na přezkoumání právních nároků
jednotlivých pretendentů, a to včetně nároků pruského krále, jelikož taková procedura,
pokud měla být vykonána svědomitě a nezávisle, vyžadovala značné množství času, a to
až několik měsíců. Bismarck tak Vídeň udržoval v nejistotě a každý pokus o nátlak na
brzké vyřešení problému vévodství odbýval poukazem na nedokončenou právní analýzu.
I francouzští diplomaté dospěli k závěru, že Bismarck hodlá současný stav udržovat co
nejdéle a odmítne se jasně přiklonit k jakémukoli jinému řešení, než je anexe vévodství
Pruskem.173 Napier ve zprávě Russellovi poznamenal, že dle všeho se „osud ŠlesvickaHolštýnska omezil na jednoduchou alternativu, Augustenburg nebo Prusko“.174
Oldenburského vévodu neměl Londýn považovat za vážného kandidáta, jelikož byl ve
vévodstvích nepopulární, Vídeň jeho nárokům oponovala a jeho podpora v dalších
německých státech byla taktéž chabá. Británie by se dle jeho názoru měla přiklonit
k augustenburské kandidatuře,175 jelikož anexe vévodství Pruskem, založená na
agresivitě, nespravedlnosti a na udržování zdejších obyvatel v neustálé nejistotě, by byla
„triumfální křivdou“. Napier zároveň konstatuje, že „ruská vláda a ruský národ jsou
k této záležitosti zcela lhostejní“,176 čímž v podstatě charakterizuje ruský přístup k celé
válce o Šlesvicko-Holštýnsko a zejména k následným mírovým jednáním. Londýn byl
zklamán rakouským přístupem k pruské rozpínavosti a konstatoval, že Vídeň příliš často
a příliš snadno ustupuje pruským požadavkům,177 nicméně lord Russell dal opakovaně
najevo, že Británie do záležitosti vévodství a vzájemných sporů německých velmocí
nehodlá zasahovat,178 a dokonce se nechal slyšet, že „jeho vláda nemá nic společného
s hádkou mezi dvěma zloději, kteří jednomu ze svých sousedů sebrali část jeho kořisti, a
nyní se přou to, komu patří“.179 Francie vůči Prusku zastávala mnohem benevolentnější
postoj a ministr zahraničí Drouyn de Lhuys se nechal slyšet, že Paříž nebude mít vůči
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pruské anexi vévodství žádné námitky, pokud bude úzký severní pás šlesvického
vévodství, obývaný převážně Dány, na základě plebiscitu přičleněn zpět k Dánsku,
a pokud Němci žijící ve vévodstvích projeví touhu spojit svůj další osud s Pruskem.180
Prusové nato Vídni a Friedrichu Augustenburskému představili předběžné
podmínky, za nichž by byli ochotni vyslovit souhlas s vévodovou kandidaturou. Berlín
požadoval postoupení Lauenburska, vojenskou a námořní konvenci, „jinými slovy
kontrolu nad šlesvicko-holštýnskou armádou a dispozici nad námořníky a přístavy“,181
a podmínky byly korunovány požadavkem, aby reprezentace vévodství na diplomatické
půdě byla svěřena také Prusku,182 jež by tak získalo pevný dohled nad všemi záležitostmi
v polabských vévodstvích, z nichž by se tímto stal pruský satelitní stát. Vláda ve Vídni
reagovala na depeši a požadavky pruského ministerského předsedy značně roztrpčeně
a Mensdorffova odpověď byla za značného vlivu Biegelebena formována více než týden.
Rakouský ministr zahraničí se pohoršoval nad Bismarckovým sobeckým prohlášením, že
Prusko musí mít na zřeteli především své zájmy a svou bezpečnost, kritizoval pruského
ministerského předsedu, že „dosud nepředložil žádné pozitivní řešení“,183 porušuje práva
pretendentů, povyšuje politiku nad právo, a dodal, že pokud Berlín touží dále rozšiřovat
svůj vliv v Německu, pak Rakousko musí expandovat stejnou měrou.184 Mensdorff
cupoval pruské argumenty zaklínající se nutnými ohledy na oldenburského vévodu,
Hannoversko, a dokonce i Rusko, a podotýká, že vévoda nikdy nepatřil k vážným
kandidátům a i car se k jeho kandidatuře staví chladně, a Hannoversko seriózní zájem
o vévodství

nikdy

neprojevilo.

Podotkl,

že

rakouským

cílem

bylo

dospět

k dlouhodobému řešení té „příšerné otázky vévodství“185 a projevil ochotu správu
Šlesvicka-Holštýnska rozdělit mezi vítězné mocnosti, či postoupit rakouská práva na
vévodství Prusku výměnou za teritoriální ústupky. Tato možnost však vzhledem ke
konstantnímu odporu krále Viléma I. k územním kompenzacím ve prospěch Vídně
nepřipadala v úvahu, a Bismarck proto vágně hovořil spíše o možnosti finanční

180

APP, V., 448., Goltz an Bismarck, Paris, 3. Februar 1865, s. 647.; ODG, V., 1230, Drouyn de Lhuys
à Benedetti, Paris, 4 février 1865, s. 377–378.
181
Neue Freie Presse, 21. prosince 1864, Morgenblatt, s. 1.
182
ODG, V., 1126., Rayneval à Drouyn de Lhuys, Berlin, 20 décembre 1864, s. 219.
183
QDPÖ, IV., 1911., Mensdorff an Károlyi, Wien, 21. Dezember 1864, s. 466.
184
Tamtéž, s. 468–469.
185
MATTHIAS, Adolf. Otto von Bismarck – sein Leben und sein Werk. Hamburg: Severus Verlag, 2013.
ISBN 9783863476304. s. 250.
46

náhrady.186 Rakouský legační rada hrabě Chotek v rozhovoru s Bismarckem Prusům
vzkázal, že nepřipadá v úvahu, aby Berlín vyšel z jednání s územními zisky a s posílením
své pozice v německém prostoru, zatímco zájmy Vídně by utrpěly, a dodal, že císař
neproléval krev svých statečných rodáků pouze za pruské zájmy!187 Anexi vévodství
Pruskem tak Vídeň nadále odmítala. Na to konto Bismarck prohlásil, že „pokud nemůže
být jinak“, pak musí dojít „k ideálnímu rozdělení tří vévodství mezi dvě velmoci“.188
Mensdorff si byl vědom, že zdržovací taktika, založená na přezkumu právních nároků
jednotlivých pretendentů, má za účel poskytnout Berlínu čas na zvrácení veřejného
mínění ve vévodstvích, které nebylo nakloněno myšlence anexe,189 jelikož jak ve
Šlesvicku, tak v Holštýnsku začala vznikat hnutí a spolky podporující augustenburskou
kandidaturu.190
Prusko tedy usilovalo jak o teritoriální expanzi na severu Německa, tak o posílení
svého vlivu mezi ostatními německými státy, zatímco Rakousko bylo v setrvalé defenzivě
a snažilo se uhájit stávající rozložení sil. Bismarck rakouské straně nadále předkládal
neurčité přísliby velkolepých finančních kompenzací v případě pruské anexe a znovu
naznačil možnou pomoc Rakousku při znovudobytí severní Itálie, přičemž Rakousko by
si mělo podržet ve správě Holštýnsko, jež by mohlo být Prusku postoupeno někdy
v následujících letech výměnou za nějakou vhodnou protislužbu,191 ovšem Bismarck po
dlouhé týdny odmítal Mensdorffovi v tomto směru poskytnout jasné záruky. Ani mise
pruského prince Friedricha Karla, jenž se vypravil do Vídně k neformálním rozhovorům
spolu s generálem Moltkem, nepřinesla Berlínu nic více, než komandérský kříž Řádu
Marie Terezie na princově uniformě.192 Bismarck nechával svého spojence čekat na
pruské vyjádření týkající se posouzení legálních nároků pretendentů a zároveň předeslal,
že Berlín hodlá představit svůj návrh na řešení otázky vévodství, lhůtu jeho předání
rakouské straně však neustále odsouval. Vídeň vyčkávala, ovšem s tím, jak Bismarckův
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slibovaný koncept nepřicházel, se císař dostával do trapné situace jak doma, tak
v Německu, jelikož malé státy začaly Rakousko obviňovat z pasivity a zpochybňovaly
jeho schopnost čelit pruské rozpínavosti.193 Vídeň příliš neupokojila ani Bismarckova
zpráva z 26. ledna, v níž de facto opakoval, že Prusko je ochotno zachovat v německém
prostoru stávající rozložení sil a uvažovat o augustenburské kandidatuře, ovšem žádné
solidní návrhy nepředstavil.194 Na to konto Rakousko pohrozilo Berlínu, že bude hledat
východisko ze současné situace ve spolupráci s dalšími německými státy, a Biegeleben
se v tomto směru vyjádřil, že je ochoten zveřejnit nedávnou korespondenci s Pruskem
a případně se pokusit o jeho izolaci.195
Vídeň se posléze opravdu rozhodla chopit inciativy a hrabě Károlyi se na počátku
února odebral zpět do Berlína a 8. února se sešel s Bismarckem k vážnému rozhovoru
o dalším postupu. Ministerský předseda Károlyimu hned na úvod sdělil, že Rakousko
nemá důvod k dotčenosti, jelikož Prusko učinilo ústupek již tím, že svolilo k jednání
o augustenburském pretendentovi. Károlyi však trval na tom, že „současný stav může být
pouze provizoriem“,196 ovšem dle Bismarckovy odpovědi Prusům současný stav založený
na mezinárodním právu vyhovuje a na stávající situaci v Německu nehodlají nic měnit,
dokud to nebude vyhovovat jejich zájmům.197 Ministerský předseda následně pasoval do
role ukřivděného spojence Prusko, jež by v duchu monarchistické solidarity
a konzervativní politiky rádo spolupracovalo s Vídní, v níž však nabírá na síle
Schmerligova skupina, rozhodnuta postupovat ve spolupráci s německými státy proti
Prusku, a Berlín je proto údajně na rozpacích, zda se může na prusko-rakouskou alianci
nadále spoléhat. Károlyi se znovu dotázal, zda bude Prusko v druhé polovině února
připraveno představit své návrhy a podmínky, ovšem Bismarck nadále trval na svém:
„(…) možné to samozřejmě je, ale nedokážeme určit jasný termín“.198 Károlyi proto
Mensdorffovi sdělil, že Prusko hodlá nadále pokračovat ve zdržovací taktice, každá
rakouská iniciativa bude Pruskem prozatím odmítnuta, a Rakousku tak nezbývá, než

193

Rakouskou situaci a nálady ve Vídni hodnotí Gramont ve zprávě ministru zahraničí. ODG, V., 1205.,
Gramont à Drouyn de Lhuys, Vienne, 22 janvier 1865, s. 335.
194
APP, V., 441., Bismarck an Werther, Berlin, 26. Januar 1864, s. 633–637.
195
CLARK, s. 186, 196.
196
APP, V., 454., Aufzeichnung des Auswärtigen Amtes. Unterredung zwischen Bismarck und Károlyi,
Berlin, 8. Februar 1865, s. 658.
197
HÁLEK, s. 67.
198
APP, V., 454., Aufzeichnung des Auswärtigen Amtes. Unterredung zwischen Bismarck und Károlyi,
Berlin, 8. Februar 1865, s. 660.
48

čekat se založenýma rukama.199 Francouzští diplomaté v Londýně, Berlíně i Vídni se
shodovali, že Bismarck hodlá i nadále „hrát roli Fabia Cunctatora“.200 Ostatní německé
státy v čele s Bavorskem však hrozily, že se samy pokusí převzít inciativu a skrze
Spolkový sněm prosadit augustenburskou kandidaturu a ukončení dosavadní provizorní
správy vévodství.201 Navzdory četným rozporům však Vídeň nehodlala od aliance
s Pruskem ustoupit a pruský velvyslanec v Paříži Goltz po rozhovoru se svým rakouským
kolegou Metternichem prohlásil, že „František Josef si kvůli osobním sympatiím přeje
zachování spojenectví s Rakouskem a hrabě Mensdorff jej v tomto ohledu následuje“.202
O to více musely Vídeň zasáhnout a pobouřit pruské podmínky z 22. února, za
nichž byl Berlín ochoten přenechat suverenitu nad vévodstvími některému z pretendentů,
přičemž většina požadavků odpovídala informacím kolujícím jak v tisku, tak mezi
diplomaty.203 Loďstvo a pozemní vojsko vévodství mělo „splynout“ s pruskou armádou,
za což se Berlín zavázal poskytnout novému suverénovi pruskou asistenci v případě
útoku, ten by ovšem přišel o možnost armádu jakkoli ovlivňovat či řídit. Suverenita
opevněných bodů na pevnině a v přímořských oblastech měla v případě napadení přejít
do rukou Prusů, klíčové pevnosti měly být spravovány po vzájemné dohodě. Holštýnský
kontingent spadající pod spolkové velení by přešel pod pruskou kontrolu a v případě
potřeby by Berlín poskytl Spolku své vlastní vojáky. Prusko mělo nabýt práva kontrolovat
lodní dopravu v pobřežních vodách, jeho loďstvo mělo bez poplatku užívat šlesvickoholštýnské přístavy a Prusové by získali možnost po vytyčené linii vybudovat kanál
spojující Severní moře s Baltským. Vévodství by dále vstoupilo do Celního spolku
a komunikace, telegraf a pošta, měly být sloučeny s pruskými společnostmi. 204
Pro designovaného pretendenta, Friedricha Augustenburského, byly podmínky
naprosto nepřijatelné, jelikož jeho suverenita nad vévodstvími by byla čistě formální,
vždyť i vojáci verbovaní z jeho vlastního vévodství by přísahali věrnost králi
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Vilémovi I.205 Rakouský ministr zahraničí se nechal slyšet, že takové okleštění suverenity
je v dějinách bezprecedentním krokem.206 Císař Wertherovi sdělil, že při čtení pruských
požadavků „nevycházel z údivu“, a prohlásil, že i při nejlepší vůli k porozumění mezi
spojenci je pokládá za zcela nepřijatelné.207 Mensdorff před vyslancem prohlásil, že
o podmínkách „nechce ani diskutovat“ a že nejde o nic jiného než o anexi,208 ke stejnému
konstatování došli i francouzští diplomaté.209 Ministr zahraničí Bismarckovi odpověděl,
že souhlasem s pruskými podmínkami by byla práva dosazeného vévody natolik
okleštěna, že by se o něm v žádném případě nemohlo hovořit jako o suverénovi, jeho titul
by byl pouze nominální, a jeho schopnost plnohodnotně spolupracovat s ostatními členy
Spolku by tak byla zcela paralyzována.210 Návrh byl dle Mensdorffova stanoviska pro
Rakousko nepřijatelný už proto, že nijak nezohledňuje jeho zájmy, pro něž, stejně jako
pro celé Německo, by bylo nejvhodnější, aby se vévodství zařadila mezi ostatní německé
státy.211 Vídeň však byla ochotna svolit ke zřízení základny pruského loďstva v Kielu,
k vybudování kanálu mezi Severním a Baltským mořem a odmítavě se nestavěla ani ke
vstupu vévodství do Celního spolku. V tomto ohledu jsou Hálkova konstatování chybná
a Clarkova zavádějící.212
Bismarckovým záměrem však bylo docílit příkrého odmítnutí pruských
požadavků, jelikož prodlužováním provizorního stavu zamýšlel otupit odpor Vídně vůči
anexi a domníval se, že Mensdorff a císař, unaveni a zklamáni z pruské zdržovací taktiky,
nakonec vysloví souhlas se začleněním vévodství do Pruska výměnou za jisté ústupky
a finanční kompenzace, přičemž Bismarck chtěl anexe dosáhnout pokud možno mírovou
cestou,213 a vlastně i jistým úskokem, když po týdnech slibů představil ony únorové
požadavky, o nichž se měl před korunním princem Friedrichem vyjádřit následovně:
„Raději bych okopával brambory, než abych se stal knížetem za takových podmínek.“214
Bismarck chtěl udržovat Rakousko v nejistotě, respektive v naději na pruskou pomoc při
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vážném nebezpečí, a zároveň v obavách, aby Berlín nepřešel na stranu rakouský odpůrců.
Jen tak bylo možné ve správný čas dospět k výhodné dohodě s Vídní. Pokud by císař
s Mensdorffem dospěli k závěru, že rozkol mezi spojenci je neodvratný, pak by Prusko
dle Bismarcka ničeho nedosáhlo.215 Pruský ministerský předseda však prozatím nehodlal
dopustit ukončení spojenectví,216 jelikož aliance s Rakouskem Prusku doposud skýtala
četné výhody a v případě jejího rozpadu by Berlínu pro dosažení anexe vévodství zbývala
pouze jediná alternativa – sblížení s napoleonskou Francií, jež by proti začlenění
Šlesvicka-Holštýnska nijak neprotestovala, ovšem bylo zcela jisté, že by Paříž
požadovala ústupky na Rýně. Rozluka s rakouským císařem by však na dlouhou dobu
otřásla jeho důvěru v bratrskou německou mocnost, za niž Prusko považoval, postavila
by proti Berlínu četné německé státy a dohoda s Napoleonem III. by vzbudila vášně
a podezřívavost u londýnské vlády, jež by takové spojenectví považovala za významné
vychýlení mocenské rovnováhy v Evropě a nejspíše i za přímé ohrožení Británie, ovšem
Napier Russella uklidňoval, že „v zájmu Pruska jistě není přivést francouzský vliv
a zbraně přes Rýn,“217a tudíž není třeba se obávat prusko-francouzského spojenectví.

2.2 „Příšerná otázka vévodství“218 a Gasteinská konvence
Další vyjednávání týkající se polabských vévodství byla po prezentaci pruských
požadavků odsunuta do pozadí,219 ovšem Rakousko bylo rozhodnuto zamezit šíření
pruského vlivu ve vévodstvích a Bismarckovo neustálé kličkování a vyhýbání se
trvalejšímu řešení problému Vídeň pobízelo, aby hledala oporu ve spolupráci s ostatními
německými státy. Počátkem března podnikli pruští představitelé ve vévodstvích
represivní akce proti podporovatelům augustenburské kandidatury a mnozí z těch, kteří
peticí žádali císaře Francouzů o zásah ve prospěch dánské menšiny a samostatnosti
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vévodství, skončili za mřížemi.220 Rakouský komisař Halbhuber, spravující Holštýnsko,
odmítal v tomto ohledu spolupracovat s pruským kolegou Zedlitzem, ovšem pruští vojáci
i nadále rozháněli demonstrace či agitační setkání na podporu augustenburského
vévody.221 Vlády Bavorska a Saska se po těchto zprávách z vévodství a po krachu jednání
o pruských podmínkách z konce února rozhodly chopit iniciativy a skrze Spolkový sněm
hodlaly požádat obě německé velmoci o vysvětlení týkající uspořádání vévodství,
současného stavu vyjednávání a jejich stávajících zájmů,222 přičemž Vídeň se vyjádřila,
že je ochotna před zástupce spolku předstoupit223 a Mensdorff Berlínu sdělil, že
k zasedání dojde v pondělí 27. března.224 Hlavním bodem jednání se měla stát diskuse
o nastolení augustenburského pretendenta coby vévody šlesvicko-holštýnského.
Bismarck se již dříve v rozhovoru s francouzským velvyslancem vyjádřil v tom smyslu,
že diskuse o této otázce ve Spolkovém sněmu pruským zájmům nijak neuškodí a táhlé
debaty bez jasného výsledku dle jeho názoru hrozily spíše oslabit rakouskou pozici mezi
německými státy, což Berlínu mohlo vyhovovat.225
Bismarck dal nicméně oficiálně najevo rozhořčení, jelikož dle jeho názoru
Spolkovému sněmu vůbec nepříslušelo tuto otázku posuzovat,226 a Vídeň obvinil
z nečestného jednání, jež zpochybňuje prusko-rakouské spojenectví. K saskobavorskému návrhu se však připojilo ještě Hesensko. Pruský zástupce ve Frankfurtu
Savigny nedokázal iniciativu těchto tří zemí blokovat, rakouští zástupci navíc vyslovili
s předloženým konceptem předběžný souhlas a vyzvali další německé státy k jeho
podpoře.227 Návrh byl Spolkovému sněmu přeložen 27. března a shromáždění zástupci
v hlasování vyjádřili záměr se jím vážně zabývat, a to i přes silný odpor Pruska,228 načež
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se francouzský vyslanec ve Frankfurtu Reculot začal obávat „rozkolu mezi Rakouskem
a Pruskem“.229 Spolkový sněm vyzýval obě německé velmoci, aby předaly vládu nad
Šlesvickem-Holštýnskem Friedrichu Augustenburskému, a aby informovaly ostatní členy
spolku, jakým způsobem hodlají naložit s lauenburským vévodstvím. Rakousko následně
prosadilo, aby o návrhu bylo hlasováno, a odmítalo pruský požadavek nejprve projednat
celou záležitost v komisích, což by rozhodování značně protáhlo. Spolkový sněm se tak
6. dubna poměrem hlasů devět ku šesti usnesl na požadavku předání vévodství
Augustenburgovi,230 opět před odpor pruských zástupců. Záměrem Vídně bylo oslabit
pruskou pozici v Německu a společný postup s ostatními německými státy při
prosazování sasko-bavorského návrhu ve Spolkovém sněmu byl určitou „odvetou“ za
nereálné pruské požadavky z února téhož roku, jež Rakousko pobouřily a urazily.
Rakouský ministr policie Mecsery de Tsoos na jednání ministerské rady poznamenal, že
situace ohledně vévodství zůstává nadále nedořešena, načež Mensdorff odpověděl, že
takový stav věcí „vytváří terén pro diplomatická jednání,“ a státní ministr Schmerling
dodal, že Prusko nyní jistě upustí od politiky anexe,231 a to v době, kdy se Bismarckovi
podařilo pro tuto myšlenku získat doposud váhajícího Viléma I.232 Jasně se tak ukázalo,
že obě velmoci sledují odlišné cíle.233 Bismarck se o rozdílném postupu a zájmech Pruska
a Rakouska vyjádřil následovně: „Dospěli jsme tam, kde se cesty rozdělují, a já si přeji,
aby nás nezavedly příliš daleko od sebe.“234
Další třecí plochou mezi Rakouskem a Pruskem se ukázal záměr Berlína
přesunout hlavní pruskou námořní základnu z Gdaňsku do Kielu,235 což bylo vnímáno
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jako demonstrace pruské síly a jasný signál, že Prusko se nehodlá z vévodství stáhnout.236
Na začátku dubna ministr války Roon představil v pruském zemském sněmu plány na
rozšíření přístavu, žádal o poskytnutí nemalých finančních prostředků,237 a zároveň dodal,
že Prusko si hodlá Kiel podržet pevně ve svých rukou.238 Rakousko se vůči pruským
plánům ohradilo a požadovalo, aby Berlín své plány buďto omezil, nebo aby Vídni
poskytl nějaké kompenzace.239 Na to konto Bismarck v rozhovoru s Károlyim prohlásil:
„Mohu vás však ujistit, že Prusko neustoupí; pouze prohrané válečné tažení“ a „vítězná
rakouská armáda dvou set tisíc mužů pochodující Berlínem by mohla Prusko od tohoto
rozhodnutí odradit.“240 I pruský král, jenž vůči Rakousku zastával mnohem umírněnější
postoj, než jeho ministerský předseda, byl neustálými požadavky Vídně pohoršen
a v dopise Roonovi se vyjádřil, že „čím více ústupků vůči Vídni učiníme, tím více nevděku
sklidíme“.241 Bismarck na rakouské námitky lakonicky odpověděl, že i Rakousko má
zajisté právo využívat kielský přístav a skutečnost, že tak vzhledem ke své geografické
poloze a slabosti svého loďstva nečiní, není důvodem, aby Kiel nemohlo v maximální
možné míře využívat Prusko, a ústupky v této věci označil za bezpředmětné.242 Dále
Vídeň upozornil, že cílem Berlína je nalézt mírové řešení, ale pokud jde o zabezpečení
pruských pozic v severním Německu, nezaleknou se Prusové ničeho.
Je tedy zřejmé, že vztahy obou velmocí procházely „těžkou zkouškou“243
a neustále se zhoršovaly. A zatímco František Josef I. v dopise Vilémovi I. hovořil
o „neměnném přátelství“,244 Bismarck, rozčilen požadavky Vídně na různé ústupky,
jejím postupem ve Spolkovém sněmu a její neochotou jednat o anexi vévodství, se nechal
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slyšet, že „pokud si Rakousko přeje válku, pak bude zadušeno oblaky prachu, jež zvíří
pruská kavalerie“,245 a prostřednictvím vyslance v Turíně Usedoma se ve vší diskrétnosti
obrátil na italskou vládu a položil jí otázku, o níž Italové již delší dobu spekulovali: Jak
se Itálie zachová v případě vypuknutí prusko-rakouské války? 246 A byť zdůrazňoval, že
se nevzdává naděje na shodu se svým spojencem a rozhodně nechce italskou vládu tlačit
k silným a rozhodným prohlášením, z depeše je zřejmé, že válku s Rakouskem považoval
za velmi reálnou, a Turín, toužící po zisku doposud Rakušany drženého Benátska, vztahy
mezi německými spojenci velmi bedlivě sledoval a vyhlížel příležitost, z níž by mohl
těžit. Jak se však ministerský předseda Alfonso la Marmora vyjádřil v rozhovoru
s francouzským vyslancem v Turíně Malaretem, Itálie se domnívá, že válka není na
pořadu dne, ovšem pokud by k ní došlo, pak se nechce vázat žádnými vážnými přísliby
a chce si ponechat volné ruce k uzavření té nejlepší dohody. Ovšem pokud bude Turín
postupovat ve shodě s Pruskem a naskytne se mu příležitost dokončit sjednocení Itálie
obsazením rakouského Benátska, pak je jisté, že jen těžko odolá.247 A skutečně,
Bismarckova slova padla na úrodnou půdu a 26. dubna Usedom ministerskému
předsedovi telegrafoval, že „dojde-li k válce mezi Pruskem a Rakouskem, Itálie ihned,
sama a bez pomoci Francie, napadne Benátsko“.248 Mensdorff však touto dobou
nepokládal ohrožení Benátska za reálné a Metternichovi do Paříže napsal: „Nedomnívám
se, že v situaci v Německu nastane takový obrat, který by vedl k ohrožení našich držav
v Itálii a nutil nás, abychom hledali oporu ve Francii.“249
Již předtím však Bismarck prostřednictvím Goltze informoval císaře Francouzů
o prohlubujících se sporech mezi Berlínem a Vídní,250 naznačil, že je nakloněn sblížení
s Paříží, a obrátil se na Francouze s obdobnou otázkou, jíž adresoval do Turína.251 Ostatně
Napoleon III. dal pruskému vyslanci najevo, že v silném Prusku, jež krom jiného
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považoval za námořní velmoc druhého řádu, nespatřoval protivníka, nýbrž přirozeného
spojence.252 Drouyn de Lhuys proto vnímal Bismarckův náznak možného rozkolu
s Rakouskem jako příležitost pro francouzské ambice, rozhodl se chopit iniciativy, a tak
se Benedetti dle jeho instrukcí pruského ministerského předsedy napřímo dotázal „co od
nás požadujete a co nám nabízíte?“, a dodal, že Francie je připravena diskutovat
o různých eventualitách.253 Zjevně překvapený Bismarck odpověděl: „Žádáme vás
o benevolentní neutralitu, a to jak v průběhu jednání s Rakouskem, tak v případě, že dojde
k rozkolu“254 – tedy k válce. Nevyloučil možný příklon k Francii, a to s vědomím, že
pomoc Paříže bude jistě mít svou cenu. V tomto ohledu však Bismarck Benedettiho
upozornil, že král Vilém I. se vytrvale odmítá vzdát pruského území a poddaných,
a narážel tak na dlouhodobý záměr Napoleona III. obsadit rýnské provincie. Lze proto
soudit, že spojenectví s Francií založené na odstoupení území by ztroskotalo na odporu
pruského monarchy.
Bismarck se však dlouhodobě snažil krále přesvědčit, že anexe vévodství, byť by
jí mělo být dosaženo za cenu války s dosavadním spojencem, je tím správným řešením
vleklého problému polabských vévodství. Vilém I. pod tlakem okolí, a to zejména ze
strany generála Moltkeho, který se později nechal slyšet, že „Prusko by nikdy
nepřistoupilo na to, aby se vévodství stala suverénním státem“,255 se taktéž začal přiklánět
k názoru, že válka může být jedním z rozuzlení sporu, a Bismarck se na to konto rozhodl
vyslat do Vídně generála Manteuffela, jenž neměl „nechat nikoho na pochybách, že
konfliktu nezalekneme“ a „podporu, jíž nám Rakousko neposkytne, jsme připraveni
hledat jinde“,256 nicméně jeho mise byla nakonec odvolána.257 Werther však předložil
Vídni požadavek, aby obě německé mocnosti vyzvaly Friedricha Augustenburského
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k opuštění vévodství,258 a Bismarck v této věci hrozil separátní akcí. Mensdorff se ale
prostřednictvím Werthera pokoušel Berlín uklidnit a v rozhovoru s vyslancem prohlásil,
že pro císaře i pro něj je pokračující úzká spolupráce s Pruskem velmi důležitá.259 Avšak
král Vilém I., přesvědčen, že Rakousko „vyhledává konflikty s Pruskem,“260 se rozhodl
záležitosti posledních měsíců konzultovat s okruhem svých spolupracovníků a na
29. května svolal do svého paláce korunní radu,261 jež měla odpovědět na otázku, zda při
jednání s Rakouskem trvat na únorových podmínkách, za nichž by Prusko umožnilo
Augustenburgovi ujmout se vlády ve vévodstvích, či zda by Berlín měl nadále usilovat
o přímou anexi, a to i za cenu války s Rakouskem, přičemž král tuto eventualitu zmínil
nahlas vůbec poprvé.262 Bismarck doporučil prozatím od dalších rozhovorů s Vídní
upustit a čekat, jak se situace vyvine. Dále ministerský předseda poodhalil kardinální cíl
své politiky, když se nechal slyšet, že pokud přeci jen vypukne válka, pak by nemělo dojít
„pouze k začlenění Šlesvicka a Holštýnska do pruské monarchie, nýbrž také k zajištění
státoprávního poměru středních a malých německých států k Prusku.“263 Toto prohlášení
lze považovat za jasný argument oponující tezi, že Bismarck byl k válce s Rakouskem
přinucen okolnostmi, ba naopak, on sám byl jejich tvůrcem a ke konfliktu s Vídní cíleně
směřoval, a to s cílem vytlačit rakouský vliv z Německa a usilovat o sjednocení. Ostatní
ministři, s výjimkou ministra Itzenplitze,264 vyslovili souhlas s Bismarckovým
vyjádřením, jemuž oponoval pouze korunní princ, který byl zastáncem prosazování
únorových podmínek, a válku proti Rakousku a jihoněmeckým státům, u nichž se dalo
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očekávat, že podpoří Vídeň, označil jako občanskou. Nakonec bylo rozhodnuto trvat na
únorových podmínkách a v tomto ohledu byli uvědomění všichni pruští diplomatičtí
zástupci.265 Na královu otázku, jak je armáda připravena na možný konflikt a jaké v ní
panují nálady, Moltke odpověděl, že vojsko podporuje anexi vévodství a že se války
s Rakouskem neobává.266 Generál si posléze poznamenal, že Bismarck prozatím
prosazuje mírové řešení, nicméně v budoucnu počítá s válkou, a to nejen o ŠlesvickoHolštýnsko, nýbrž o celou německou otázku.267
Bismarck proto na základě výsledků z korunní rady informoval Károlyiho, že
Prusko nehodlá na současném stavu nic měnit,268 a dal najevo, že cesta generála
Manteuffla do Vídně, jenž měl po dohodě s Rakušany převzít velení nad rakouskými
jednotkami, se prozatím neuskuteční,269 což v metropoli na Dunaji přijali se zklamáním
i roztrpčením, jelikož císař i jeho ministr zahraničí doufali v prolomení patové situace270
a Manteufflovu návštěvu ve Vídni vnímali jako „olivovou ratolest“,271 jíž Berlín podával
ve snaze dospět k mírovému řešení. František Josef I. proto doufal, že zlom přinese
schůzka s pruským monarchou v Karlových Varech, kam se král na počátku sezóny
pravidelně odebíral na lázeňskou kůru,272 přičemž o tomto setkání se spekulovalo již delší
dobu a francouzská diplomacie od něj očekávala zásadní změny v prusko-rakouské
alianci – buďto rozkol, což diplomaté považovali za pravděpodobnější, nebo naopak
utužení svazku, jehož dlouhodobé pokračování by mařilo šance císaře Francouzů na zisk
rýnských provincií.273 Rakouský císař však byl na počátku léta zaneprázdněn jinými
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záležitostmi. V druhé polovině června totiž v Rakousku kulminovala vnitropolitická krize
a František Josef I. se odebral do Budapešti, jelikož v uherském království sílily hlasy
požadující volnější státoprávní svazek s ostatními zeměmi monarchie, respektive
uherskou autonomii.274 Rozsáhlé finanční problémy podunajské monarchie, kdy hrozilo,
že Rakousko, stojící na hraně státního bankrotu,275 bude muset radiálně omezit výdaje
zejména na armádu, a napjaté vztahy jak mezi jednotlivými ministry, tak mezi vládou
a Říšskou radou, vedly 26. června k pádu kabinetu arcivévody Rainera, ke krachu
centralizační politiky státního ministra Schmerlinga276 a k otupení protipruských nálad ve
vídeňské vládě. Vedením kabinetu byl dočasně pověřen značně vytížený ministr zahraničí
Mensdorff-Pouilly a o měsíc později, 27. června, císař jmenoval novým ministerským
předsedou hraběte Richarda Belcrediho.277 Ani v zahraničních otázkách však monarchie
nenašla klidu. Prusko-rakouské vztahy i nadále upadaly. Mensdorff vytrvale odmítal
agresivní pruský postup a Berlín, akcentující, že císař a jeho ministři nechápou pruský
zájem anexí vévodství zabezpečit své hranice, vzkázal po legačním radovi Chotkovi do
Vídně, že „Rakousku už na spojenectví s Pruskem více nezáleží“ a že „odtud pramení
ona nevraživost a bezbřehá nedůvěra“.278
Pruští právníci navíc na konci června představili analýzu, jejímž výsledkem bylo
zamítnutí nástupnických práv augustenburského vévody,279 a Vilém I. jej proto požádal,
aby vévodství opustil. František Josef I. se však i nadále odmítal podřídit pruskému tlaku
na vypovězení Augustenburga z Kielu, a tak mu pruský král na Bismarckovu radu
adresoval osobní dopis, v němž politoval skutečnost, že jejich vlády nedošly ke smírnému
řešení, a vyjádřil naději, že oni, coby monarchové, se jistě dohodnou snáze. Vilém I. ale
nepřišel s nabídkou, nýbrž s požadavky – sice pozval císaře na osobní jednání do
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Gasteinu, ale žádal, aby Rakousko posvětilo vyhnání Friedricha Augustenburského
z vévodství.280 Prusové později dokonce navrhli, aby se suverénem stal oldenburský
vévoda, ovšem netajili se tím, že Berlín by jeho práva posléze odkoupil, což se
u Mensdorffa setkalo s rázným odporem. Ministr v soukromém dopise Wertherovi sdělil,
že v takovém případě Rakousko „požaduje zcela jasnou a pozitivní garanci“, že
oldenburský vévoda bude na trůn nejen dosazen, ale také se na něm udrží.281 Bismarck
dále naznačil, že je ochoten z únorových podmínek slevit, pokud se Vídeň připojí k tlaku
na vypovězení augustenburského pretendenta.282 Rakouský císař však v dopise
Vilémovi I. vyhnání vévody odmítl, a dal tak jasně najevo, že oldenburská kandidatura
není na pořadu dne.283 Sám Friedrich Augustenburský Berlínu krátce předtím zdvořilým
způsobem oznámil, že se z Kielu odmítá stáhnout,284 což Bismarck označoval jako urážku
svého krále, jelikož vévoda prý neoprávněně pobýval na území náležející rakouskému
a pruskému monarchovi.285 Prusové opět pohrozili, že pokud Rakouskem podporovaná
proagustenburská agitace ve vévodstvích nepřestane, a pokud Vídeň nebude s Berlínem
spolupracovat, pak budou nuceni provést separátní akce a zajistit pořádek vlastními
silami, a to bez ohledu na následky.286 Mensdorff si následně v soukromém dopise
Wertherovi postěžoval, že takovýmto nekonstruktivním prohlášením v poslední době
končí každá pruská depeše, což nevede k žádnému výsledku a je na překážku jakékoli
dohodě.287 Vídeň krom toho podráždil vstřícný krok Berlína vůči vládě ve Florencii –
Prusko se totiž snažilo docílit, aby ostatní německé státy právně uznaly existenci nedávno
konstituovaného italského království,288 ovšem mezi Itálií a podunajskou monarchií
panovaly kvůli prohrané válce a Benátsku velmi vyostřené vztahy.
Bismarck na počátku léta nadále posiloval dobré vztahy s potenciálními spojenci
proti Rakousku a v rozhovoru s Benedettim se znovu otázal, zda může počítat
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s benevolencí Francie v otázce vévodství, přičemž jej velvyslanec ujistil, že Paříž hodlá
tuto záležitost přenechat plně v pruské gesci,289 jelikož císař Francouzů je momentálně
zaměstnán záležitostmi v Mexiku a Alžíru.290 Francouzský velvyslanec ve Vídni Agenor
de Gramont měl posléze příležitost hovořit s Bismarckem v průběhu jeho pobytu
v Karlových Varech, kam ministerský předseda přibyl 26. června a shledal se tu
s Vilémem I. Bismarck dobře věděl, že takřka vše, co francouzskému diplomatovi sdělí,
se velmi rychle dostane i do Vídně,291 a proto se uchýlil až k přehnaně silným vyjádřením,
jež měly v Rakousku vzbudit dojem, že Berlín je odhodlán k čemukoliv. Pruský
ministerský předseda před Gramontem prohlásil, že vztahy s Vídní doznaly „citelného
ochlazení a že v současné situaci nevidí nic, co by je mohlo zlepšit“. 292 Krom toho
avizoval, že pruská armáda je plně připravena k boji a je materiálně i finančně
zabezpečena, což byla lež, jelikož zemský sněm již dvakrát odmítl Roonův vojenský
rozpočet počítající s velkými výdaji na zbrojení293 a ministr proto sháněl peníze, kde se
dalo. Bismarck se posléze nechal slyšet, že pokud se nepodaří získat dostatečné množství
prostředků, pak „bych měl Jeho Veličenstvu vysvětlit, že jsem nucen pozastavit náš podnik
v zahraniční politice“.294 Rakousko se však nacházelo ve velmi obtížné hospodářské
situaci a válku si rozhodně nepřálo. V tisku se však po rozhovoru Bismarcka
s Gramontem objevily spekulace, že Prusko plánuje válku s Rakouskem.295
Za vzrůstajícího napětí se pruský král odebral z Karlových Varů do Gasteinu a po
cestě si udělal plánovanou zastávku v Řezně, kam následujícího dne na Vilémovo pozvání
přibyl i v nedalekých lázních Bad Kissingen pobývající hrabě Goltz, aby se zúčastnil
ministerské rady, jež měla primárně prodiskutovat finanční otázky. 296 Náklady na
mobilizaci a rok trvající konflikt byly vyčísleny na obrovskou sumu šedesáti milionů
tolarů297 a Roon později Bismarckovi sdělil, že Prusko je na válku připraveno, ovšem sám
doufal, že k ní nedojde.298 Krom toho však bylo na radě rozhodnuto, že Prusko bude
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i nadále trvat na odstranění Augustenburga z vévodství a na tvrdém zásahu vůči jeho
podporovatelům mezi obyvatelstvem.299 Z augustenburského nástupnictví se tak stala
otázka cti pruského krále a jak ministr vnitra Eulenburg sdělil francouzskému chargé
d’affaires v Berlíně Lefevbru de Béhaine, uznání vévodových nároků by bylo skutečným
selháním, pruská prestiž by citelně utrpěla a postavení Berlína v německém prostoru by
bylo značně ohroženo.300 Prusko proto odmítlo o Augustenburgovi nadále diskutovat.
Vídeň na to zareagovala snahou zmírnit napětí a navrhla v této věci uspořádat schůzku,
k níž nakonec došlo v Gasteinu, a ačkoliv se obecně předpokládalo, že na ni zamíří
František Josef I. osobně, Vídeň nakonec rozhodla, že její zájmy bude na jednání
s Bismarckem reprezentovat zkušený vyjednavač hrabě Blome, 301 dosavadní rakouský
vyslanec v Mnichově, diplomat konzervativního ražení, zastánce dohody s Pruskem
a odpůrce augustenburského pretendenta. Vídeň však současně hledala i jinou cestu, a tak
rakouský velvyslanec v Paříži Metternich požádal Drouyna de Lhuys, aby se Francie
přidala k rakouskému návrhu na uspořádání evropského kongresu či konference,302 který
měl vyřešit otázku vévodství, přičemž k jednání by byli přizvání i italští zástupci. Vídeň
si totiž přála uzavřít nové obchodní smlouvy mezi Benátskem a Italským královstvím,
a tak zmírnit napětí s Florencií, jelikož, jak Metternich poznamenal, Vídni neuniklo, že
Berlín se snaží ponoukat Itálii k válce s Rakouskem.303 Francouzský ministr zahraničí,
jenž inklinoval spíše k dohodě s Pruskem, skýtající naději na územní zisky, však
Metternicha v tomto ohledu zklamal.304 Vůči Prusku byla Paříž o poznání vstřícnější
a Benedetti Bismarcka ujistil, že Berlín může i nadále počítat s benevolentním postojem
císařské vlády, a výhledově dokonce i s možným spojenectvím.305
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Zraky Vídně se poté upřely na lázeňské město Gastein, kam rakouský vyjednavač
Blome přibyl 27. července,306 a to s nadějemi na mírové vypořádání stávajících problémů,
čemuž byl nakloněn i Vilém I.307 Blome se v posledních červencových dnech pokoušel
otevřít jednání hovorem na téma augustenburského nástupnictví, o čemž ovšem pruská
strana nehodlala vůbec jednat, načež se hovor stočil k oldenburskému pretendentovi,
k němuž chovala naopak odpor Vídeň. Augustenburg mohl být uznán pouze za
předpokladu, že se podřídí pruským podmínkám z února 1865.308 Bismarck nadto
Blomemu otevřeně sdělil, že pokud nebude dosaženo dohody, generál Herwarth,
vojenský velitel pruské posádky ve vévodstvích, má v případě krachu gasteinských
jednání rozkaz vévodu Friedricha zatknout a deportovat do východního Pruska.309 Debata
nakonec vyústila v pruský návrh na rozdělení vévodství, nikoli však ve faktickou dělbu
kořisti, podmínky mírové smlouvy z 30. října 1864 měly zůstat i nadále zachovány, avšak
nasnadě bylo rozdělení správy vévodství mezi vítězné mocnosti. To rakouskou stranu
zaujalo, jelikož po měsících vleklého jednání se jednalo o první návrh z pruské strany,
jenž sliboval dlouhodobější řešení, a pro Rakousko se nezdál nepřijatelný, a tak Blome
vypracoval předběžný koncept – Rakousku by připadlo Holštýnsko a Prusům Šlesvicko,
přičemž Berlínu měla být ponechána volná ruka při využívání kielského přístavu 310 –
a poté odcestoval na poradu do Ischlu, kde pobýval císař, a kam za ním přijel i ministr
zahraničí Mensdorff.311 Bismarck mezitím krále nabádal, aby návrh na rozdělení
vévodství prozatím uchoval v tajnosti, a aby v tomto směru taktéž informoval své okolí.
Zároveň dodal, že pokud nedojde k dohodě, je nasnadě válka s Rakouskem, jíž se však,
dle jeho konstatování, snaží rakouský císař vyhnout.312 Manželce v dopise o jednání
napsal, že „tu již tři dny probíhá komické divadlo a člověk má až ostych se ho účastnit“.
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A zjevně dobře naložený ministerský předseda dodal, že je jinak velmi spokojený,
„zvláště od té dobyl, co tu máme kaltenhauské pivo“.313
Blome však mezitím v Ischlu dlouho nepobyl a za několik dní se s císařem odebral
do Vídně na zasedání ministerské rady, jež měla prodiskutovat dosavadní průběh jednání
s Prusy. Rakousku nezbývalo mnoho možností k politickým manévrům. Bismarck hrozil
válkou, jíž si Vídeň za současné situace nemohla dovolit. Zemi před krachem
zachraňovaly jen vysoké půjčky jak ze zahraničí, tak od domácích bank, 314 a šetřit bylo
třeba všude včetně armády, jež byla oklešťována výhradně na mírové stavy, a dokonce
byla nucena se uchýlit k odprodeji nepotřebných koní. Ministerská rada proto dělení
posvětila s výhradou, že se musí jednat skutečně pouze o rozdělení správy, nikoli
o faktické dělení vévodství, a Blome se 8. srpna odebral zpět do Gasteinu, zplnomocněn
císařem uzavřít dohodu, k jejíž ratifikaci mělo dojít na designovaném setkání obou
monarchů v Salzburku.315 Blome tak v jednání plynule navázal na témata z počátku
měsíce, přičemž delší hovory byly vedeny zejména ohledně pruské námořní základny
v Kielu,316 ale již 12. srpna mohl telegrafovat do Vídně, že rakouské návrhy „byly přijaty
s velikou ochotou“.317 K podpisu konečné dohody došlo o dva dny později, 14. srpna.318
Prusku připadlo do správy Šlesvicko, přičemž pruská strana si vymohla rozsáhlé úlevy
a práva,319 zatímco Rakousko získalo Holštýnsko. Obě vévodství měla podle článku č. 6
vstoupit do Celního spolku320 a článek č. 9 stanovil, že rakouský císař práva na malé
lauenburské vévodství postupuje pruskému králi,321 a to za kompenzaci ve výši dvou a půl
milionu dánských tolarů, přičemž tato suma pomohla Rakousku alespoň částečně vykrýt
313
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zoufalý nedostatek financí.322 Ministrem pověřeným správou Lauenburska se dle
proklamace z 13. září stal – Bismarck!323 Rakouští zástupci v německých zemích byli
o hlavních bodech ujednání informování den po podpisu konvence a jejich úkolem bylo
informovat vlády příslušných států.324 Na 19. srpna se pruská delegace odebrala do
Salzburku, kde pruského krále a jeho doprovod očekával císař, a kde se mimo jiné objevil
oldenburský vévoda Petr a celá řada dalších německých státníků. Následující den byla
gasteinská dohoda dle dřívějších předpokladů ratifikována oběma panovníky.325
Konvence mezi dvěma mocnostmi, jejichž vztah se za necelý rok od vídeňských
jednání velmi razantně proměnil, tak alespoň prozatím snížila riziko válečného konfliktu,
a jak se na podzim vyjádřil král Vilém I.: „Díky Bohu, alespoň šlo o nekrvavé
vítězství.“326 Spokojený Bismarck se měl po podpisu smlouvy směrem k Blomemu
vyjádřit následovně: „Nuže, byl bych ani nevěřil, že najdu rakouského diplomata, který
by mi to podepsal.“327 Ministerský předseda mohl být vskutku spokojen. Kielský přístav
byl zajištěn, vévodství v budoucnu vstoupí do Pruskem silně ovlivňovaného Celního
spolku, a navíc prorakouské sympatie u malých a středních německých států silně
ochladly, jelikož konvence byla v Německu všeobecně vnímána jako rakouská
diplomatická porážka a v tisku vzbudila dosti rozporuplné reakce.328
Eberhard Kessel ve svém líčení gasteinských jednání věří v upřímnost politiky
pruského ministerského předsedy, jejímž cílem bylo údajně dosáhnout dlouhodobě
udržitelného míru a zachovat potenciál aliance s Rakouskem. Otto Becker pak uvádí, že
„Bismarckovým dalším cílem po dánském tažení v žádném případě nebyl válka
s Rakouskem“.329 Röhl dokonce při hodnocení polemiky týkající se Bismarckových
322
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kroků hovoří o etablování schönbrunnského systému,330 o němž lze odůvodněně
prohlásit, že snad ani neexistoval. Jak lze hovořit o systému, když prusko-rakouské vztahy
byly od konce války s Dánskem naplněny neustálými rozmíškami a spory, v nichž stále
častěji padala slova o agresi a válce? A navíc představa, že by se Bismarck na základě
navržené konvence ze srpna 1864 nechal po boku Vídně zavléct do tažení proti Itálii za
znovuzískání Lombardie, je lichá, jeho záměrem bylo dosáhnout pruské dominance
v Německu a lze si jen těžko představit, že jí mohlo být na úkor Rakouska dosaženo jinak
než válkou. Gasteinská konvence v tomto případě byla jedním ze střípků mozaiky, vždyť
Bismarck v dopise Eulenburgovi prohlásil, že hlavním cílem jednání je získat čas.331 Čas
na co? Z dosavadního zkoumání vyplývá, že na dokončení vojenského plánování, příprav
na válku a finančních operací, jež měly zajistit dostatek prostředků na vydržování vojska,
ostatně Bismarck Eulenburgovi napsal, že „pokud dojde k roztržce, pak potřebujeme čas
na opatření peněz a na zajištění Francie“.332 A právě vztahy s Francií byly pro Bismarcka
klíčovým faktorem v následujících měsících, kdy bývalí spojenci z války proti Dánsku
směřovali ke vzájemnému střetu, a Gasteinská smlouva byla jeho preludiem: „V Gasteinu
Rakousko nepřišlo jen o Lauenbursko… ale proč říkat něco, co je dnes již beztak
zjevné.“333
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3 Gradující napětí a diplomatická příprava k válce
Konvencí mezi Rakouskem a Pruskem tedy byla, byť ne státoprávně, rozdělena
ona nedělitelná polabská vévodství. Jak se zdálo, s vývojem situace byl spokojen i pruský
král, jelikož 15. září povýšil svého ministerského předsedu do hraběcího stavu, což
doprovodil slovy, že Bismarckovou zásluhou „Prusko zaujalo postavení, které je
důstojné jeho dějinné tradice a velice slibné pro další šťastnou a slavnou budoucnost“.334
Hlavním cílem novopečeného hraběte nyní bylo zajistit si pro případnou válku
s Rakouskem benevolentní a neutrální postoj ostatních velmocí. Královna Viktorie sice
hovořila po setkání s Mensdorffem o „hanebném chování Prusů“335 a odmítala se „za
současných okolností“ setkat s pruským králem,336 ovšem jinak Británie do pruskorakouských sporů nijak nezasahovala.337 Lord Russell se nechal slyšet, že postoupení
Lauenburska Prusku se dalo očekávat, a uzavřené konvenci nepřikládal žádnou zvláštní
důležitost, jelikož na vztazích Berlína a Londýna se nic nezměnilo,338 a Francie
zachovávala vůči Prusku i nadále vstřícný postoj. Francouzská diplomacie se sice snažila
získat informace o prusko.rakouských rozhovorech, avšak velvyslanec Benedetti pobýval
na dovolené v lázních Bad Kissingen, o záležitosti v Berlíně se staral chargé d’affairs
Lefevbre de Béhaine, a krom toho pozorovat jednání v malém lázeňském rezortu, jakým
byl Gastein, nepředstavovalo zrovna snadný úkol,339 proto se Paříž o rokování mezi Prusy
a Rakušany dozvídala jen útržkovité zprávy.340 Drouyn de Lhuys Béhainemu do Berlína
napsal, že pokud Francie vojensky nezasáhla na obranu integrity Dánska, pak v případě
konfliktu mezi vítězi o kořist z této války se Paříž zachová stejně.341 V obdobném duchu
334
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se francouzský ministr zahraničí vyjádřil i v rozhovoru s Metternichem.342 Golz se sice
obával, zda Francouzi nejednají s Vídní za zády Pruska, jelikož Metternich se sešel
s císařovnou Evženií ve Fontainebleau, a v této věci pruský velvyslanec adresoval
Bismarckovi několik naléhavých zpráv, nicméně posléze dospěl k závěru, že záměrem
Francie je lavírovat mezi Rakouskem a Pruskem a že od Paříže lze skutečně očekávat
neutralitu,343 přičemž Francouzi dali Itálii jasně najevo, že v případě agrese vůči
rakouskému Benátsku její snahy nepodpoří.
Když se však Drouynu de Lhuys dostal do rukou přesný překlad konvence
uzavřené v Gasteinu,344 nad některými jejími body se značně pohoršil, ba co více,
francouzské veřejné mínění dalo najevo značnou nespokojenost a tisk prusko-rakouskou
dohodu tvrdě kritizoval,345 což přimělo ministra zahraničí k ostřeji laděné oficiální reakci,
jíž rozeslal francouzským diplomatům po celé Evropě a kterou zamýšlel především otupit
vnitropolitickou opozici.346 Drouyn de Lhuys obvinil Rakousko a Prusko z pošlapání
smluv z Londýna z roku 1852 a z Vídně z podzimu 1864 a posteskl si, že obě velmoci
namísto toho, aby svěřily Dánsku odňatá vévodství oprávněnému dědici, kořist si
rozdělily mezi sebe, a to bez ohledu na zájmy Německa, přičemž újmu utrpěli i Němci
a Dánové žijící ve vévodství, jichž se na názor nikdo nezeptal. Obě velmoci prý bouraly
staré pořádky, aniž by pevně nastolily nové. Jak však správně podotýká Fletcher, Francie
se po svých vstřícných krocích vůči Bismarckovi jen velmi těžko mohla stavět do pozice
obránce nároků augustenburského pretendenta, zájmu Německa a práv Dánů a Němců ve
Šlesvicku-Holštýnsku.347 Ve stejném duchu se ve svém oběžníku vyjádřil i lord Russell
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14. září,348 ovšem žádné další kroky týkající se Gasteinské konvence Londýnská vláda
nepodnikla.
Téhož dne, kdy Drouyn de Lhuys odeslal svou kritickou zprávu, zasedl Goltz na
zámku ve Fontainebleau k rozhovoru s císařem Napoleonem III. a ujistil jej, že
uspořádání vévodství vyplývající z Gasteinské konvence je z pruské strany zamýšleno
pouze jako dočasné a v žádném případě se nejedná o utužení prusko-rakouské aliance,
jak se Paříž obávala. Císař Francouzů na to Goltzovi u oběda sdělil, že v případě války
bude Francie hledat raději shodu s Pruskem nežli s Rakouskem.349 V rozhovoru
s francouzským ministrem zahraničí Goltz doplnil, že konvence neobsahuje žádné tajné
dodatky,350 a alespoň částečně tak otupil francouzskou podezřívavost. Bismarck, krom
jiného zneklidnělý reciproční návštěvou francouzské a anglické flotily v domovských
přístavech,351 pospíchal na konci září osobně ubezpečit císaře Napoleona III., že na
politice Pruska se ujednáními z Gasteinu nic nemění. Ministerský předseda proto do
Paříže avizoval, že by rád navštívil Napoleona III. v Biarritzu a poté by v Paříži zasedl
k rozhovoru i s Drouynem de Lhuys.352 I Francouzi měli na setkání s pruským
ministerským předsedou zájem, jelikož jak císař, tak jeho ministr se obávali, zda nóta
kritizující Gasteinskou konvenci neohrozí prusko-francouzské vztahy, proto Drouyn de
Lhuys v druhé polovině září mírnil svá vyjádření a Berlínu sdělil, že na jeho výtkách vůči
prusko-rakouské dohodě se nic nemění, nicméně pruské ujištění o provizorním stavu353
pokládal za dostačující a skýtající naději na slibný vývoj. Zároveň dodal, že doufá
v „další prohloubení pout, jež nás spojují s touto velmocí“.354 Bismarck využil tohoto
omluvného tónu a jako již mnohokrát při jednání s Vídní, i nyní se před Lefevbrem de
Béhaine rozhovořil o tom, jaké těžkosti musel překonávat, tentokrát při hašení požáru,
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jejž vyvolala Drouynova kritická depeše z konce srpna.355 O dva dny později zašel až na
samou hranu myslitelné vstřícnosti, když nastínil možnou alianci mezi Pruskem a Francií,
za níž by Paříž byla odměněna možností expandovat „kamkoli na světě, kde se mluví
francouzsky“.356 Je zjevné, že tímto naoko přislíbeným bianco šekem si Bismarck hleděl
zařídit ve Francii co nejsrdečnější přijetí.
Pruský ministerský předseda se do Biarritzu odebral i se svou rodinou 30. září357
a hned na úvod absolvoval prvního říjnového dne v Paříži rozhovor s Eugènem
Rouherem, státním ministrem a vlivným aktérem francouzské politiky, jenž byl kvůli
svému vlivu na císaře zanedlouho počastován přezdívkou „vice-empereur“. Následovalo
setkání s ministrem zahraničí. Jak se ukázalo, pevná dohoda o francouzské neutralitě
v případě války mezi Pruskem a Rakouskem nebyla na pořadu dne, jelikož Bismarck si
byl vědom francouzské touhy po ústupcích na Rýně a Drouyn de Lhuys prozřetelně
poznamenal, že si není jistý, zda Prusko pouze nevyužije současné náklonosti Paříže
k pohodlnému získání polabských vévodství, a zda se posléze „nevrátí k tradiční
protifrancouzské politice“.358
Následně se Bismarck odebral do Biarritzu, kde 4. října zasedl s císařem
Francouzů k rozhovoru, z něhož vyplynulo, že Napoleon III. nebude nic namítat, pokud
Prusko odkoupí rakouská práva na Holštýnsko.359 Další schůzka, k níž došlo o čtyři dny
později, se konala i za přítomnosti císařovny Evženie a pruský ministerský předseda dal
císaři jasně najevo, že Prusko má zájem na přátelství s Francií, ovšem pokud bude
odmítnuto, bude Berlín pravděpodobně nucen hledat řešení v nové shodě s Vídní
a v příklonu k Petrohradu, přičemž Bismarck zmínil možnost obnovy Svaté aliance.360
Šlo spíše o taktický tah, jak donutit Napoleona III. ke spolupráci, ovšem je jasné, že
takováto eventualita musela císaře jistě vyděsit, nicméně ani tak nehodlal Prusku
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poskytnout nějaké jasné, neřku-li písemné záruky postoje Francie k případné pruskorakouské válce a omezoval se pouze na ústní prohlášení o neutralitě. A tak když 12. října
císař Francouzů opouštěl slunné pláže Biarritzu, vztahy mezi Pruskem a Francií zůstávaly
nezměněny. Bismarck nedosáhl ničeho jiného, než jen po několikáté zopakovaného
ujištění o neutralitě Francie, a schůzka tak nedosahovala důležitosti, jíž jí přičítali někteří
autoři.361 Jak prohlásil Benedetti, „Bismarck v Paříži nedosáhl ničeho, a to jednoduše
proto, že již ničeho dalšího dosáhnout nemohl.“362 Jistý úspěch však přeci jen
zaznamenal. Pruský král, jenž ke svému francouzskému protějšku nechoval vskutku
žádné sympatie, byl nyní uklidněn a spokojen, že za benevolentní neutralitu Paříže zřejmě
nebude muset platit územními ústupky,363 jelikož Napoleon III. otázku kompenzací
v rozhovoru s Bismarckem vůbec nerozvedl.364 Pruský ministerský předseda císaře opět
ujistil, že s Vídní neuzavřel žádnou tajnou dohodu a taktéž popřel, že by Berlín garantoval
Rakousku držbu Benátska, což císař kvitoval.
Při hodnocení Bismarckovy návštěvy Bernstein podotýká jednu zajímavou
skutečnost, a tou je absence rakouských diplomatů jak na jednáních v Paříži na počátku
října, tak zejména v Biarritzu.365 František Josef I., chovající k pařížskému dvoru
bytostnou nedůvěru, ponechal Metternicha, aby si dál užíval dovolené, a je s podivem, že
velvyslanec do letoviska neodcestoval, jelikož ještě v červenci rakouskému ministru
zahraničí napsal: (…) čeho dosáhne Bismarck v Biarritzu? To jsou otázky, které
znepokojují mnohé (…)“366 Mensdorff však došel k závěru, že Bismarck prý sám dokáže
„udržet císaře v dobrém rozmaru“.367 Vídeň tak neprozíravě přihlížela tomu, jak si
361
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pruský ministerský předseda, jenž pobyl v přímořském letovisku až do konce října,
pojišťuje podporu Paříže, a hrabě Goltz tak mohl Vilémovi I. po rozhovoru s Drouynem
de Lhuys bez starostí napsat, že „v záležitosti polabských vévodství můžeme spoléhat na
blahovolný postoj Francie“.368

Podzim roku 1865 se nesl ve znamení stálého napětí v prusko-rakouských
vztazích, a ačkoliv se mohlo zdát, že Gasteinská konvence normalizovala vztahy mezi
Berlínem a Vídní, přičemž tomuto mínění podlehly mnohé zahraniční vlády, ve
skutečnosti řešila pouze vedlejší problém – správu vévodství – a to ještě ne uspokojivě
a dlouhodobě. Nasnadě byl totiž zápas o klíčový vliv v německém prostoru
a i optimistům začínalo být zřejmé, že k jeho rozuzlení nedojde jinak než válkou.
A zatímco Bismarck hromadil prostředky i zahraniční záruky pro rozhodující střet,
Rakousko, zmítané vnitropolitickými a finančními obtížemi, se snažilo roztržku co
nejvíce oddálit, nicméně Vídeň si byla velmi dobře vědoma pruských ambicí. Už
v polovině srpna hrabě Chotek referoval nadřízeným, že pruská pokladna zadržuje „tak
významnou peněžní zásobu, jíž má člověk připravenou pouze v případě, že očekává
válku“,369 a Mensdorff se netajil přesvědčením o nevyzpytatelnosti pruské politiky, když
v dopise Esterházymu napsal, že „nikdo neví, kde se Prusko zastaví“ a že „Bismarck
může změnit barvy každým okamžikem“.370 Ostatně Bismarck svůj program pro
nadcházející období glosoval v dopise státnímu podsekretáři von Thilemu, když prohlásil,
že jeho cílem je „šlápnout Rakousku na kuří oko,, navrhnout mu kategorické ‚buď –
anebo‘, utužit alianci s Itálií, vykleštit Augustenburga, zneuctít počestnost Spolkového
sněmu, a další podobné neslýchanosti“.371 Bismarck se později opravdu nechal slyšet, že
buďto bude mezi Rakouskem a Pruskem fungovat upřímný spojenecký svazek, nebo je
čeká boj „na nože“.372
A vskutku, zejména směrem k Itálii učinil Berlín na konci roku 1865 celou řadu
vstřícných kroků. Na cestě z Francie se Bismarck za krátkého pobytu v Paříži 3. listopadu
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setkal s italským vyslancem hrabětem Nigrou, jehož informoval o výsledcích rozhovoru
s císařem Napoleonem III., válku s Rakouskem označil za „nevyhnutelnou“ a představil
Italům lákavou nabídku – uzavření obchodní a celní dohody s Celním spolkem a s tím
spojené zrychlené uznání Italského království ze strany německých států, které na návrh
později reagovaly vesměs kladně.373 Nigru nabídka, jež otevírala cestu k pruskoitalskému spojenectví během války proti Rakousku, zjevně zaujala a Bismarck, jemuž
císař na setkání na zámku St. Cloud sdělil, že několikrát odmítl rakouské nabídky na
alianci,374 tak mohl s klidnou myslí opustit Francii. Italská vláda mezitím nezahálela
a skutečně otevřela jednání s Pruskem a dalšími německými státy, jejichž výsledkem byla
v Berlíně podepsaná smlouva z 31. prosince 1865.375 Současně s celní dohodou se Itálii
od signatářů dostalo diplomatického uznání, byť některé státy s ohledem na Rakousko
stále váhaly.376 Šlo tak o další pruský krok, který dráždil Vídeň377 a který utužoval vztahy
Berlína s budoucími spojenci. Mensdorff Bismarckovi sdělil, že pokud jde
o konzervativní cíle, pak se Prusko může spolehnout na rakouskou podporu, ovšem
„politika anexe a systematické podkopávání Spolku není konzervativní, ale spíše
destruktivní“.378
Na podzim totiž začalo narůstat napětí ve vévodstvích, kde byla dosavadní správa
civilních komisařů nahrazena 15. září správou vojenskou, kdy velitelem pruských
373
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jednotek ve Šlesvicku se stal generál Manteuffel a správa Holštýnska připadla Ludwigu
von Gablenzovi, zkušenému diplomatovi, oblíbenému a schopnému důstojníku rakouské
armády. Pruští představitelé byli obzvláště rozladěni z benevolentního přístupu rakouské
správy k agitaci na podporu Friedricha Augustenburského, přičemž vážnou roztržku
vyvolala cesta jeho manželky Frederiky z Altony do Kielu, jelikož vévodkyni se dostalo
vřelého přijetí lidem a tisk nešetřil nadšenými manifestacemi.379 Vzájemné napětí
poněkud uklidnila schůzka Manteuffela s Gablenzem, k níž došlo v Kielu 14. prosince,
kde se oba muži shodli na tom, že jejich cílem není vyvolávat vzájemné rozmíšky, ba
naopak, oba mají zájem na mírovém řešení sporů a urovnání stávající situace.380
Ve stejném duchu hovořili Werther s Mensdorffem,381 a proto se na počátku nového roku
mohlo zdát, že vztahy mezi Berlín a Vídní prochází určitou normalizací, a jisté uklidnění
přinesl i Bismarckův projev na úvodním zasedání pruského Zemského sněmu, kde
ministerský předseda prohlásil: „Vztahy mezi Pruskem a všemi zahraničními státy jsou
uspokojivého a přátelského charakteru.“382 Zdálo se, že v Evropě bude zachován mír
a stejná slova adresovala svým lordům i královna Viktorie: „Mé vztahy s cizími
mocnostmi jsou přátelské a uspokojivé a nespatřuji jediný důvod, proč se obávat narušení
obecného míru v Evropě.“383 S obdobným prohlášením nakonec vystoupil i Napoleon III.
na setkání poslanců a senátorů v Tuileriích 22. ledna: „Zdá se, že v zahraničí je mír
zajištěn všude, jelikož kamkoli pohlédneme, tam se konflikty řeší přátelskou cestou,
namísto toho, aby byly rozseknuty zbraněmi.“384
Rozbuškou v prusko-rakouských vztazích se však stalo setkání liberálů
a podporovatelů augustenburského vévody, k němuž došlo v Altoně 23. ledna.
Shromážděný dav tří až čtyř tisíc lidí, mezi nimiž nechyběli zástupci například ze Saska
a Bavorska, provolával slávu vévodu Friedrichovi, označoval jej za právoplatného
vévodu šlesvicko-holštýnského a požadoval svolání zástupců obou vévodství.385 Policejní
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jednotky proti účastníkům nijak nezasáhly a Gablenz dospěl k názoru, že setkání bude
lepší tolerovat než násilným zásahem riskovat nepokoje. A ačkoliv Mensdorff v dopise
Karolyimu nečinnost policejních jednotek kritizoval, považoval celou záležitost výlučně
za problém rakouské správy,386 zatímco Bismarck se proti Gablenzovu postupu tvrdě
ohradil a nařkl Vídeň z propagování revolučních myšlenek, jež přeci „jsou společným
nepřítelem obou mocností“. Zároveň Rakousko obvinil, že se bezradnost své politiky,
v níž dle něj nastal „rozhodující obrat“, snaží vyřešit ostrými protipruskými akcemi,
spílal Vídni za prohřešky proti dohodě z Gasteinu,387 a se slovy „nenechte, prosím,
hraběte Mensdorffa na pochybách; situace je příliš vážná“, postavil podunajskou
monarchii před ultimativní požadavek – buďto se Vídeň smíří s konzervativní politikou,
jíž Prusko prosazuje vůči Augustenburgovi, nebo dojde k rozpadu stávající aliance.388
Odpověď Rakouska, jejíž koncipování zabrala Mensdorffovi téměř čtrnáct dní, se vůči
Bismarckovu obviňujícímu tónu jasně ohradila. Rakouský ministr zahraničí se odmítl
zodpovídat Prusku z činů rakouské správy v Holštýnsku,389 odmítl údajná provinění vůči
konzervativnímu principu poutajícímu obě velmoci a politoval, že pruský král měří
význam, jenž František Josef I. klade na alianci s Berlínem, pouze podle toho, zda mu
Rakousko dá, či nedá souhlas s anexí vévodství.390 Jasnou odpověď na Bismarckovo buď
– anebo však Mensdorffova zpráva nenabízela. Bismarck následně v rozhovoru
s Károlyim konstatoval: „Pak tedy zůstane vše při starém.“391 A vyslanec ve zprávě
dodává, že současný stav prusko-rakouských vztahů mu připomíná „bezvětří před
bouří“392 a že „za současných poměrů je hrabě Bismarck všeho schopný“. Vše tudíž
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záleží na tom, zda bude poslední jmenovaný schopen krále Viléma I. strhnout
k nejzazšímu, tedy k válce s Rakouskem.393 Rakouská zpráva Berlínu ze 7. února však
nakonec zůstala bez odpovědi, a jak jízlivě poznamenal Mensdorff, patrně „proto, že
zrovna nevěděl, co na to odpovědět“, nicméně i tak se pruský státník nechal slyšet, že
všechny svazky s Rakouskem jsou od nynějška zpřetrhány, a Prusko může jednat dle
svých zájmů bez ohledu na Vídeň.394

Bismarck v rozhovoru s Benedettim na počátku února prohlásil, že hodlá Vídeň
zaměstnat neustálými stížnostmi395 a Károlyi na to konto francouzskému velvyslanci
sdělil, že ultimativní požadavky jsou rakouskou stranou vnímány jako plané výhrůžky,
jimiž se pruský ministerský předseda snaží pouze zapůsobit na krále Viléma I.396 Za této
napjaté situace zasedla 21. února rakouská ministerská rada, jíž nyní osobně předsedal
sám císař. Pátým a zjevně nejdůležitějším bodem jejího programu byl „hrozivý postoj
Pruska k šlesvicko-holštýnské otázce“,397 přičemž vyvstal problém, jak reagovat na
dosavadní pruské kroky – zda jim klidně přihlížet, či podniknout přípravy k válce.
Mensdorff hovořil o nevyzpytatelnosti pruské politiky a Esterházy radil „vycenit zuby“,
dát najevo odhodlanost a nenechat spojence z řad německých států na pochybách, že
Rakousko je připraveno hájit svou čest a bezpečnost se zbraní v ruce. Zazněla řada dalších
názorů připomínající špatnou hospodářskou situaci monarchie, jíž by mohla válka
uvrhnout do nepředstavitelných problémů, a řeč přišla i na srovnání mobility a výzbroje
pruské a rakouské armády. Císař se však nakonec vyslovil pro diplomatické řešení,
s výhradou, že vojenské přípravy mohou být zatím činěny na papíře, a bylo jimi pověřeno
ministerstvo války.398
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Zatímco rakouští diplomaté pomalu dospívali k názoru, že Bismarck směřuje
k otevřenému konfliktu s Vídní, pruský ministerský předseda se rozhodl otestovat důvěru
krále Viléma I. ve svou politiku. Dle zápisu z deníku korunního prince Friedricha Viléma
nastínil Bismarck tři alternativy. Pokud by král nedůvěřoval současnému směřování
zahraniční i domácí politiky, pak byla nasnadě výměna ministerského předsedy, přičemž
Bismarck navrhoval hraběte Goltze,399 a vstup liberálů do vlády. V opačném případě měl
král vzít politiku pevně do svých rukou a pozastavit platnost ústavy k vypořádání se
s vnitropolitickou krizí, to však Vilém I. odmítal. Poslední možností byla válka
s Rakouskem, jež by umožnila snáze prosadit státoprávní změny v Německu a v případě
úspěchu by razantně eliminovala domácí opozici.400 V takové situaci zasedla 28. února
pruská korunní rada, jež měla najít odpověď na otázku, „zda Prusko může žít
s Rakouskem v míru, či zda je kvůli své cti nuceno k válce“.401 Král Vilém I. napřímo
prohlásil, že Vídeň se snaží v očích obyvatel vévodství Prusko zdiskreditovat
a soustavnou snahou podlomit jeho stávající postavení v Evropě. Dále zazněl názor, že
v případě války nepůjde pouze o zisky v severním Německu, ale také o státoprávní
postavení Pruska v celém německém prostoru.402 Bismarck obeznámil přítomné se svým
názorem, že všechny okolnosti směřují k válce, a doplnil, že „by bylo chybou nyní uhnout
z cesty“.403 Dle zápisu z jednání zúčastnění, tedy i Bismarckovi kritici Goltz
s Manuteufflem, vyjádřili souhlas se slovy ministerského předsedy, ovšem s výjimkou
korunního prince, který nadále zastával svůj názor, jímž se netajil ani na minulé korunní
radě – totiž, že válka s Rakouskem bude bratrovražedným bojem.404 Všichni se však
shodli na tom, že v případě války je bezpodmínečně nutné zajistit si neutralitu Francie
a také podporu Itálie,405 jež, pokud chtěl Berlín dle Moltkeho pomýšlet na vítězství,
musela vstoupit do války současně s Pruskem, a tak rozdělit rakouské síly. Generál
Moltke byl proto pověřen vypracováním hrubé skici, jež měla odhadnout sílu italské
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armády a naplánovat od toho se odvíjející rozmístění pruských vojsk.406 Posléze měl být
vyslán k jednáním do Florencie, jejichž cílem bylo po nezávazných rozhovorech z druhé
poloviny roku 1865 uzavřít alianci s Itálií. Odměnou Florencii za spojenectví s Berlínem
v budoucí válce nemělo být nic jiného než Benátsko. Ovšem dříve, než stačil Moltke
opustit Prusko, přibyl do Berlína 14. března italský generál Govone, jehož příjezd neunikl
zahraničním diplomatům407 ani rakouskému tisku, jenž si záhy kladl otázku, jaký má jeho
mise účel, a denník Wiener Zeitung konstatoval, že „válečné zvěsti nabraly větších
rozměrů“.408 Generálova mise měla zapůsobit na Rakousko, aby se vzdalo Benátska bez
boje, výměnou za finanční kompenzaci,409 ovšem pokud by i tak Vídeň odmítla o jeho
odstoupení jednat, pak byl Govone zplnomocněn vést s Prusy jednání o alianci.410 Italský
vyslanec Barral, stejně jako italský ministerský předseda La Marmora, však hleděli na
pruské válečné plány nedůvěřivě a obávali se, aby Prusko v poslední chvíli Italy
neopustilo a neponechalo je napospas Rakousku výměnou za výhodnou dohodu s Vídní.
Ostatně, Berlín se taktéž hrozil, aby po vypuknutí války Italové neuzavřeli s Vídní
smlouvu o mírovém předání Benátska, a pruská armáda tak nezůstala v boji
osamocena,411 avšak Usedom konstatoval, že „král Viktor Emanuel chce válku“, dokonce
„velkou válku“ ,412 jen potřebuje jistotu, že se na Prusko může spolehnout a nedojde k
„žádnému novému Gasteinu“.413
Jednání proto kvůli počáteční nedůvěře nedospívala k žádnému určitému
výsledku a Govone dal po La Marmorových instrukcích najevo, že Itálie se nechce vázat
pevnou smlouvou, jež by zavazovala Florencii jako první napadnout Benátsko.414
Bismarck byl proto ochoten ke kompromisu, jenž Italy zaujal: Itálie se do války přidá
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poté, co ji zahájí Prusko. La Marmora souhlasil415 a tato podmínka se stala základem
dohody,416 jež byla podepsána v Berlíně 8. dubna.417 Itálie se zavázala vyhlásit válku
Rakousku poté, co selžou prusko-rakouská jednání o reformě Německého spolku a obě
strany se zavázaly plnými silami usilovat o vítězství, po němž mělo Florencii připadnout
Benátsko. Ujednání však mělo pozbýt platnosti v případě, že Berlín nezahájí válečné
tažení do tří měsíců od ratifikace smlouvy, jejíž znění mělo samozřejmě zůstat v přísném
utajení.418 Dohoda tak byla pro Itálii velmi výhodná, jelikož La Marmora nemusel udělat
nic jiného, než uvést armádu do pohotovosti, vyčkat pruského útoku a v pravý čas vrhnout
vojsko proti Benátsku.

Ačkoliv Vídeň odmítala pokračující snahy Bismarcka odkoupit rakouská práva na
vévodství419 a Mensdorff se všemožně snažil tlumit válečné nálady prohlášením, že
Rakousko nehodlá zdvihnout žádnou Pruskem vrženou rukavici,420 Bismarck se na
počátku jara rozhodl jasně demonstrovat, že prusko-rakouské vztahy spějí k roztržce,
a 24. března adresoval vládám německých států depeši,421 v níž Rakousko obviňoval
z porušování vzájemných dohod. Tvrdil v ní, že po výměně několika zpráv z února prý
dříve exkluzivní poměr Berlína k Vídni nadále upadal na úroveň vztahů, jež má Prusko
s ostatními velmocemi, avšak nyní „v úžasu hledíme, kterak v Rakousku činí nenadálé
přípravy na velkou válku a krom toho nás obviňují, že jsme to my, kdo chce narušovat
mír“,422 ačkoliv se Vídeň hájila tím, že její vojenská opatření jsou činěna pouze na
zajištění bezpečnosti a hodlala pruská obvinění uvést na pravou míru tvrzením, že „ze
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záloh nepovolala ani jediného muže a nezakoupila byť jediného koně“.423 Úmyslem
pruského ministerského předsedy bylo apelem na národní cítění posílit vazby mezi
Pruskem a německými státy a pokud možno je odvrátit od Rakouska, přičemž zvláštní
akcent byl kladen na premisu, že bytí a nebytí celého Německa je svázán s Pruskem:
„Osud Pruska s sebou ponese i osud Německa, a nepochybujeme o tom, že pokud bude
síla Pruska jednou zlomena, zůstal by německý podíl na politice evropských národů pouze
pasivní.“424 Hlavním poselstvím Bismarckovy zprávy však bylo konstatování, že
mechanismy spolku jsou zastaralé a je třeba je reformovat pro případ, že by byly německé
státy napadeny, přičemž jmenovitě jako agresora zmínil Rakousko. Pruské volání po
reformě by tak zcela změnilo rovnováhu sil a vedlo by k vytlačení rakouského vlivu
z Německa. Károlyi však ústy Vídně pruská obvinění ze snah o porušení míru razantně
popřel425 a prohlásil, že Rakousko si je vědomo pruských jednání s Itálií, jejichž cílem je
vehnat Florencii do války s Rakouskem,426 nicméně Bismarck situaci dále eskaloval
a pokusil se na svou stranu získat Bavorsko – kontrola nad severní části Spolku měla po
novém uspořádání připadnout Prusku, zatímco Mnichov by získal dominantní vliv
v jižních zemích, přirozenou hranicí se měla stát řeka Mohan.427 Úvahy o rozdělení sfér
vlivu mezi Rakousko a Bavorsko však prozatím zůstaly v utajení a měly být realizovány
až po vítězné válce.428 V reformním návrhu předloženém Spolkovému sněmu 9. dubna se
však s Rakouskem již nadále nepočítalo. Ba co více, Spolek měl v budoucnu zastupovat
parlament, jehož zástupci měli být voleni ve všeobecných a přímých volbách a do gesce
nových orgánů by spadala diplomatická reprezentace spolku, hospodářské i vojenské
otázky a společná ochrana hranic.429 Jak poznamenává Clark, nešlo o reformu, ale
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o učiněnou revoluci,430 vždyť namísto knížat se měl určující politickou silou stát lid,
avšak žádný z překvapených zástupců německých států si při závěrečném hlasování
nedovolil pruský návrh napřímo odmítnout, byť s Rakouskem prosazenou podmínkou, že
k návrhu se nejprve musí vyjádřit všechny vlády zúčastněných států.431 Smyslem
reformního návrhu však nyní, soudě ze studia okolností, v žádném případě nebyla reálná
snaha o reorganizaci dosavadního fungování spolku, Bismarck chtěl Vídni vnutit
představu, že dohoda s Berlínem není nadále možná, když se Prusko snaží zlikvidovat
rakouskou pozici v Německu, a že válka je tedy jediným řešením stávající situace. Prusko
bylo na válečné tažení připraveno, ale Bismarck nechtěl nést odpovědnost za jeho
rozpoutání432 a doposud postrádal casus belli, jímž se nyní namísto lokálního problému
polabských vévodství měla stát německá otázka. Očekáváná prudká reakce rakouských
představitelů pak měla definitivně přesvědčit krále Viléma I., že nyní bude namístě tasit
meč. Požadavek na přímo volené zástupce pak jistě přispěl k blahovolnému postoji císaře
Napoleona III., jenž neopomenul žádnou příležitost k akcentování národních zájmů
obyvatelstva.
Po zveřejnění reformního návrhu nadále pokračovala prusko-rakouská přestřelka
eskalující do vzájemných obviňování z válečných příprav, jež navíc probíhala
prostřednictvím veřejně publikovaných diplomatických zpráv. Pruský ministerský
předseda vinil Rakousko z agresivních přesunů vojsk k pruským hranicím, ve skutečnosti
však šlo jen o menší jednotky,433 a Vídeň proto vyzývala Berlín k uklidnění situace.434
Bismarck kontroval požadavkem, nechť nejprve Rakousko odvolá a zruší svá opatření
narušující mírové soužití obou velmocí, Prusko prý učiní totéž.435 Do Vídně se však
donesly zprávy o italském zbrojení436 a nebývalé vojenské aktivitě a císař, vědom si
jednání mezi Berlínem a Florencií, prohlásil, že Itálie „počítá s aktivním jednáním
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Pruska“.437 Jinými slovy – připouštěl uzavření prusko-italské aliance, a tak byla ještě
téhož dne uvedena do pohotovosti rakouská vojska v Benátsku.438 „Takový vývoj není
Prusku lhostejný“, napsal Bismarck Wertherovi,439 a po zprávách, že italská vláda je
připravena v následujících dnech vyhlásit částečnou mobilizaci se Usedomovi svěřil, že
„německá věc vzplála dříve, než jsem očekával.“440

3.1 Británie, Rusko a zmařené naděje na kongres velmocí
Počátkem května tak obě německé mocnosti stály na prahu války, k níž evropské
velmoci zaujímaly rozličné postoje. Napjatá situace na kontinentě hrozící zvrátit
mocenskou rovnováhu, přitáhla pozornost Británie ke sporům Vídně a Berlína. Nový
britský velvyslanec v Berlíně Augustus Loftus již počátkem března do Londýna
s obavami hlásil, že mezi pruskými politiky jasně dominují hlasy volající po anexi
vévodství, a tudíž hrozí, že dojde k válce.441 Ministr zahraničí Clarendon nabyl dojmu, že
„Rakousko bude čelit raději válce než ponížení“, a případná porážka Vídně bude dle jeho
názoru znamenat „zničení stávající mocenské rovnováhy a přinese neštěstí zbytku
Evropy“,442 i přesto však rakouského velvyslance Apponyiho upozornil, že v takovém
případě zůstane Británie striktně neutrální. Královně ministr napsal: „Za současného
stavu Irska, neblahých aspektů našich vztahů se Spojenými státy a nehorázného chování
Pruska musí být s vojenskými a finančními prostředky nakládáno s nejvyšší možnou péčí.
Země nebude tolerovat žádní přímé zasahování do žádných roztržek, na nichž nemáme
žádný zájem.“443 Jinými slovy, prozatím neexistovala šance, že by Británie do pruskorakouského sporu zasáhla. Ani pruské zprávy o údajném rakouském zbrojení nenašly
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u britské vlády sluchu, v Londýně spíše panoval názor, že Berlín chce úspěšnou válkou
docílit anexe polabských vévodství a vyřešit své vnitropolitické problémy,444 a Clarendon
se pruského vyslance Bernstorffa udiveně, ba spíše pohrdlivě zeptal: „Opravdu myslíte
vážně, že by si Rakousko, ve stavu, v jakém jsou jeho finance a vnitřní záležitosti, přálo
válku?“445 Rakouské vojenské přesuny a opevňovací práce pro případ pruského útoku
však ministr plně schvaloval a upozornil pruského vyslance, že Berlín nemohl čekat nic
jiného, když Bismarck již dlouhou dobu chřestí zbraněmi,446 načež zpochybnil fámy
o rakouském zbrojení a upozornil Bernstorffa na zprávy od Gramonta z Vídně, který
pruská tvrzení vyvracel.447
Obavy z války na kontinentu u britské vlády i veřejnosti nadále vzrůstaly, ovšem
podtajemník ministerstva zahraničí Hammond komentoval britský postoj následovně:
„Anglie stojí izolována stejně jako během velké evropské války“,448 tedy v průběhu válek
s Napoleonem. Postoj Británie k evropským záležitostem doplňuje Russellův výrok
z konce dubna, kdy konstatoval, že vztahy se Spojenými státy jsou pro Londýn „mnohem
důležitější než ty s Evropou“.449 Dle názoru ministerského předsedy pak Británie neměla
vynakládat své vojenské a peněžní prostředky na válku mezi dvěma německými
mocnostmi, jelikož ta se nedotýká „ani anglické cti, ani anglických zájmů“.450 Královna
Viktorie se však ve snaze zabránit konfliktu obrátila osobním dopisem na pruského
monarchu a zapřísahala ho, že je v jeho „silách zabránit válečným pohromám“, v nichž
„budou ztraceny tisíce nevinných životů a bratr se bude šikovat proti bratru“.451 Je
možné, že její apel došel sluchu a částečnou úlevu napětí tak přinesla pruská nóta
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z 21. dubna, kterou král Vilém I. přistoupil na rakouský požadavek deeskalace napětí
a odzbrojení obou proti sobě se šikujících armád.452 Clarendon nótu pruského krále
kvitoval slovy, že se podařilo zažehnat „obavy z bezprostředního vypuknutí občanské
války v Německu, jež se po jistý čas zdála nevyhnutelnou“.453 Ministrova radost však
nevydržela dlouho, Bismarckův zásah a jeho apel na dodržení právě uzavřené smlouvy
s Itálií vrátil vše do starých kolejí, přípravy na válku pokračovaly v plném proudu.
Ostatně, Loftus referoval, že král by si v nitru přál mír, ale raději půjde do války, než aby
podstoupil „další Olomouc“.454 A ačkoliv Clarendon i nadále doufal v mírové řešení,
a jak poznamenala královna, ministr neuvěří na válku „dokud nebude vypálen první
výstřel“,455 uvědomoval si, že mezi Prusy a Italy muselo dojít k uzavření smlouvy
namíření proti Rakousku. Ministr prohlásil, že La Marmora studoval „Bismarckovu
školu“, jelikož Itálie své válečné přípravy taktéž omlouvala údajným rakouským
zbrojením. Lamentace Florencie nad válkychtivým Rakouskem označil za odporující
zdravému rozumu a doplnil, že by se do války nikdy nepustila, pokud by si nebyla jista
zahraniční podporou.456 Královna se však nemínila vzdát svého mírového úsilí a 6. května
zasedla s Clarendonem k obsáhlému rozhovoru. Panovnice se zajímala, zda může
Británie nějakým způsobem zabránit válce, načež ministr konstatoval, že nikoli, jelikož
k mírové iniciativě by Londýn potřeboval podporu císaře Francouzů, s níž v tuto chvíli
nemůže počítat, a jakékoli osamocené hrozby, po nichž by nenásledovaly činy, by Británii
pouze zesměšnily.457
Královnina snaha reagovala na vyhlášení mobilizace dvou předpokládaných
soupeřů. František Josef I. ji nařídil 27. dubna458 a na ministerské radě 1. května prohlásil,
že všechno úsilí vyhnout se konfliktu bylo marné, a nyní je tedy třeba připravit se na
rozhodující střet.459 Spolu s Rakouskem provedlo částečnou mobilizaci také Sasko, čehož

452

CLARK, s. 387.; QDPÖ, V. /1, 2582., 2583., Károlyi an Mensdorff, 31. April 1866.
APP, VII., 96., Clarendon an Wyke (Hannover), Howard (München), Malet (Frankfurt), Gordon
(Stuttgart/Karlsruhe) und Murray (Dresden), Foreign Office, April 23, 1866, s. 137.
454
APP, VII., 62., Loftus an Clarendon, Berlin, April 14, 1866, s. 99–101.
455
LQV, 2nd Series, I., Memorandum by Queen Victoria, Windsor Castle, 6th May 1866, s. 325.
456
APP, VII., 112., Clarendon an Cowley, Foreign Office, April 27, 1866, s. 150.
457
Rozhovor ve svém článku shrnuje MOSSE, The Crown and Foreign Policy, s. 220.
458
STORZ, Dieter a HOHRATH, Daniel (Hrsg.). Nord gegen Süd. Der Deutsche Krieg 1866. Ingolstadt:
Bayerisches Armeemuseum, 2016. ISBN 978-3-00-053589-5. s. 24.
459
PÖM, Abt. VI., II., Nr. 70, Ministerrat, Wien, 1. Mai 1866, s. 78.
453

84

Bismarck hodlal využít jako záminku pro celkovou mobilizaci pruské armády, 460 což
podporovali zejména Moltke s Roonem, král se však na zasedání korunní rady rozhodl
mobilizovat prozatím pouze částečně.461 Vzrůstající napětí posilované dalšími válečnými
přípravami přivedlo britské a ruské politiky k myšlence uspořádat evropský kongres, jenž
by vyřešil problematiku Šlesvicka-Holštýnska a urovnal vztahy mezi německými
velmocemi, dosavadní snahy však vždy ztroskotaly na nechuti císaře Francouzů, který se
domníval, že dohoda s Pruskem mu přinese větší zisky. Jeho postoj se však radikálně
změnil poté, co pruský král kývl na rakouský návrh na odzbrojení. Napoleon III. se
obával, že v případě úspěšné dohody mezi Berlínem a Vídní se mu situace vymkne
z rukou, a jeho naděje na územní zisky v oblasti Rýna se tak rozplynou. Proto pruskému
vyslanci Goltzovi v rozhovoru 23. dubna nabídl k problematice polabských vévodství
a Benátska svolání kongresu mocností, jehož hlavní figurou se měl stát pochopitelně on,
a zmínil taktéž, že Francie by za své služby zasluhovala nějakou kompenzaci.462 Anglický
velvyslanec v Paříži Cowley se o císařově návrhu dozvěděl o několik dní později.
O situaci ve Francii se vyjádřil, že vše jde „od desíti k pěti“ a zauvažoval, zda není
Napoleonovým motivem skrze kongres zvýšit svou prestiž v domácí politice.463
Clarendon následně odpověděl, že mírovou iniciativu císaře vítá, uvědomoval si ovšem,
že Prusko bude bezpodmínečně požadovat anexi Šlesvicka-Holštýnska, a dal najevo, že
na té „zlodějině“ se Londýn podílet nebude.464 Londýnská vláda preferovala společný
apel Ruska, Francie a Británie na udržení míru než kongres, který mohl snadno skončit
krachem a válkou.465
Napoleonův návrh Bismarcka zaskočil. Ministerský předseda předpokládal, že
dlouhodobým cílem Paříže je zabránit alianci mezi Berlínem a Vídní, jež by byla
namířena proti Francii, což se zdařilo, avšak nyní, po půl roce příprav a ujišťování
o neutralitě, jej císař překvapil návrhem, jenž ohrožoval jeho dosavadní snažení dovést
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situaci k válce.466 Berlín si však nemohl dovolit francouzskou iniciativu jednoznačně
odmítnout, vždyť v takovém případě by byl všemi ostatními mocnostmi označen za
válečného štváče, proto Bismarck Benedettimu řekl, že ačkoliv se mu myšlenka na
kongres nezamlouvá a půdu pro vyjednávání by měla připravit pouze válka, francouzský
návrh neodmítá, nicméně je třeba jej konzultovat s králem Vilémem.467 Loftus však
referoval do Londýna, že válce se lze jen těžko vyhnout, jelikož Prusko je odhodláno
svést rozhodující zápas o dominanci v Německu a Berlín prý dospěl k závěru, že tento
Gordický uzel musí být vyřešen mečem, nikoli kongresovým jednáním.468 Rakousko ideu
kongresu přímo neodmítalo, byť Mensdorff pochyboval, že by jednání došla nějakého
výsledku,469 velvyslanec v Paříži Metternich návrh obhajoval a tvrdil, že společný postup
Francie, Anglie a Rakouska by mohl zafungovat jako páka na berlínský kabinet. 470
Ministr zahraničí však posléze prohlásil, že o odstoupení Benátska bez náležitých
územních kompenzací ve prospěch Vídně nemůže být řeč.471 Své pochyby o účelnosti
kongresu ostatně vyjádřilo i Rusko,472 byť byl car rozhodným zastáncem míru a soudil,
že „tato válka by byla všeobecným neštěstím“ a „jejím jediným vítězem bude
revoluce“.473 Nakonec byl ale i Petrohrad ochoten vyslat na kongres své zástupce.
Mezi Francií, Anglií a Ruskem však začalo velmi brzy docházet ke sporům
ohledně programu kongresu. Clarendon sice britskému velvyslanci ve Vídni před časem
napsal, že „všechny v Evropě by potěšilo, kdyby Itálie dostala Benátsko, Rakousko
a Slezsko, a Prusko nakládačku“,474 nyní však Londýn odmítal na kongresu jednat jak
o anexi polabských vévodství, tak o odstoupení Benátska Itálii, a to ani
s podmínkou územní či finanční kompenzace, přičemž k tomuto názoru se přidali
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i zástupci cara, o Rakousku nemluvě.475 Drouyn de Lhuys však považoval za nejpalčivější
problémy současné situace 1) Šlesvicko-Holštýnsko, 2) Benátsko a 3) reformu
Německého spolku a trval na nutné účasti zástupců Vídně, Berlína i německých států.476
Vlády v Petrohradě i v Londýně nakonec v polovině května vyslovily souhlas s body
jednání, jež navrhoval francouzský ministr, a diplomatičtí zástupci tří neutrálních velmocí
se sešli v Paříži, kde bylo jejich úkolem koncipovat nótu vyzývající Prusko a Rakousko
k odzbrojení a k mírovému řešení stávajících sporů.477
Jak ve Vídni, tak v Berlíně však pohlíželi na počínání ostatních mocností
s nedůvěrou, či s přesvědčením, že kongres nic nevyřeší, jelikož se zdálo, že zástupci tří
vlád stěží dospějí k jednotnému stanovisku. Rakouský císař zjevně prožíval deziluzi
z vývoje prusko-rakouských vztahů a matce napsal: „Co se týče politických poměrů,
jdeme stále více vstříc válce, neumím si představit, jak by se jí ještě se ctí dalo vyhnout.
V Berlíně se nyní tváří mírumilovně, aby získali čas a ochočili si nás, avšak ujasňuje se
mi každým dnem, že každý krok je v Berlíně a Itálii vypočítaný a je článkem řetězu
opatření, která tam jsou dlouho smluvena.“478 V polovině května se navíc vláda ve Vídni
dozvěděla o podrobných podmínkách prusko-italské dohody, jež měla Rakousko připravit
o vévodství a Benátsko,479 což zvyšovalo její nechuť o těchto územích vůbec jednat.
Bismarck plánovaný kongres komentoval následovně: „Prusko má ve zbrani 500 000
mužů, to znamená, že se války nechce vzdát.“480 Benedettimu posléze řekl, že pokud císař
Francouzů nechá Prusko na holičkách a zasadí se o mírové předání Benátska Itálii, pak
bude Berlín nucen buďto najít shodu s Rakouskem, což by ohrozilo Napoleonovy zájmy,
či osamocen podstoupit rozhodující boj o postavení v Německu. „Naše armáda je
vynikající, ještě nikdy nebyla větší, organizovanější a lépe vyzbrojena, domnívám se, že
triumfuje nad našimi nepřáteli, či nám alespoň vybojuje čestný mír,“481 prohlásil

475

ODG, IX., 2303., Talleyrand à Drouyn de Lhuys, Saint-Pétersbourg, 9 mai 1866, s. 82.; Tamtéž, 2311.,
Talleyrand à Drouyn de Lhuys, Saint-Pétersbourg, 10 mai 1866, s. 88–89.; APP, VII., 190., Clarendon an
Cowley, Foreign Office, May 10, 1866, s. 228–229.
476
APP, VII., 185., La Tour d’Auvergne an Clarendon, London, 9 mai 1866, s. 218–219.
477
ODG, IX., 2354., Drouyn de Lhuys à Talleyrand et à La Tour d’Auvergne, Paris, 16 mai 1866, s. 144–
145.; Tamtéž, 2355., Annexe à dépêche de Drouyn de Lhuys au Baron de Talleyrand et au Prince de La
Tour d’Auvergne, Paris, 16. mai 1866, s. 145–147.; APP, VII., Oubril an das preußische Außenministerium,
Berlin, 4/16 mai 1866, s. 249–250.
478
Cit. dle: EISNER, s. 57.; BKF, 244., Franz Joseph I. an seine Mutter, Schönbrunn, 3. Mai 1866, s. 352.
479
QDPÖ, V. /2, 2709., Bericht des Grafen Károlyi, Berlin, 24. Mai 1866, s. 673.
480
APP, VII., 208., Bismarck an Usedom, Berlin, 14. Mai 1866, s. 247.
481
ODG, IX., 2382., Benedetti à Drouyn de Lhuys, Berlin, 19 mai 1866, s. 184.
87

Bismarck a dal tak císaři prostřednictvím jeho dilomata jasně na srozuměnou, že Prusko
se nemíní odchýlit z nastoleného kurzu.
Bernstorff referoval 18. května z Londýna o probíhajícím jednání mezi diplomaty
tří velmocí. Opět se ukázalo, že mezi nimi nepanuje shoda. V otázce odstoupení Benátska
Itálii sice panoval koncensus, nicméně rozpory vyvstaly v otázce odškodnění Vídně, jež
dle mínění Británie měla de facto určit, jakým územím by měla být její ztráta
kompenzována,482 byť Londýnem preferovanou variantou bylo finanční vyrovnání.
Rozkol panoval i v otázce garantování stávajících hranic papežského státu, což
prosazovala zejména Francie, Londýn a Petrohrad se v tomto směru odmítaly vázat
garancemi a dalo se očekávat, že jakékoli konzervování současných poměrů v otázce
Říma by narazilo na tvrdý odpor ze strany Itálie. K reformě Německého spolku se pak
mocnosti nestavěly odmítavě, ovšem pouze v případě, že nebudou porušeny smlouvy
uzavřené po válkách s Napoleonem.483 Důvěru britských představitelů v upřímnost
Napoleonových snah však silně nahlodával císařův projev v Auxxere, v němž opětovně
označil řád vzniklý po roce 1815 za přežitý a volal po jeho rozbourání.484 Francouzská
státní rada se však shodla na zachování striktní nestrannosti a projevila odhodlání nadále
prosazovat myšlenku kongresu, navzdory pruským tlakům na jeho odvolání,485 a Drouyn
de Lhuys tak jménem Francie, Velké Británie a Ruska pozval zástupce Vídně, Berlína
a Florencie k jednacímu stolu.486
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Rakouská strana však dávala delší dobu jasně najevo, že diskuse o postoupení
Benátska by vedla jen s krajní nechutí a Apponyi Clarendonovi napřímo řekl, že pouhá
finanční kompenzace neznamená nic jiného než urážku. Ministr však na základě osobního
přesvědčení doporučoval, aby Rakušané pozvání na kongres přijali a získali tak čas na
válečné přípravy, jelikož soudil, že Evropu konflikt nemine.487 Pokud by však František
Josef I. odmítl vyslat své zástupce na jednání velmocí, což se zdálo jako
pravděpodobné,488 jeho pozici by to značně znesnadnilo a zodpovědnost za válku by pak
padla na jeho bedra.
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Ostatně Bismarck Károlyiho varoval, že pokud selžou mírová

jednání na kongresu, Prusko vyhlásí Vídni válku.490 Jak král Vilém I., tak jeho
ministerský předseda počítali s krachem kongresu a zpochybňovali schopnost tří
neutrálních velmocí dohodnout se na společném postupu, což by ospravedlnilo válku jako
jediné východisko ze současných problémů.491
Diplomatičtí zástupci neutrálních mocností na pruském dvoře, Benedetti, Loftus
a carův vyslanec Oubril, se na konci května pokusili vyvinout na Bismarcka tlak na
mírové řešení situace. Sešli se s ním 28. května a představili mu společný apel492 –
šlesvicko-holštýnská otázka, Benátsko a reforma spolku prý hrozí rozvrátit rovnováhu sil
v Evropě, a proto je nutné tyto sporné otázky rozhodnout na kongresu za účasti všech
mocnosti, nikoli však válkou. Ministerský předseda prohlásil, že účast, či neúčast Pruska
na kongresu závisí na rozhodnutí jeho krále, nicméně pokud je mu známo, monarcha
pozvání přijme. Zároveň však zpochybnil tvrzení, že polabská vévodství jsou
celoevropským problém, a spory v této otázce označil za soukromou záležitost Berlína
a Vídně. Kritizoval také záměr pozvat na kongresová jednání zástupce Německého
spolku, Prusko a Rakousko prý spolkové zájmy dokáží reprezentovat více než dostatečně,
ostatně Loftusovi Bismarck sdělil, že pokud by měl Spolek zastupovat Beust, Prusko
účast odmítne.493
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Pro Bismarcka nastal jeden z rozhodujících okamžiků jeho politické dráhy.
A možná vůbec ten nejdůležitější ze všech. Kongres však mohl zcela zhatit pruské
plány. Armáda byla po mobilizačních rozkazech z počátku května plně připravena na
válku a monarcha se prozatím osobně ujal jejího velení,494 Berlín si však nemohl dovolit
vydržovat ji v pohotovosti v průběhu zdlouhavých jednání mezi velmocemi, zvláště ne
za situace, kdy si ministerstvo války opatřovalo finance různými způsoby, jelikož Zemský
sněm byl ochromen vnitropolitickými spory a odmítal uvolnit potřebné prostředky.
Kongres by navíc poskytl Rakousku čas připravit svou armádu na rozhodující střet
a zároveň by umožnil plně mobilizovat dalším německým státům stranícím Vídni. Navíc
pomalu, ale jistě ubíhala lhůta určená smlouvou s Itálií, zavazující Prusko zaútočit na
Rakousko jako první, a král navíc tváří v tvář mírovým snahám neutrálních mocností
kolísal ve svém rozhodnutí vyvolat válku, pouze nátlak ministerského předsedy jej nutil
neopustit stávající kurs. Bismarck proto ze strachu z izolace a jen s velkou nechutí přijal
pozvání na pařížský kongres495 a na konci května se zdálo, že jeho agresivní
a bezskrupulózní politika směřující k velké válce skončí krachem.
Zcela nečekaně jej však zachránil jeho soupeř – Rakousko. Francouzský chargé
d’affaires Mousbourg ještě 29. května referoval z Vídně, že rakouský „souhlas může být
pokládán za jistý“,496 odpověď na pozvánku Drouyna de Lhuys však měla
k bezvýhradnému přijetí kongresových jednání daleko. Císař totiž odmítl jednat
o Benátsku, jeho postoupení Itálii označil za sebevraždu, finanční kompenzaci za
hanebnou a k výměně za jiné území by jej donutila pouze válka. 497 Mensdorff tedy
31. května vládám v Petrohradě, Paříži a Londýně sdělil, že Rakousko se kongresu
zúčastní pouze za podmínky, že Benátky budou vyškrtnuty z programu jednání,498
a politoval, že pozvání neobdržel také papež. Velmoci krok Vídně velmi popudil, Drouyn
de Lhuys prohlásil, že „císař Napoleon… tu nehraje žádnou komedii“, když se snaží
urovnat rozbouřené poměry v Evropě, a pokud bude Rakousko na své podmínce trvat,
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pak „francouzská vláda musí považovat jeho odpověď za odmítnutí“.499 Clarendon dal
Apponyimu jasně najevo, že Británie by preferovala „jasné a zřejmé odmítnutí“,
a vyjádřil podiv nad požadavkem na účast Svaté stolice na jednání, jež mělo řešit otázky
ohrožující evropský mír. „Copak je mír v Evropě ohrožen záležitostmi papeže?“
podivoval se ministr v narážce na spory svatého otce s nově vzniklým italským
královstvím. A nakonec dodal, že Rakousko nyní ponese zodpovědnost „nejen za
vražednou válku, ale také za naprostou změnu veřejného mínění, jež je koneckonců vždy
mocnější než bajonety“.500 I car byl postupem Vídně zklamán.501
Rakousko tak mírovou snahu neutrálních mocností zcela ochromilo. A jak
poznamenal Otto Urban: „Přijetí účasti na evropském kongresu s těmito podmínkami se
rovnalo odmítnutí, neboť o čem by pak měla konference vůbec jednat?“502 Mensdorffovy
podmínky byly pro konání kongresu nepřekonatelnou překážkou a úsilí vyřešit spory
mírovou cestou tak vyšly naprázdno. Krok Vídně lze jednoznačně hodnotit jako fatální
chybu a zcela neprozíravý politický tah. Jestli se doposud Rakousko právem mohlo stavět
do role oběti pruské agrese, pak nyní bylo považováno za toho, kdo narušuje evropský
mír. Bezpodmínečným přijetím návrhu na uspořádání kongresu mohla monarchie a její
spojenci získat tolik potřebný čas k mobilizaci armády, přičemž do zbraně mohlo být
povoláno až osm set tisíc mužů, zatímco Prusko disponovala pouze polovinou tohoto
počtu.503 Rakouská politika však uvízla ve stereotypu zaklínajícím se důrazem na čest
a morálku, ovšem pruský ministerský předseda tyto dvě kategorie ohýbal dle potřeby
a reakce Vídně byly často těžkopádné a s absencí předem promyšlených tahů.
Neprozřetelný rakouský postup a krach kongresu tak dle očekávání ponechal válku jako
jedinou alternativu k řešení sporů. Zatímco doposud Bismarckovi chyběl casus belli, nyní
mu jej Rakušané doslova naservírovali, však car směrem k pruskému státníkovi
poznamenal: „Musí být spokojený, má vše, co si přál.“504
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Bismarck si proto již po prvních zprávách o rakouských podmínkách vůči
kongresu pozval Loftuse, Benedettiho a Oubrila. Sdělil jim, že Prusko vydalo na vojenská
opatření tak horentní sumy, že nyní již nemůže couvnout, a k válce tedy dojde v nejbližší
době.505 Téhož dne pruský ministerský předseda hovořil i s hrabětem Károlyim, který mu
oznámil, že řešení otázky Šlesvicka-Holštýnska by mělo být předloženo Spolkovému
sněmu. Rakouský návrh přišel Bismarckovi vhod. Opáčil, že tímto považuje dohody
z Gasteinu za zrušené, ergo Berlín se vrátí k podmínkám Vídeňského míru z roku 1864
a pošle své vojáky zpět do Holštýnska.506 V tomto směru nebylo třeba čekat dlouho,
jelikož Bismarck již 5. května instruoval Manteuffla, aby se svými jednotkami obsadil
klíčové oblasti v Holštýnsku, na nichž nepobývali rakouští vojáci,507 a generál skutečně
o dva dny později vtáhl do Rakouskem spravovaného vévodství.508 Ačkoliv Bismarck
zamýšlel, že obsazení Holštýnska pobouří Vídeň natolik, že vyhlásí Prusku válku, 509
rakouský správce Gablenz se urychleně stáhl do Altony a poté směřoval do Čech.510
Holštýnský incident však vedl k přerušení diplomatických styků mezi Rakouskem
a Pruskem. Mensdorff odvolal z Berlína hraběte Károlyi a pruský vyslanec Werther byl
požádán, aby opustil Vídeň.511 Bismarck současně vyostřil situaci ve Spolkovém sněmu,
kde Prusko seznámilo německé státy s podrobnějšími podmínkami navrhované reformy
a de facto jasně deklarovalo své odhodlání změnit po vítězné válce státoprávní uspořádání
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Německa.512 Rakousko se poté pokusilo prosadit návrh na mobilizaci spolkových
jednotek proti Berlínu a jeho návrh byl přijat, načež pruští zástupci označili tento stav za
neúnosný a svůj postoj doprovodili demonstrativním vystoupením Pruska ze Spolku,
jelikož dle platné spolkové smlouvy bylo striktně zakázáno, aby jeho členové mezi sebou
vedli válku.513 Jak však trefně podotýká Jan Hálek, Rakousko pouze prosadilo exekuci
vůči členu Spolku, 514 a to velmi obdobným způsobem jako před více než dvěma lety vůči
Holštýnsku v předvečer války s Dánskem. 15. června Bismarck vyzval Sasko,
Hannoversko a Hesensko, tedy země, jež hlasovaly pro rakouský návrh mobilizace
spolkových jednotek, aby se vyjádřily, zda si přejí uzavřít alianci s Pruskem a připojit se
k jeho návrhu na reformu Spolku. Pokud by odmítly, Berlín by na ně pohlížel jako na
nepřátele a dle slov ministerského předsedy byl připraven podniknout adekvátní vojenské
akce.515 Kladná odpověď však nepřišla a pruské jednotky následujícího dne ráno
překročily hranice Saska.516
„Krize právě vypukla. (…) Máme za to, že pouta, jež Prusko po dobu dvou
generací a za cenu lidských obětí vynasnažilo upřímně udržovat, jsou nyní
zpřetrhána,“517 napsal Bismarck 16. června v prohlášení směřující vládám evropských
velmocí. Následujícího dne vyšel takřka ve všech vídeňských listech manifest císaře
Františka Josefa I. s názvem Mým národům.518 A když i vláda ve Florencii vyhlásila
20. června válku Rakousku se slovy, že právě Vídeň je již po staletí zodpovědná za
rozdělení, poddanství a jak morální, tak materiální škody Itálie,519 boj o novou podobu
Evropy mohl začít.
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3 Nerozhodná politika Napoelona III.
Rusko i Velká Británie se v překotném vývoji první poloviny června rozhodly
zachovat v nastalém konfliktu neutralitu, ostatně, obě velmoci tento postoj deklarovaly
již delší dobu. Názorový veletoč v předvečer války však předvedl císař Francouzů, jehož
postup s eskalací napětí mezi Berlínem a Vídní tonul v bezradnosti a nerozhodnosti.
Politika Napoleona III. se v šedesátých letech 19. století soustředila na celou řadu
zahraničních dobrodružství, z nich zejména to v Mexiku skončilo fiaskem a výsledky
z Alžíru byly přinejmenším diskutabilní.520 Na jaře roku 1866 proto obrátil svou
pozornost k Rýnu a doufal, že z kulminujícího napětí mezi německými velmocemi
poplyne snadný zisk Francii. Francouzští diplomaté v Berlíně a v Paříži, tedy Benedetti
a Lefevbre de Béhaine, respektive Gramont a Mosbourg, měli za úkol bedlivě sledovat
vývoj prusko-rakouských vztahů, a Paříž díky jejich zprávám mohla praktikovat vskutku
pružnou politiku. Poté, co jak císař, tak Drouyn de Lhuys ujistili počátkem května
Bismarcka o své benevolentní neutralitě, navázala Paříž jednání v obdobném duchu
i s Rakušany. František Josef I. i Mensdorff si však chtěli od vrtkavého francouzského
monarchy zachovávat určitý odstup a k příklonu k Francii je mohla donutit pouze vážná
roztržka s Pruskem, i přesto se Metternich snažil pohnout Napoleona III. k tomu, aby
v případě prusko-rakouské války přiměl Itálii k neutralitě. A jak trefně poznamenal Clark:
Rakousko nezíská italskou neutralitu, aniž by se vzdalo Benátek. Ty ovšem hodlá vyměnit
pouze za území ve Slezsku a to vzhledem k postoji pruského krále nezíská jinak válkou.521
Učiněný bludný kruh, z něhož se neutrální mocnosti snažily nalézt cestu pomocí
kongresových jednání, jež francouzskou diplomacii zaměstnávala celé jaro až do počátku
léta.
Když se však na konci května začalo ukazovat, že Vídeň zřejmě hodlá svou účast
na evropském kongresu podmínit vyřazením otázky Benátska z programu jednání, a tudíž
je možné, že zástupci velmocí se vůbec k rokování nesejdou, motivace císařů Francouzů
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pokračovat v mírovém úsilí velmi ochladla. Nyní si Paříž hleděla zajistit v nadcházející
válce co nejvýhodnější postavení, a proto využila tehdejší pruské tísně a prostřednictvím
Miklosze Kisse de Nemeskér, uherského exulanta působícího v Paříži, předala
Bismarckovi návrh spojenecké smlouvy.522 Jejím cílem bylo předání Benátska Itálii
a polabských vévodství Prusku a taktéž uzavření ofenzivní i defenzivní aliance. Krom
toho však měla Francie vyhlásit válku Rakousku, Prusko mělo dostat volnou ruku při
reformě Německého spolku a Napoleon III. měl dosáhnout svého velkého cíle – „oblastí
mezi Mosellou a Rýnem, od Koblenze po Mohuč“. Nicméně Bismarck francouzské
požadavky na postoupení pruského území znovu odmítl a zopakoval dřívější postoj
Berlína: král se odmítá vzdávat svých držav ve prospěch jiného suveréna, avšak Prusko
by bylo ochotno nechat císaři volnou ruku v oblastech obývaných francouzsky mluvící
obyvatelstvem, tedy například v některých švýcarských kantonech či v Belgii
a Lucembursku,523 a ministerský předseda dodal, že raději zmizí z politického života, než
aby se pod francouzský návrh podepsal.524
Na Quai d’Orsay tak došli k názoru, že pokud Bismarck odmítá jednat o rýnských
provinciích i na prahu války, pak je skutečně nelze získat jinak než bojem. Na tu však
Francie neměla dost sil. Operace v Alžíru, Končinčíně a v Mexiku zemi značně
vyčerpávaly. Armáda navíc musela snížit početní stav o několik tisíc mužů a zpomalit
nábor nových branců a pruský vojenský atašé v Paříži plukovník Loë hlásil do Berlína,
že dle jeho dohadů má Francie v zámoří dislokováno na sto deset tisíc mužů.525 Krom
toho francouzské armádě scházelo moderní dělostřelectvo a efektivní vojenské plánovaní,
jež v mnoha ohledech uvízlo ve stereotypech napoleonských válek a trpělo vnitřními
rozepřemi.526 Císař se po pruském odmítnuté obrátil na Rakousko a hodlal z válečné
vřavy vytěžit alespoň něco, avšak zatímco Berlínu nabízel ve spojenecké smlouvě
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vyhlášení války Rakousku, nyní byl připraven hovořit pouze o neutralitě, ani ta však
neměla být zadarmo.527 Napoleon III. proto kontaktoval Metternicha a požádal jej
o rozhovor, o němž velvyslanec referoval následovně: „Přiznal mi, že očekával od Pruska
významné nabídky, dnes ale došel k poznání, že to nejlepší by bylo dohodnout se
s námi.“528 Gramont byl následně pověřen, aby ve Vídni prověřil, zda je rakouský císař
dohodě nakloněn,529 a měl mu také představit následující podmínky: Francie zachová
striktní neutralitu a pokusí se k ní přimět i Florencii, ovšem Rakousko po vítězné válce
postoupí Paříži Benátky,530 jež pak císař zamýšlel předat Itálii a posílit tak svou aureolu
ochránce italského sjednocení, v rozhovoru s Metternichem se totiž vyjádřil následovně:
„S Benátkami mohu jednou pro vždy skončit s Italy, což z mých prsou sejme veliké
břemeno.“531
Gramont však záhy referoval Paříži, že císař František Josef I. nebyl
s francouzským návrhem spokojen a odmítal se vzdát Benátska výměnou za pouhou
neutralitu, a byť se nacházel ve velmi komplikované situaci, návdavkem požadoval
kompenzace za pevnosti ležící v této oblasti, garanci případných nových hranic mezi Itálií
a Rakouskem532 a také příslib, že lodě kotvící v benátském přístavu nebudou po jeho
postoupení nijak ohrožovat rakouské, tedy dalmatské pobřeží.533 Francouzi však nemínili
zabředávat do rozhovorů týkajících se kompenzací a argumentovali, že po vítězné válce
si rakouská strana jistě najde způsob, jak se za odstoupení Benátek zhojit na úkor
poražených,534 a Napoleon dal jasně najevo, že na další jednání není čas a vše je třeba
urychlit, přičemž vytyčil hlavní cíle francouzské politiky – zachování mocenské
rovnováhy v Evropě a garance italského sjednocení.535 Právě ohledně možných
527
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kompenzací panovaly mezi jednajícími stranami spory,536 nakonec však Paříž prosadila
svou: Rakousko postoupí Benátky Francii poté, co nabude adekvátního odškodnění na
německém území, ovšem zároveň se měla Vídeň zavázat, že v Itálii bez francouzského
souhlasu neporuší „status quo ante bellum“, tedy, že nebude usilovat o revizi války
z roku 1859. Zde je vidět až tristní ztrnulost rakouské zahraniční politiky, jež nebyla
schopna pružně reagovat na rychle se měnící situaci. Zatímco o dva týdny dříve Vídeň
svým odmítnutím jednat o Benátsku zhatila naděje na uspořádání evropského kongresu,
který mohl celou záležitost vyřešit smírem, či přinejmenším oddálit vypuknutí války,
z čehož mohla rakouská armáda jen těžit, nyní byl František Josef I. ochoten předat
žhavou italskou půdu svému ideologickému nepříteli, císaři Francouzů, jehož
mezinárodní prestiž by v případě naplnění smlouvy razantně vzrostla.
Tajná smlouva mezi Francií a Rakouskem byla podepsána 12. června537
a znamenala za stávajících podmínek vyvážený kompromis mezi oběma stranami.
Francie nemohla pomýšlet na aktivní zásah do prusko-rakouského konfliktu, a tak
garantovala Rakousku svou neutralitu výměnou za předání Benátska císaři Francouzů,
což však s sebou neslo celou řadu podmínek rozvedených v dodatkovém protokolu tajné
dohody, jež by značně stěžovaly postavení Itálie. Dodatky totiž Napoleona III.
zavazovaly nadále uznávat a garantovat stávající suverenitu papeže a nedotknutelnost jím
ovládaného území, dále hovořily o převzetí části rakouského státního dluhu Benátskem,
což vzhledem k ekonomickým problémům a těžkému zadlužení monarchie vycházelo na
nemalou částku, ovšem nejvážněji vyznívá pátý bod. Dle jeho znění se Francie zavazuje
nezasahovat do italských vnitřních záležitostí v případě, že by se nedávno vzniklé
království začalo vlivem lidových bouří po možné prohrané válce rozpadat. Zní až
neuvěřitelně, že by se francouzská politika byla ochotna podílet na zániku toho, co dlouhá
léta pomáhala lvím úsilím sama budovat. V literatuře či akademických pracích
akcentovaná jednostranná výhodnost smlouvy pro Paříž je proto velmi diskutabilní,
ovšem na druhou stranu Rakousku měla dohoda umožnit pouze získání územních
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kompenzací v německém prostoru,538 nejčastěji se uvažovalo o pruském Slezsku,
nicméně pouze do té míry, aby nedošlo ke státoprávním změnám mezi německými státy,
či dokonce k jejich spojení v jeden státní celek, čímž by byly flagrantně porušeny zájmy
a bezpečnost Francie.539 Předurčeným vítězem však byla Itálie – Benátky by získala
buďto vítězstvím svých zbraní, či z rukou francouzského císaře.540 Dohoda navíc
neobsahovala žádnou zmínku o územních ziscích Paříže na německé půdě, lze proto jasně
odmítnout tvrzení Hermanna Onckena, který ve své předmluvě k edici Rheinpolitik des
Kaiser Napoleons III. obviňuje Rakousko ze zrady velkoněmecké myšlenky s tím, že
Vídeň vydala oblasti na Rýnu na pospas Francii.541
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4 Prusko-rakouský zápas o Německo
Pruská armáda pod vedením Roona a Moltkeho prodělala za posledních několik
let řadu organizačních změn, přičemž hlavní důraz byl kladen na rychlé přesuny armád
po železnici a předávání rozkazů pomocí telegrafu, což operační možnosti vojska značně
zvýšilo. Moltke sázel na taktiku menších a mobilnějších armádních těles organizovaných
v jednotlivých kolonách, jež by mohly vést útoky na nepřátelské území z několika směrů
a v případě hrozby větších střetů se navzájem podpořit. Novinkou bylo i masivní nasazení
zezadu nabíjených pušek, které sice disponovaly menší přesností a kratším dostřelem než
pušky rakouské, v kadenci je však razantně převyšovaly, což dávalo pruskému vojsku
silnou výhodu nad armádou jak podunajské monarchie, tak jejích spojenců, jež se stále
domnívali, že bitvu rozhodují především masivní bodákové útoky, a spoléhali na taktiku
dlouhého manévrování s velkými armádními sbory.542 A tak když pruské jednotky
překročily ráno 16. června hranice Saska a Hannoverska, nikdo nečekal, že jejich postup
bude tak rychlý, avšak již o dva dny později Prusové obsadili Drážďany. 543 Hannoversko
bylo napadeno hned ze tří směrů a i přes částečné vítězství nad pruskými vojáky
u Langensalzy 27. června byl král Jiří V. nucen o dva dny později kapitulovat.544 Stejný
osud potkal i Nasavské vévodství, jež se vzdalo o týden dříve. Tři klíčoví spojenci
Rakouska mezi německými státy byli bleskovým postupem pruské armády vyřazeni ze
hry. Bucholz uvádí, že tyto státy byly schopny postavit do pole až sto tisíc mužů, avšak
jednotlivá vojska byla eliminována ještě dříve, než mohlo dojít k jejich spojení, přičemž
bylo vysoce pravděpodobné, že takto vzniklá síla mohla zásadním způsobem ovlivnit
průběh války.545 Z rakouských spojenců nyní v Německu představovali významnou sílu
pouze Bavoři, byť ti se soustředili výhradně na obranu svého vlastního území a součinnost
s rakouským generálním štábem byla mizivá, přičemž Srbik v tomto ohledu trefně hovoří
o „bavorském válečném separatismu“.546
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Ačkoliv na německé půdě byla situace prorakousky orientovaných států
katastrofální, na italském bojišti zaznamenala armáda Františka Josefa I. významný
úspěch. Ihned po vyhlášení války 20. června generál La Marmora rezignoval na funkci
předsedy vlády a osobně se ujal velení jeho z armádních sborů, který měl zaútočit na
benátské pevnosti. Arcivévoda Albrecht, velící rakouským vojákům, plánoval La
Marmorovy sbory obejít a vpadnout jim do zad, nicméně neočekávanou změnou postupu
italského velitele na sebe obě armády narazily u Custozy, nedaleko jižního cípu jezera
Lago di Garda. I přesto, že Italové převyšovali počtem svého soupeře o více než třicet
tisíc mužů, nedokázali udržet své pozice a v nastalém zmatku byli nuceni pod rakouským
náporem ustoupit.547 Rakouské armádě se tak podařilo odrazit italský postup na Benátky,
a to Prusové doufali, že italská armáda bude schopna postupovat až na Vídeň.548 Pro
císaře byla bitva u Custozy prvním razantním úspěchem a Beust, pobývající již
v pražském exilu, jej komentoval slovy: „Všichni byli nadšeni a plzeňské pivo bylo tak
skvělé!“549
Prusové však mezitím rázně postupovali do Čech a v drobnějších potyčkách
u Náchoda, Mnichova Hradiště a Jičína se jim podařilo zvítězit, a pomalu tak odčerpávat
síly Benedekovy Severní armády, pouze u Trutnova dosáhly rakouské zbraně vítězství.
Armáda byla otřesena několika neúspěchy, zásobování vázlo, předávání rozkazů také,
a právě po porážce u Jičína se Benedek rozhodl stáhnout se směrem k Olomouci, a to přes
Hradec Králové. Zároveň se 1. července obrátil na císaře s prosbou: „Naléhavě žádám
Vaše Veličenstvo o uzavření míru za každou cenu. Katastrofa armády je nevyhnutelná.“
František Josef I. však odmítal jednat o míru bez rozhodného boje, povolil vojsku pouze
ustoupit a dodal jízlivě vyznívající poznámku na adresu vrchního velitele: „Copak byla
svedena bitva?“550 Benedek vnímal císařovu odpověď jako rozkaz k boji, a když zjistil,
že i Prusové, postupující ve třech kolonách, směřují také ke Hradci Králové, rozhodl se
v jeho blízkosti opevnit, vybudovat dělostřelecká postavení a vyčkat jejich příchodu.
K bitvě došlo 3. července a na polích u obce Sadová se v lítém boji srazilo na čtyři sta
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tisíc mužů. Ač rakouské velení předpokládalo, že se utká s jedním, či nanejvýš dvěma
pruskými armádními sbory, příchod třetího pod velením korunního prince Friedricha však
zvrátil situaci ve prospěch Prusů. Krvavé boje v lese Svíb a u dělostřeleckých baterií
u Chlumu přivodily rakouské armádě těžké ztráty a po proražení rakouských linií byl
Benedek nucen zavelet k ústupu a stáhnout se přes Labe.
Porážka u Hradce Králové znamenala pro monarchii katastrofu a nebylo v silách
Vídně její následky zvrátit, byť hned následující den po bitvě zasedla rakouská
ministerská rada a přítomní ministři vyslovili názor, že v boji je třeba pokračovat, neboť
pokud by nyní došlo k uzavření míru, byl by pro Rakousko značně nevýhodný. 551 Vídeň
potřebovala získat čas na přeskupení ustupujících vojsk či ke stažení armády operující
v Itálii, a proto byl do pruského hlavního stanu vyslán generál Gablenz, aby se pokusil
dohodnout příměří. Roon to však komentoval slovy, že „Rakušané jsou na ústupu
k Olomouci a tento ‚pochod do Olomouce‘ je nejspíše stejně tak pokořující jako ten náš
před šestnácti lety,“552 a Prusové na rakouské návrhy nereflektovali.
Ve prospěch Vídně se však pokusila zasáhnout Paříž. Ostatně již před střetem
u Sadové se Mensdorff na základě poplašně vyznívajícího telegramu od Benedeka obrátil
na císaře Francouzů, aby mu nabídl okamžité předání Benátska Francii výměnou za to,
že Napoleon III. zprostředkuje příměří mezi Florencií a Vídní.553 Císař si na rozhodnutí
vyžádal

čtyřiadvacet

hodin

a

následujícího

dne

skutečně

Metternichovým

prostřednictvím odpověděl: „Císař přijímá postoupení Benátek a nabídne Berlínu
a Florencii zprostředkování příměří.“554 Jeho odpověď opustila Paříž 3. července o půl
čtvrté odpoledne, přesně ve chvíli, kdy byla bitva u Hradce Králové rozhodnuta ve
prospěch Prusů. Jejich vítězství Napoleona III. značně zaskočilo, jelikož počítal
s dlouhotrvajícím konfliktem, do něhož by posléze mohl vstoupit buďto aktivní
vojenskou účastí, či jako mediátor, a tak po Goltzovi pruskému králi urychleně vzkázal,
že je připraven zprostředkovat mírová jednání mezi válčícími stranami a že doufá
v zachování velmocenského postavení Rakouska.555 Totéž Vilémovi I. a Viktoru
Emanuelovi II. zopakoval v osobních dopisech, kde se taktéž zmínil o tom, že rakouský
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císař je připraven předat Benátsko Francii.556 Prusové si však císařův zásah do
probíhajících bojů rozhodně nepřáli, ovšem jeho snahu přimět mocnosti k uzavření
příměří nebylo možné brát na lehkou váhu, jelikož Drouyn de Lhuys hovořil o tom, že
Francie je odhodlána svého záměru dosáhnout i silou,557 Bismarck se tak musel mít velmi
na pozoru, aby příkrým odmítnutím nepopudil francouzského monarchu a nepřiměl jej
vyhlásit mobilizaci. Král proto Napoleonovi III. obratem odpověděl s tím, že přijímá jeho
návrh a že mu po dohodě s Itálií po vyslanci Goltzovi adresuje pruské podmínky.558
Ovšem právě dohoda s Florencií se ukázala jako problém, který rozdroboval francouzské
snahy o okamžité příměří, jelikož i Italové odmítali poskytnout Paříži závaznou odpověď
bez konzultace s Berlínem.559
„Je po válce, to je jisté, a vše hraje do rukou Napoleonovi – získal Benátsko;
a Rakousko, krvácející a na dně, jej žádá o mediaci,“ napsal Clarendon.560 Skutečně se
zdálo, že císař Francouzů nyní získá, oč usiloval – stane se rozhodčím v poválečných
rozhovorech. Vše však musel nejdříve konzultovat s Prusy a náporu zvídavých otázek tak
prozatím z důvodu špatného spojení musel čelit vyslanec Goltz, který Drouyna de Lhuys
ujistil o podobě pruských plánů – anexe polabských vévodství byla v Berlíně považována
za samozřejmost, krom toho se však zmínil i o tom, že Bismarckovým záměrem je
potrestat protivníky z řad německých států, a to tak, že protiprusky naladění vládci budou
sesazeni a jejich území připojeno k Prusku.561 Ministerský předseda své požadavky
upřesnil 9. července, přičemž Prusko si činilo rozsáhlé nároky na územní zisky
v Německu, okleštění moci či kontrolu nad všemi státy, které ve Spolkovém sněmu
hlasovaly pro mobilizaci spolkových jednotek proti Berlínu, a na závěr se Bismarck přímo
dotazoval císaře „jaké neněmecké kompenzace by Francie požadovala, pokud by Prusko
zcela anektovalo Sasko, Hannoversko, Hesensko-Darmstadtsko a Nasavsko“.562 Tou
dobou přicestoval do Paříže pruský kníže Reuß, jehož úkolem bylo informovat císaře
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Francouzů o vývoji situace zabránit nějakému zbrklému kroku Paříže a ujistit
Napoleona III., že Berlín nemá v plánu rakouskou monarchii rozbít či ponížit.563 Podle
jeho zpráv se však císař stavěl k pruským požadavkům na reformu Spolku a anexi
některých německých států poměrně skepticky, neboť se obával přílišného nárůstu pruské
moci a dodal, že francouzské veřejné mínění takto dalekosáhlé kroky Berlína neschvaluje.
Reuß dále poznamenal, že císař působil zmateným, vyčerpaným a nejistým dojmem, což
zapříčinily jak fyzické potíže, tak roztrpčení nad tím, že jeho italský chráněnec odmítl
reflektovat na zprostředkování míru.564
Současně s Reußem zamířil do Paříže k císaři i diplomat a dlouholetý saský
ministerský předseda baron Beust, který nyní zastupoval zájmy rakouského monarchy.565
Jeho mise byla posledním pokusem Vídně přimět Napoleona III. k vojenské intervenci
a „zeptat se ho, zda je připraven dodržet své slovo a poslat armádu na Rýn a flotilu do
Benátek“.566 Beust se setkal s císařem 11. července a našel jej ve stejném rozpoložení,
o jakém referoval Reuß. Ze zprávy Mensdorffovi vyplývá, že císař nebyl ochoten
mobilizovat, byť třeba symbolicky, pouze přislíbil Rakousku veškerou možnou podporu
v následných mírových jednáních, a saský diplomat dále konstatuje, že „Rakousko nemá
naději získat u některé z evropských mocností nějakou stálou podporu“.567 V tom se
skutečně nemýlil, jelikož Talleyrand referoval z Petrohradu o striktní rezervovanosti
Gorčakova a o postoji cara nezasahovat do současné situace,568 byť byl Alexander II.
ochoten apelovat na pruského krále a nabádat jej k umírněnosti.569 Ani Anglie nemínila
nijak intervenovat, pouze v případě mírových jednání byla ochotna vést s válčícími
stranami dialog.570 Hrozba francouzskou mobilizací, či dokonce její provedení by dle
Paříže za současného stavu věcí nepřineslo žádný efekt. Napoleon III. tak informoval
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Metternicha, že vojenská intervence Francie skutečně nepřichází v úvahu, a dal
Rakušanům jasně na srozuměnou, že v boji jsou nyní osamoceni.571 Politice
francouzského císaře však hrozila blamáž jak na domácí scéně, tak v zahraničí, jelikož
ostatní velmoci na jeho snahu o mediaci reagovaly buďto vágními přísliby nebo
odmítnutím, proto Napoleon III. urgoval Prusy, aby mu představili své podmínky příměří,
jež by mohl prezentovat Vídni, a vyváznout tak ze složité situace alespoň čestně.572 Dále
Prusy zapřísahal, zda se jen nesnaží získat čas k obsazení Vídně, což Goltz sice odmítl,573
ale v Londýně soudili, že k takovému kroku může dojít během několika málo dní.574
Tou dobou dorazil do pruského hlavního stanu v Čechách zcela neočekávaně
francouzský velvyslanec Benedetti, a to na pokyn prorakousky laděného Drouyna de
Lhuys, který v instrukcích velvyslanci sdělil: „Musíme předat Benátsko Itálii, ale
abychom tak mohli učinit, je třeba, aby Itálie přijala příměří.“575 To však bylo vázáno na
vzájemnou shodu Florencie a Berlína, jíž měla Benedettiho mise dosáhnout. Velvyslanec
dorazil na opuštěný statek ve Svitavách, kde tou dobou Bismarck pobýval, o půlnoci
11. července a až do brzkých ranních hodin vedl s ministerským předsedou obsáhlý
rozhovor, následující den se setkal i s Vilémem I. Jak král, tak jeho ministr vyjádřili
obavy, že francouzské úsilí o nastolení příměří je motivováno snahou poskytnout
Rakousku čas k přeskupení sil, což však Benedetti vyvracel tím, že pruská vítězství lze
nyní již těžko zvrátit, snahou císaře Francouzů je však zachovat důstojnost a celistvost
Rakouska.576 Benedetti ale nedisponoval potřebnými oprávněními k závazným jednáním
s Prusy,577 proto se vzájemné rozhovory vedly spíše v neformálním duchu a jejich účelem
bylo zjistit požadavky obou stran. Jak konstatuje Roloff, Benedettiho cesta nepřinesla
žádný zásadní průlom, avšak Bismarck dal i velvyslancovým prostřednictvím Paříži
najevo, že Prusko počítá s rozsáhlými anexemi území v Německu.578 Francouzský
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diplomat se posléze odebral do Vídně, odkud referoval do Paříže o Bismarckových
úmyslech. Prusové se dle jeho soudu obávali izolace při mírových jednáních, proto
vyhledávali shodu s císařem Francouzů, zároveň však tvrdě prosazovali konec
rakouského vlivu z Německa a vytvoření spolku severoněmeckých států pod patronátem
Pruska.579 Ukázalo se, že Vídeň je ochotna souhlasit i s takovýmito podmínkami,
vymínila si však zachování integrity monarchie, s Benátskem již pochopitelně nepočítala,
a příslib, že Sasko nebude anektováno Pruskem.580 Mensdorff prohlásil, že Německý
spolek de facto zanikl, a proto je nyní nemožné oponovat pruským plánům,581 a anexe
Hesenska a Hannoverska se u něj také nesetkala s odporem. Císař ostatně již s rakouským
angažmá v Německu nepočítal a císařovně Alžbětě napsal: „Z Německa odejdeme, ať už
se to po nás chce, nebo ne.“582 A tak, vybaven předběžným rakouským souhlasem,
vypravil se Benedetti 18. července zpět do pruského hlavního stanu, který se mezitím
přesunul do komnat mikulovského zámku. Tou dobou přišla i z Paříže zpráva od hraběte
Goltze. Pisatel informoval Bismarcka o tom, že císař se cítí uklidněn pruským ujištěním
o smířlivém postoji k Rakousku a nemá námitky proti avizovaným anexím v německém
prostoru, dokonce dodal, že v nich nespatřuje žádné ohrožení zájmů Francie.583 Zcela jistě
tak učinil pod vlivem častých rozhovorů s Goltzem, jemuž císař důvěřoval, a také
z uspokojení nad tím, že Benedetti a Gramont dokázali svým vypjatým úsilím přimět
válčící strany k mírovým jednáním, čímž si císař po nejistotě a blamážích posledních
týdnů zachránil reputaci. Goltz proto mohl o několik dní později referovat, že ačkoliv se
před dvěma týdny zdála francouzsko-rakouská aliance vážnou hrozbou, nyní vztahy mezi
Berlínem a Paříží utěšeně vzkvétají.584
Prusové po vlídném přístupu císaře k jejich plánům v Německu souhlasili
s mírovým jednáním v Mikulově a Rakousko bylo požádáno, aby vyslalo své zástupce.585
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Doprovodnou podmínkou k mírovému jednání byl i pětidenní klid zbraní, který vycházel
jak z potřeby pruské armády dopřát vojákům několik dní odpočinku po náročném tažení
Čechami a Moravou, tak z přání francouzského císaře. Pruský souhlas s krátkým
příměřím však nebyl předem konzultován s Itálií, která se pochopitelně cítila značně
zaskočena a znejistěna postupem Berlína, jelikož sjednaná konvence z 8. dubna
zakazovala separátní mírové rozhovory bez předchozí konzultace mezi spojenci,
Bismarck však upokojoval italské diplomaty, že je přerušení bojů je jen dočasné a že
jejich armáda má ještě dostatek času dosáhnout žádoucích úspěchů.586 Záměrem pruského
ministerského předsedy však nebylo podunajskou monarchii ponížit, proto svého krále
odrazoval od překročení Dunaje a od útoku na Vídeň, neboť takový krok hrozil znemožnit
budoucí spolupráci německých velmocí a zcela jistě by vyvolal ráznou akci ostatních
mocností, přičemž největší protesty bylo možné očekávat od doposud pasivního Ruska.
Sám ministerský předseda humorně přirovnal Dunaj k takovému pruskému Rubikonu:
„Pokud jednou překročíme Dunaj, jak je nám tu doporučováno, pak už na jeho pravém
břehu můžeme společně zůstat… ztratíme totiž spojení nazpět; následně by bylo
nejvhodnější pochodovat na Konstantinopol, založit novou Byzantskou říši a Prusko
ponechat svému osudu.“587 Dle Radowitzova záznamu císař Napoleon III. Goltzovi
sdělil: „Pokud vstoupíte do Vídně, bude to pro můj lid znamenat hluboké ponížení.“588
Císař v takovém případě hrozil vojenskou intervencí. A tak když car v důsledku
Bismarckovy podpory uherských exulantů a snah o rozdmýchání nového povstání
v Uhrách, jež se mohlo rozšířit i do Polska, pohrozil 24. července svoláním evropského
kongresu k urovnání německých problémů, byli Prusové odhodláni najít co nejrychlejší
shodu s Rakouskem.589 Tou dobou již v Mikulově pobývala rakouská delegace v čele
s hrabětem Károlyim, jež na místo určení dorazila večer 22. července. V otázce
postoupení Šlesvicka-Holštýnska Prusku, vytvoření nového spolku tvořeného
severoněmeckými státy pod patronací Berlína a možného ustavení spolku jihoněmeckých
států došly obě strany k rychlé shodě, spory však panovaly ohledně vyčíslení válečných
náhrad, jež měla Vídeň Prusku uhradit. Debata přerostla v licitaci, v níž Prusové odhadli
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své náklady válečného tažení na sto milionů tolarů, přičemž polovinu hodlali naúčtovat
Rakousku a zbytek jeho spojencům. Károlyi kontroval požadavkem na odečtení
prostředků vynaložených na válku s Dánskem a následnou správu vévodství, což bylo
vyčísleno na dvanáct milionů a dalších osm byli Prusové ochotni odečíst za naturální
dávky vybrané na dobytém území. Částka se ustálila na třiceti milionech, za jejichž
odpuštění požadoval Berlín drobné územní kompenzace při českých hranicích, to však
rakouští diplomaté kategoricky odmítali.590 Mensdorff posléze kroky vyjednavačů
posvětil, akcentoval nezávislost Saska, požádal o dalších pět dní příměří a žádal snížení
válečných reparací na dvacet milionů tolarů,591 čemuž bylo ze strany Prusů vyhověno,
a Károlyi tak vesměs přistoupil na všechny pruské požadavky.592 Na zasedání ministerské
rady ve Vídni pak 26. července padlo definitivní rozhodnutí uzavřít mír za stávajících
podmínek, jelikož do vypršení pětidenního příměří zbývalo pouze pár hodin. I tak se našli
někteří ministři, kteří se nebránili tomu pokračovat v boji, František Josef I. však vyjádřil
spokojenost, že podařilo dosáhnout udržení nezávislosti Saska, uhájení integrity
monarchie bez územních ústupků, s výjimkou ztráty Benátska a práv na ŠlesvickoHolštýnsko, a také snížení válečných reparací.593 Odpoledne 26. července tak obě válčící
strany připojily svůj podpis k předběžné mírové smlouvě.594 Bismarck si byl velmi dobře
vědom hrdosti a citem pro čest rakouského císaře, proto prozíravě odrazoval Moltkeho
i svého krále od pokračování stávající kampaně. Zatímco u Viléma I. lze nalézt volání po
odvetě za příkoří, jež Vídeň v posledních letech údajně Berlínu připravila, pruský
ministerský předseda byl veden jasným politickým kalkulem. Král Vilém I. si však na
brzké uzavření míru stěžoval následovně: „Poté, co mě můj ministerský předseda nechal
před nepřítelem na holičkách… jsem nucen k vlastní lítosti a po skvělých vítězstvích své
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armády kousnout do kyselého jablka a přijmout tak hanebný mír.“595 O necelé dva měsíce
dříve, na samém prahu války, si však stále nebyl jist, zda je správné řešit konflikt
zbraněmi, a dal se slyšet: „Cítím se v pasti jako liška. Nakonec mi nezbude nic jiného, než
se odsud prokousat.“596 Britský vyslanec v Paříži Cowley pak situaci po Mikulovském
míru popsal takto: „Nepředpokládám, že by někdy od počátku světa došlo k takovému
kolapsu jako nyní v případě Rakouska. (…) Avšak Bismarckovy potíže právě začínají.
Přebudovat Německo nebude nic jednoduchého.“597
Mírová jednání o podobě řádné mírové smlouvy se posléze přesunula z Mikulova
do Prahy, avšak i absence hlavních figur doposud znepřátelených táborů dávala tušit, že
od pražských rozhovorů nelze očekávat razantní změny. Prusko zde zastupoval baron
Werther a hraběte Károlyiho na pozici hlavního rakouského vyjednavače nahradil
mimořádný vyslanec Brenner. Jednání započala 10. srpna, obě strany však měly zájem na
rychlém uzavření řádné mírové smlouvy a v průběhu rozhovorů skutečně nenastaly žádné
komplikace,598 v podstatě se jednalo o přetvoření podmínek dohodnutých již v Mikulově,
a k podpisu závěrečného dokumentu proto došlo již 23. srpna.599 Rychlý průběh jednání
měl své důvody, jež budou rozvinuty v následující kapitole.
Na italské frontě však byla situace o něco složitější, porážky, jež utrpěla armáda
Viktora Emanuela II. u Custozy a v námořní bitvě u Lissy 20. července, Italy značně
demoralizovaly a umožnily arcivévodu Albrechtovi, veliteli rakouských jednotek
v Benátsku, přesunout část svých mužů na pomoc Prusy ohrožované Vídni. Příměří
z Mikulova vnímala Florencie jako zradu, nutno podotknout, že právem, jelikož Bismarck
jen využil italské karty a ve chvíli, kdy mu pouto s italským monarchou začalo být na
obtíž, bez skrupulí jej zpřetrhal. Generál Cialdini proto ochotně již 30. července souhlasil
s příměřím, jež mělo trvat do 10. srpna. Situace využili francouzští diplomaté k apelu jak
na Vídeň, tak na Florencii, aby příměří bylo prodlouženo,600 a Rakousko dalo najevo, že
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je připraveno k okamžitému uzavření míru, jež by zahrnoval odstoupení Benátska.601
A skutečně, 12. srpna válčící strany podepsaly čtyřtýdenní příměří, jež vydrželo až do
3. října, kdy byla ve Vídni uzavřena mírová smlouva, jíž se Itálie konečně domohla své
vytoužené kořisti.602
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5 „Lucembursko, to jsou dveře do Německa…“ 603
Uzavření předběžné mírové smlouvy v Mikulově však značně rozladilo ruského
cara, který, vzhledem k tomu, že Rusko se podílelo na novém uspořádání Evropy po
válkách s Napoleonem, požadoval svolání kongresu velmocí.604 Petrohrad Prusku vyčítal,
že v této věci vystupuje zcela svévolně a Napoleona III. obviňoval z toho, že ze sebe
udělal jediného zprostředkovatele míru, byť Francie před válkou ohledně možných
kongresových jednání, jež nakonec Rakousko odmítlo, postupovala ve shodě jak
s Británií, tak právě s Ruskem. Car se hodlal vložit do jednání o nové podobě Evropy
a zejména Německa,605 o čemž se ruský vyslanec v Berlíně Oubril vyjádřil následovně:
„Naše role moderátora bude pro Evropu požehnáním.“606 Gorčakov si pruskému
vyslanci Redernovi postěžoval, že v Petrohradě nebyli Berlínem náležitě informováni
o vývoji mírových jednání s Rakouskem, a už vůbec ne o plánu rozbít stávající řád
v Německu tak rozsáhlými anexemi. Ruští politice se značně obávali pruských plánů na
anexi německých teritorií, car sice chápal motivaci pruského krále spojit dvě části
království a potrestat ty, kteří se proti němu postavili, byl by však radši, kdyby k záboru
území vůbec nedošlo.607 Gorčakov posléze v rozhovoru s Redernem dodoal: „Chápu, že
vás [v otázkách mírových jednání – pozn. M. Ď.] vyslyšela Francie, ale copak nemáme
právo žádat stejný přístup, zvláště poté, co jsme vám bez ustání poskytovali důkazy
o našem nejupřímnějším přátelství!“608 Právě přílišného porozumění mezi Francií
a Pruskem a územních odškodnění ve prospěch Paříže se Petrohrad obával, patrně proto,
že nedisponoval dostatečnými informacemi o překotném vývoji prusko-francouzských
vztahů. Baron Werther, který měl v čase nepřítomnosti ostatních klíčových figur pruské
politiky v Berlíně na starosti komunikaci se zahraničními diplomaty, na ruský apel na
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svolání kongresu nereagoval a vyžadoval od Bismarcka další instrukce.609 Ten však
obratem Oubrila informoval, že Prusko bylo nakloněno myšlence kongresu před válkou,
což byla lež, nyní však nemůže ruskou výzvu přijmout, aniž by byly předem jasně
stanoveny body jednání, jelikož by tím Berlín dával v sázku své vojenské úspěchy.610
Prusko skutečně nemělo důvod na volání Petrohradu reflektovat, zvláště v případě, kdy
Londýn sice vůči ideji kongresu nic nenamítal, avšak svou účast podmínil souhlasným
stanoviskem Paříže, rozšířením programu jednání a praktickým anulováním
Mikulovského míru, jelikož Britové požadovali, aby veškeré úpravy hranic byly
provedeny až po vzájemné dohodě velmocí.611 Británie tak kongres neodmítla, ale svými
podmínkami prakticky znemožnila jeho uspořádání. Nový britský ministr zahraničí lord
Stanley navíc prohlásil, že „Prusko bude jen těžko jednat o něčem, čeho se domohlo
válkou“ a s čímž již Rakousko souhlasilo v předběžných mírových podmínkách.612
A když účast odmítl i Drouyn de Lhuys slovy, že kongres je „v rozporu s naší rolí coby
mediátora stejně jako se současnými přátelskými vztahy mezi námi a Pruskem“,613
a Redern tlumočil v Petrohradu oficiální, avšak velmi smířlivé odmítnutí,614 car se své
myšlenky podílet se na úpravě poměrů ve střední Evropě vzdal, avšak vyžádal si vyslání
důvěryhodné osoby, která by jej mohla ujistit, že na prusko-ruských vztazích se nic
nezměnilo. Volba padla na generála Manteuffela, bývalého vojenského správce
Šlesvicka, a cara tato volba potěšila.615 Jeho mise byla velmi podobná té, již vykonal Reuß
v Paříži v polovině minulého měsíce, tedy ubezpečit ruského monarchu o přátelských
vztazích mezi Petrohradem a Berlínem, avšak dát mu najevo, že Prusko nehodlá své zisky
položit na stůl při kongresových jednáních. Zároveň však měl generál nastínit určitou
možnost, že Prusko by bylo ochotno podpořit snahu Petrohradu zrušit omezení platná
v Černém moři, jež garantovaly smlouvy z Paříže z roku 1856,616 a tak získat carův
zájem. Alexandra II. dále zvláště znepokojovaly změny na německých trůnech, jež dle
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jeho názoru mohly přivodit revoluci. Již po prvních rozhovorech se však ukázalo, že car
s nejvyšší pravděpodobností nehodlá do středoevropských záležitostí významnější
zasáhnout a omezí se na morální apely,617 a v dopise z 24. srpna Alexandr II. ujistil
pruského monarchu, že Rusko se „nikdy nepřidá na stranu pruských nepřátel“.618
Takové ujištění jistě přišlo Bismarckovi v narůstajícím napětí mezi Berlínem
a Paříží vhod, jelikož císař Napoleon III. po protestu ruského cara vůči mírovým
ujednáním z Mikulova vycítil opětovnou šanci domoci určitých kompenzací na Rýně. Již
v průběhu prusko-rakouských jednání Drouyn de Lhuys instruoval Benedettiho, aby
francouzský souhlas s rozsáhlými anexemi, jež měly postihnout oblasti s více než čtyřmi
miliony obyvatel, podmínil možností rozšířit hranice Francie na linii z roku 1814
a záborem Lucemburska, za což byl císař Francouzů ochoten nizozemskému králi
poskytnout finanční náhradu.619 Napoleon III. argumentoval, že vyhraná válka Prusko
velmi posílí, což francouzské veřejné mínění ponese se značnou nelibostí a obavami,
proto prý žádá hranice z roku 1814, neboť tak Francie získá přirozený obranný perimetr,
zatímco stávající linie z roku 1815 ponechávají zemi zcela otevřenou cizím vpádům.620
Bismarck sice návrhy Paříže přímo neodmítl, jelikož si v samotném závěru mírových
jednání s Rakouskem nemohl dovolit pohněvat si nestálého francouzského monarchu,
avšak odmítl, že by Prusko bylo ochotno obětovat nizozemskému králi část svého území
výměnou za Lucembursko, a doplnil, že Paříž by mohla svůj hlad po územích uspokojit
spíše v Belgii.621 Ovšem poté, co se zprávy o uzavření míru dostaly do Paříže,
Napoleon III. požádal Goltze o rozhovor a znovu otevřel otázku, zda by mohl obdržet
Lucembursko a k tomu město Landau, důležitou pevnost, která byla klíčem k Francii již
od Ludvíka XIV.622 Francie však své požadavky nadále stupňovala a na konci července
Drouyn de Lhuys požadoval i to, aby Prusko přimělo Bavorsko a Hesensko vzdát se ve
prospěch Paříže oblastí na levé straně Rýna. Argumentoval, že expanze Pruska bez
náležitého zabezpečení francouzských hranic povede k „vážným a nevyhnutelným
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obtížím mezi oběma zeměmi,“623 a Rouher podotkl, že uspokojením svých zájmů na Rýně
si Francie zabezpečí svou východní hranici, a tak bude moci v budoucnu zastávat roli
oddaného přítele Pruska.624 Goltz ale po rozhovoru s Rouherem i císařem dodal, že
francouzský monarcha zřejmě neplánuje své nároky podpořit silou, a válka tedy není
nasnadě. Napoleonova armáda nebyla na konflikt připravena a císař si byl jistě vědom,
že vojenským nátlakem by jen urychlil sjednocování Německa, jehož se tolik obával.
Když však Benedetti Bismarckovi prezentoval francouzské nároky na hranice
z roku 1814, bavorskou Falc, Lucembursko a volnou ruku při anexi Belgie, které se navíc
mezitím rozrostly o zábor Mohuče,625 ministerský předseda si postěžoval na neustále se
měnící postoj Napoleona III., který v posledních několika týdnech zmínil požadavek na
kompenzace pouze okrajově a nyní se domáhá tak kolosálních ústupků, které Prusko
nemůže přijmout, avšak zároveň Benedettiho ubezpečoval, že Německo není hrozbou
Francii a sjednocení severoněmeckých a jihoněmeckých států označil za utopii. Bismarck
proto Francii neposkytl žádné vágní přísliby jako v Mikulově, ale rovnou nároky Paříže
odmítl626 a Goltzovi napsal: „Nemám ani tu nejmenší naději, že bych s tímto dosáhl
u krále souhlasu.“627 Pruského vyslance dále instruoval, že pokud by Francie na rozsahu
svých požadavků nadále trvala a podpořila je zbraněmi, pak by byli Prusové nuceni hledat
východisko ve sblížení s Rakouskem.628 Francouzský politik a historik Émile Ollivier
v osmém svazku svého monumentálního díla L'Empire libéral připomíná následující
Bismarckovy výroky na půdě Říšského sněmu, v nichž vzpomínal na srpnovou schůzku
s francouzským velvyslancem: „Je známo, že dokonce až 6. srpna 1866… mě navštívil
francouzský velvyslanec… a představil mi ultimátum: zříci se Mohuče, nebo očekávat
okamžité vyhlášení války. Přirozeně, o odpovědi jsem nezapochyboval ani na vteřinu.
Řekl jsem mu: ‚Dobře, pak tedy válku!‘ Vrátil se do Paříže s touto odpovědí. O pár dní
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později si to v Paříži rozmysleli a bylo mi dáno na vědomí, že tyto instrukce byly z císaře
Napoleona vylákány za jeho nemoci.“629 Lze však důvodně pochybovat, že se tato scéna,
jíž později převzali někteří historikové, skutečně odehrála, jelikož ve zprávách
francouzských diplomatů o ní není ani zmínka, nevyskytuje se ani v Benedettiho
memoárech, ani ve vzpomínkách zahraničních diplomatů, byť událost by to byla vskutku
pikantní, a nemluví o ní ani Fletcher, jenž platí za znalce Benedettiho života.630 Pouze
britský velvyslanec v Paříži Cowley se zmiňuje o tom, že celá aféra kolem francouzských
požadavků má být považována za „neplatnou od samého začátku“, jelikož Benedetti prý
jednal na bez řádných instrukcí,631 je však krajně nepravděpodobné, že by velvyslanec
sám o své vůli vyhrožoval Prusku válkou. Navíc z celého Bismarckova projevu
z 2. května 1871, v němž se o rozhovoru s Benedettim zmiňuje, lze vyčíst jasnou snahu
o apologii svých dřívějších rozhodnutí a postojů k politice francouzského císaře.
Prusko-francouzské vztahy se kvůli kompenzačním nárokům Paříže začaly
dostávat do nepříjemné polohy. Clarendon těsně po bitvě u Hradce Králové napsal:
„Napoleon… pro sebe chce velký kus území za to, že napomohl této roztržce; ale o tom
bude Bismarck jednat pouze se zadovkou v ruce.“632 Ona metafora však nebyla na
počátku srpna daleko od pravdy, když Drouyn de Lhuys opětovně vznesl požadavek na
zábor Mohuče.633 Bismarck sice po Goltzovi vzkázal, že o nárocích Paříže na francouzsky
mluvící oblasti lze diskutovat, ale na postoupení německých území pruský král nikdy
nepřistoupí, a varoval Paříž, že trvání na těchto požadavcích by mohlo vést k válce.634
O tom, že se na tuto eventualitu skutečně připravoval a obával se jí, svědčí telegramy
s pokyny Wertherovi, který měl zasednout k mírovým jednáním v Praze: Pokud se
nezjistí, že došlo k nějaké rakousko-francouzské shodě, pak musí pruský vyjednavač
v podružných otázkách vyjít Rakousku vstříc a rychle uzavřít mír, aby pruské jednotky,
pokud to bude nutné, mohly být použity proti Francii.635 Král Vilém I. se vyjádřil ještě
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v ostřejším tónu s tím, že se nehodlá vzdát byť „pídě německé půdy“, a dokonce odmítal
jednat i o Lucembursku. V případě, že by se Francouzi chtěli domoci svých požadavků
zbraněmi, pak se král zasadí o to, aby se válka dostala do roviny národního vzedmutí vůči
agresivitě francouzského živlu, a zverbuje proti Paříži všechny německé státy.636
Napoleona III. tak jeho kličkování a neustálé zvyšování požadavků dostalo do pasti. Na
jedné straně čelil kritice domácího tisku i opozičních politiků za zmatečnou politiku,
nedostatek iniciativy a absenci územních zisků, a na straně druhé stálo Prusko, jejž císař
svými gradujícími nároky dohnal na pokraj války.637 Zprávu o doposud tajně
probíhajících jednáních proto skrze důvěryhodné kanály nechal vypustit do tisku, s tím,
že mu nejde o nějaké drobné územní zisky, nýbrž o co nejlepší narovnání vztahů mezi
Německem a Francií, a to vše samozřejmě pouze pro blaho Evropy. 638 Prusům pak císař
Francouzů sdělil, že na kompenzacích na německém území již nadále netrvá, byť Drouyn
de Lhuys zastával opačné stanovisko. Napoleon III. dále usiloval o deeskalaci napětí mezi
Paříží a Berlínem prohlášením, že jeho snahy byly motivovány dosáhnout klidu v Evropě
a porozumění mezi francouzským lidem a Německem, zároveň překvapivě dodal, že mu
nebude vadit, pokud mu Prusko nedokáže nabídnout žádné kompenzace.639 Francouzský
ministr zahraničí však císařův postup kritizoval a prorokoval, že Napoleon bude jednou
litovat své politiky. S Drouynem de Lhuys souhlasila i císařovna Evženie, která
nerozhodný francouzský postup a benevolenci k pruským anexím označila za „začátek
konce dynastie“,640 a ministr prohlásil, že si císař ustoupením od svých požadavků
připravuje vlastní pád,641 oba v mohutně sílícím Prusku spatřovali budoucího nepřítele.
Právě frakce kolem Drouyna de Lhuys a císařovny byla odhodlána obnovit francouzskou
supremaci v Evropě i za cenu války, byť si ji Paříž dle konstatování maršála MacMahona
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v současné době dovolit nemohla.642 Ministr vnitra La Valette, Rouher a ministr financí
Fould se však snažili císaře podporovat v umírněném postoji a vyvarovat se jakýchkoli
náznaků vyhrožování vojenským zásahem.643 Rouher prosazoval, aby jednání
o kompenzacích byla vedena výhradně tajně, a to pouze mezi ním, císařem a Benedettim
na straně jedné a Vilémem I. a Bismarckem na straně druhé. Francie měla coby minimum
požadovat alespoň odstoupení Lucemburska a navrhnout Prusku uzavření defenzivní
i ofenzivní aliance.644 Císař se Goltzovi zároveň omluvil za události posledních dní, prý
k nim byl neuváženě dohnán veřejným míněním,645 jednání o územních ústupcích však
probíhala nadále dle Rouherova plánu.646 Bismarck však odmítl hovořit o odstoupení
Landau, Saarbrückenu a dalších oblastí,647 a tak se rozhovory omezily pouze na Belgii
a zejména Lucembursko. Do jednání s Prusy se posléze významně vložil Rouher, který
ve spolupráci s Benedettim vypracoval koncept prusko-francouzské konvence, jež by
Paříži zaručila zisk Lucemburska a Prusku volnou ruku v uspořádání Německa.
Napoleon III. se v případě souhlasu zaručil, že nebude nic namítat proti případnému
spojení jižních a severních států pod primátem Pruska, ovšem král Vilém I. se měl
současně zavázat k vojenské podpoře Paříže v úsilí obsadit a anektovat Belgii. Návrh tedy
počítal s komplexním uspokojením nároků obou stran a ve sjednání ofenzivní
a defenzivní aliance představoval faktické rozdělení vlivu v západní Evropě mezi Francii
a Prusko.648 Napoleon III. se až na několik drobných poznámek vyslovil k projektu
kladně.649 Ani Bismarck se k francouzským návrhům nestavěl odmítavě a Goltz přímo
doporučoval, aby Prusko v zájmu spojenectví s Francií obětovalo Belgii,650 což ovšem
odmítal pruský král, označil takový postup za „proradnost“ a Goltzovi kvůli jeho
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profrancouzským sympatiím doporučoval, aby „se vrátil domů a nalokal se pruského
vzduchu“.651 Po posledním rozhovoru s Benedettim 31. srpna si Bismarck vyžádal čas na
konzultace s králem a vzhledem k tomu, že francouzský diplomat se chystal na lázeňskou
kůru do Karlových varů a Goltz odcestoval z Paříže zpět do Berlína, rozhovory
o kompenzacích a konvenci byly prozatím přerušeny. Prusko-francouzská jednání však
měla vnitropolitickou dohru ve Francii. S námluvami s Pruskem zásadně nesouhlasil
Drouyn de Lhuys, jenž prosazoval tvrdé hájení kompenzačních požadavk, a vojenské
řešení problému mu nebylo cizí. Ubývající podpora císaře a monarchův příklon
k Rouherovu návrhu prusko-francouzské konvence jej přiměly odstoupit z ministerského
úřadu, v němž jej přechodně nahradil ministr vnitra La Vallete a posléze designovaný
Lionel de Moustier.
Jak tedy hodnotit aktivity Berlína a Paříže v poválečných týdnech? Cílem
pruského ministerského předsedy bylo udržet v průběhu mírových jednání i po nich
přátelské vztahy s Francií, neboť Paříž byla za tehdejší mocenské konstelace v Evropě
jedinou velmocí, která se mohla vážně postavit do cesty plánům Berlína na anexi velké
části německého území. Bismarck jasně věděl, čeho chce dosáhnout a umně využíval
touhy císaře Napoleona III. po územních ziscích, jak ostatně činil již před vypuknutím
války. V květnu a červnu roku 1866 se Francie pokusila ze své role prostředníka
a rozhodčího mezi velmocemi vytěžit maximum, a to jak zvýšení své prestiže, tak
teritoriální kompenzace na Rýně. Rychlá válka, jež byla prakticky rozhodnuta za dva
týdny, však císaři Francouzů neumožnila významněji do konfliktu vstoupit. Jeho
angažmá tak skončilo blamáží a před naprostým fiaskem jej zachránila ochota Prusů
ponechat ve francouzské režii alespoň mediaci předběžných mírových podmínek
podepsaných v Mikulově. Poválečná vyjednávání o odstoupení Landau, Saarbrückenu
a dalších oblastí včetně Lucemburska obratným Bismarckovým manévrováním vyznívala
do ztracena. Politika Napoleona III. vlivem jeho nedobrého zdravotního stavu i rozepří
mezi jeho ministry o směřování zahraniční politiky postrádala jakoukoli kontinuitu,
propracovanost či cílevědomost a pouze se ad hoc snažila reagovat na rychle se měnící
okolnosti, často však bezúspěšně, což vedlo oslabení napoleonského režimu doma
i v zahraničí. „Neschopnost zvolit si, zrádná nerozhodnost jeho charakteru, to byly hlavní
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slabiny jeho politiky.“652 Bismarck však mohl být spokojen, jelikož se mu v klíčové fázi
pruské politiky podařilo udržet Napoleona v neutralitě. Poté, co byla v Praze uzavřena
řádná mírová smlouva s Rakouskem, jež provedlo rozsáhlou demobilizaci, a pruské
jednotky odjížděly z Čech zpět do vlasti, se dalo jen stěží očekávat, že císař Francouzů
bude chtít své územní nároky podpořit silou, a ochota Bismarcka k dohodě na základě
těchto skutečností také rychle opadala.

Iniciativní roli prvního rozhodčího Evropy po válce přebral Bismarck, jehož
postavení na domácí scéně pruským vítězstvím značně posílilo. Ministerský předseda měl
v Německu po Pražském míru volnou ruku a rychle navázal na své předválečné plány
reformy Německého spolku, který mírovou smlouvou de facto zanikl. Již 18. srpna
podepsalo Prusko se severoněmeckými státy smlouvu vytvářející vojenskou alianci
s platností jednoho roku a zmiňující vytvoření spolku na federativní bázi,653 přičemž je
zřejmé, že dohody vojenského charakteru byly namířeny zejména proti Francii. A když
pruský zemský sněm 7. září schválil drtivou většinou anexní plány ministerského
předsedy, Prusko se rázem stalo nezpochybnitelným hegemonem Německa.654 Bylo
nasnadě, že turbulentní vývoj bude směřovat ke změně státoprávního uspořádání a již
24. února 1867 svolal pruský král do Berlína zástupce zainteresovaných států, kteří měli
jednat o návrhu spolkové ústavy, jež byla pohodlnou většinou bez velkých změn
schválena 16. dubna a po ratifikaci vešla v platnost 1. července. O čtrnáct dní později
jmenoval Vilém I. kancléřem nově konstituovaného státního útvaru Otto von Bismarcka,
na což navázalo vytvoření administrativních orgánů a dalších institucí.655
Právě v zimě 1866 a na jaře roku 1867, v průběhu rozhovorů mezi Pruskem
a severoněmeckými státy o podobě nové spolkové ústavy, vystupňoval císař
Napoleon III. své požadavky na územní kompenzace. Lucemburské velkovévodství totiž
dle nového uspořádání nemělo být součástí nově se formujícího uskupení,656 byť zůstalo
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členem Celního spolku, což císaři Francouzů skýtalo nové příležitosti. Ostatně Bismarck
souhlasil s tím, že Francie může svůj vliv rozšířit do oblastí osídlených francouzsky
mluvícím obyvatelstvem, ovšem na oplátku požadoval, aby Paříž strpěla stejný postup
i v případě Pruska,657 což v řadách francouzských diplomatů vyvolávalo otázku, zda
k sobě Berlín nehodlá státoprávně připoutat i jižní státy, čehož se velmi obávali, jelikož
Německo rozdělené jim vyhovovalo mnohem více než Německo sjednocené, což by
v budoucnu mohlo vést k tomu, že spory mezi Francií a Pruskem by nabyly nacionálního
rozměru. Francouzská strana nadále tlačila na uzavření prusko-francouzské konvence, jež
by Paříži umožnila uskutečnit anekční plány v Lucembursku a Belgii, Bismarck se však
k jednání stavěl poměrně laxně, nyní již nepotřeboval Francii držet v šachu jako za
mírových jednání s Rakouskem, a poté, co jej celý podzim provázely zdravotní obtíže
různého charakteru,658 instruoval Goltze, aby se hovorům o kompenzacích pokud možno
vyhýbal.659 Část Bismarckovy agendy mezitím převzal státní podsekretář Zahraničního
úřadu Thile, který dle instrukcí ministerského předsedy nabádal císaře Napoleona III. ke
smířlivosti v apelu, že pouze spoluprácí Pruska a Francie lze zajistit mír a klid v Evropě
a že císař hraje v této snaze klíčovou roli.660 Ješitnému francouzskému monarchovi
musela tato slova jistě lichotit, jednalo se ovšem jen o další vágní prohlášení pruské
strany, jež se snažila otupit ostrý tón, jímž se Francie domáhala územních zisků.
Bismarckovy zdravotní potíže, zejména bolesti nohou a záchvaty kašle, značně
limitovaly jeho možnosti účastnit se veřejného života, Thile proto musel počátkem
listopadu informovat Francouze, že jednání o kompenzacích musí být dále odložena.661
K prvním rozhovorům po dlouhé odmlce tak došlo počátkem prosince na francouzské
ambasádě v Berlíně, od nichž si jak Benedetti, tak Moustier mnohé slibovali, o to větší
bylo zklamání ze slov ministerského předsedy, který prý podrobné znění Francouzi
navrhované konvence ani po dvou měsících nepředstavil králi, konstatoval však, že jak
Vilém I., tak korunní princ Friedrich Vilém se k otázce Lucemburska staví značně
skepticky. Následník trůnu k návrhu spojenectví poznamenal: „Nyní tedy chcete uzavřít
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alianci s Francií? Ale proti komu? Snad ne proti Rakousku, které je na dně? Nebo snad
proti Rusku, jehož se přeci nemusíme obávat? Tak proti komu?“662 Jeho slova se dostala
i k francouzským diplomatům. Francouzskou vládu zaskočil Bismarckův laxní přístup
k celé věci a také jeho indiskrétnost, přepokládalo se totiž, že o navrhované konvenci
bude zpraven pouze král, a namísto toho francouzský projekt komentoval korunní princ,
který byl evidentně s detaily jednání dobře obeznámen. Lze proto odůvodněně soudit, že
Bismarck kompromitující princův výrok sdělil Benedettimu schválně, aby podpořil
dojem, že zájem Berlína na prusko-francouzském spojenectví není nijak silný. Zdržení
pak Francouzům omlouval svým zhoršeným zdravotním stavem a potřebou podrobně
francouzskou nabídku promyslet.663 Bismarck další schůzku s Benedettim dále oddaloval
a jeho žádost o setkání odmítl s tím, že je plně zaměstnán organizací setkání zástupců
severoněmeckých států.664 Benedetti se však nevzdal a neustále pruského ministerského
předsedu zahrnoval žádostmi o schůzku, ten na ně však nereagoval, a skrze Goltze si
dokonce na velvyslancovu přehnanou aktivitu stěžoval a snažil se pařížskou vládu
přesvědčit, že právě netrpělivý francouzský diplomat je hlavní překážkou pruskofrancouzského porozumění, a vyjádřil naději v jeho odvolání.665 Benedetti byl tvrdým
a schopným vyjednavačem, který v Paříži patřil mezi zastánce ráznějšího postupu vůči
Prusku, a pro Bismarcka byl jistě nežádoucím soupeřem, jelikož lze předpokládat, že
prohlédl hru ministerského předsedy: vágními přísliby a vyhýbáním se rozhovorům
oddalovat jednání o francouzských kompenzacích do doby, než bude schválena ústava
Severoněmeckého spolku, čímž by Prusko získalo při vyjednávání s Francií mnohem
silnější pozici, jelikož by se v případě konfliktu mohlo opřít o své partnery připoutané
pevným ústavním svazkem.
Náhoda však hrála proti Bismarckovi, jelikož při procházce potkal Benedettiho na
jedné berlínské ulici. Rozhovoru se nešlo vyhnout a řeč přišla i na francouzské územní
požadavky. Ministerský předseda pokračoval ve zdržovací taktice; využil skutečnosti, že
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v Lucemburském velkovévodství byla přítomna pruská posádka666 a sdělil velvyslanci,
že čest a pověst pruského krále by utrpěla, pokud by se rozhodl tyto vojáky bez důvodu
stáhnout, a německá veřejnost by tento krok vnímala jako přílišnou ústupnost Francii.
Bismarck proto navrhl, aby francouzská strana skrze své agenty v Lucembursku
iniciovala petici, jež by oficiálně požádala pruské vojáky o odchod ze země. Benedetti
oponoval, že taková akce by mohla vést až k lidové bouři a lynči a veřejné míněné by
připisovalo odpovědnost Paříži. Bismarck si byl tohoto rizika bezpochyby vědom a jistě
počítal s odmítnutím takového riskantního postupu, jež skutečně záhy přišlo. Benedetti
navíc poznamenal, že rázné kroky nelze provést předtím, než bude Francii znám konečný
postoj pruského krále k francouzským požadavkům. Na tento argument Bismarck čekal.
Opět se zaštiťoval potřebou pečlivě rozvážit tak zásadní krok jakým je spojenectví
s císařem Francouzů a dodal, že přesvědčit Viléma I. k válce s Rakouskem mu trvalo čtyři
roky. Paříž tedy musela nadále vyčkávat.667
Neustálé omluvy pro nemoc zdržovaly další rozhovor, nic však ministerskému
předsedovi nezabránilo účastnit se lovů ve sněhu i dešti, banketů a mnohahodinových
rozhovorů o ústavě Severoněmeckého spolku, zahraniční diplomaty, zejména ty
francouzské, však nepřijímal.668 Benedetti se v dopise Moustierovi svěřil se svým
podezřením: „Řekl bych, že jsou rozhodnuti nepřijmout náš návrh smlouvy.“669
Francouzská vláda však potřebovala před nadcházejícím otevřením parlamentu
dosáhnout alespoň nějakého úspěchu, který by mohla před zákonodárci prezentovat.
Do celé věci se proto vložil Rouher a obrátil se na Goltze s žádostí o obnovení rozhovorů
týkajících se francouzských kompenzací. Francie byla dle ministrova prohlášení
připravena po odchodu pruské posádky vyslat do Lucemburského velkovévodství své
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vojáky, vyhlásit plebiscit a poskytnout nizozemskému králi rozsáhlé odškodné.670 Tón
jeho zprávy byl značně kritický: „Bismarck se rád pokouší ospravedlnit tím, že musí
řádně promyslet otázky důležité pro bezpečnost jeho země. Jak je tedy možné, že ohledně
smlouvy, založené na odstoupení Lucemburska Francii, jedná už pět měsíců?“671
Na Rouherově vměšování se do zahraniční politiky a suplování role ministra zahraničí
však lze jasně pozorovat personální problémy francouzského císařství, kdy vláda byla
rozdělena na několik frakcí, které často bez vzájemné konzultace prosazovaly
protichůdné postoje, což vedlo ke zmatečnému postupu diplomatických zástupců císaře
v cizině.
Bismarck nyní vyšel Francouzům částečně vstříc, odsouhlasil návrh na petici za
odvolání pruských vojáků z lucemburské pevnosti, ovšem za podmínky, že požadavek
bude vznesen kultivovanou formou a dění nepřeroste v nepřátelské akce davu. Zároveň
ministerský předseda požádal Moltkeho, aby vypracoval posudek týkající se lucemburské
pevnosti a její důležitosti pro obranu německého území.672 Moltke však záhy konstatoval,
že Lucemburk je klíčovým bodem pro vstup do Německa a křižovatkou cest, jíž by nebylo
radno přenechat Francii,673 a Prusové si před prezentací svého postoje vyžádali další čas
na rozmyšlenou. Císař tak ani v polovině února neměl nic, co by mohl zákonodárnému
sboru prezentovat jako výsledek své politiky, i přesto zdůrazňoval sílu Francie: „Prusko
se snaží vyvarovat čehokoliv, co by mohlo vzbudit naše národní cítění a shoduje se s námi
na většině evropských záležitostí… Nevyzbrojil jsem navíc ani jednoho vojáka, nevyslal
jsem ani jeden regiment, a i přesto hlas Francie postačoval k tomu, aby zastavil vítěze
před branami Vídně.“674 Bismarck na císařovu řeč dle Benedettiho reagoval příznivě
a podtrhoval její mírotvorné a liberální vyznění, načež uspokojeně konstatoval, že
rozhovory o spojenectví i Lucembursku mohou pokračovat.675 Hra o velkovévodství tak
vstoupila do nové fáze. Francie se posléze sama rozhodla započít jednání s nizozemským
králem Vilémem III. ohledně Lucemburska a Prusy varovala, že krach jednání by mohl
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vést k válce.676 Francouzský velvyslanec posléze na základě projevu krále Viléma I. na
úvodním zasedání Říšského sněmu pojal podezření, zda mezi Pruskem a jihoněmeckými
státy nedochází ke sblížení, či zda mezi nimi dokonce nebyla uzavřena vojenská
konvence,677 což mu však Bismarck dle Fletchera potvrdil 8. března,678 na veřejnost se
tato informace dostala v druhé polovině téhož měsíce poté, co byla diskutována v plénu
Říšského sněmu Severoněmeckého spolku.679
Aktivita francouzských agentů v Haagu brzy přinesla své výsledky a mimořádný
vyslanec Baudin mohl referovat, že nizozemský král je připraven postoupit
velkovévodství Francii výměnou za finanční kompenzaci,680 avšak striktně trvá na
garanci územní celistvosti Nizozemí.681 Král však zároveň upozorňoval francouzského
císaře, že předání vévodství je vázáno i na souhlas Viléma I., 682 což predikovalo zásadní
komplikaci. Politici v Haagu upřednostňovali rychlou dohodu mezi zainteresovanými
stranami a favorizovali odstoupení velkovévodství francouzskému císaři, čímž by se
zbavili břímě, jež je hrozilo zatáhnout do možných budoucích konfliktů mezi Francií
a nově se konstituujícím Německem. Nizozemský vyslanec v tomto ohledu prohlásil:
„Chceme dohodu, dokud nám nehrozí blamáž.“683 Napoleon III. na nizozemského
monarchu naléhal, aby „podepsal smlouvu co nejdříve“, a zároveň potvrzoval, že
souhlasí s navrhovanou částkou pěti milionů guldenů.684 Císař se jistě obával možných
komplikací ze strany Prusů a pokoušel se je rychlým jednáním postavit před hotovou věc.
Vilém III. se proto obrátil skrze pruského diplomata Perponchera na Bismarcka s tím, že
„v této záležitosti nechce podnikat nic bez vědomí pruského krále.“ 685 Ministerský
předseda však odpověděl, že Vilém I. vydá své stanovisko až poté, co vše řádně uváží
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a poradí se se svými spojenci z řad německých států, přičemž vše prý bylo třeba
prodiskutovat také v plénu Říšského sněmu.686 Goltz proto Moustierovi navrhl, aby
jednání o odstoupení Lucemburska byla prozatím přerušena, což ministr prudce odmítl
s tím, že věc je již dohodnuta, připravena a vše vázne jen na vyjádření Berlína. Francie
nyní již nemůže couvnout! A pokud bude Prusko francouzský záměr svou nečinností
sabotovat, vše může zajít až k válce, přičemž císař dal najevo, že se jí vyhýbat nebude.687
Nesouhlas Viléma I. s odstoupením Lucemburska by prý vyvolal dojem, že Prusové se
snaží vyvolat ve Francii nepokoje, svrhnout císaře a uvrhnout Evropu do války.688
Bismarck však dal Benedettimu jasně najevo, že pro Prusko je klíčový názor
severoněmeckých států a veřejného mínění a že „Prusko nestáhne svou vlajku
z Lucemburku na základě výzev Francie“.689 Paříž proto napjatě sledovala jednání
v Říšském sněmu a Moustier rakouskému velvyslanci Metternichovi řekl: „Pokud
parlament Severu přijme nějakou nepřátelskou rezoluci, pak bude válka.“690 A Gramont
později Wertherovi pohrozil, že pokud dojde ke konfliktu, Paříž zveřejní veškeré
dosavadní zprávy vztahující se k prusko-francouzským jednáním.691
Na počátku dubna pruský i francouzský tisk hovořil o tom, že ozbrojený konflikt
je za současné situace nasnadě. Prusko si jej však nemohlo dovolit, jelikož válka by
zničila výsledky dlouhé týdny, ba měsíce trvajících rozhovorů o podobě nové spolkové
ústavy, přetrvávající napjatý stav však mohl přispět k jejímu urychlenému přijetí.
Bismarck se proto nótou obrátil na Rakousko, Rusko i Rakousko, tedy na velmoci, které
v roce 1839 podepsaly či později ratifikovaly Londýnskou smlouvu, jež zajišťovala
nezávislost a neutralitu Belgie a autonomii německy mluvící části Lucemburského
velkovévodství.692 Ministerský předseda v ní deklaroval, že prozatím není v silách pruské
vlády se k otázce Lucemburska relevantně vyjádřit, a vyzval ostatní velmoci, zda-li by
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zatím ony mohly poskytnout své stanovisko. Přizvání velmocí do probíhajícího sporu
bylo vynikajícím politickým tahem, jelikož Francie byla nyní nucena zasednout
k jednacímu stolu, a válka tak alespoň prozatím nepřicházela v úvahu.
Nejdůležitější byl v tuto chvíli postoj Velké Británie. Vídeň řešila otázky
související s rakousko-uherským vyrovnáním a do sporů mezi Francií a Pruskem se
zapojovala jen omezeně693 a Petrohrad se nechal slyšet, že bude nejlepší, pokud iniciativu
převezme právě Londýn.694 Britští politici v průběhu března sledovali, jak se z původně
přísně tajných jednání o odstoupení Lucemburska stala záležitost, jíž začaly rozebírat
všechny evropské deníky, avšak byli daleko tomu, aby do věci zasahovali. Podsekretář
Foreign Office Hammond v polovině března očekával, že napjatá situace vyústí ve válku
či přinejmenším v nepokoje ve Francii a Loftus z Berlína referoval, že zatímco „minulý
rok by Prusko přenechalo Francii Belgii i Lucembursko, nyní se odmítá vzdát byť jen pídě
německé půdy“.695 Ministr zahraničí Stanley považoval postup Berlína za nehorázný
v porovnání s jeho územními zisky v roce 1866: „Je absurdní, že si [Prusko – pozn.
M. Ď.] stěžuje na nepatrné rozšíření území Francie, zvláště poté, co minulý rok pohltilo
půl tuctu malých států.“696 Královna však nabádala Stanleyho k velmi obezřetnému
postupu, aby se Londýn nenechal Napoleonem III. zatáhnout do sporu, na němž nemá
zájem.697 Ovšem v případě, kdy by byla ohrožena Belgie, měla Británie zasáhnout všemi
dostupnými prostředky, jelikož platila za nejvýznamnějšího garanta její nezávislosti.698
V Británii totiž panovala obava, zda nakonec mezi Berlínem a Paříží nedojde ke shodě
a obě velmoci se nepokusí si Beelgii rozdělit, Bismarck však 13. dubna Loftuse ubezpečil,
že nic takového Prusko neplánuje: „Pokud na lucemburské otázce nemáte zájem, jejž
byste bránili, pak pro nás nemá význam ani Belgie. Pokud Francie anektuje jižní část
Belgie, nebude nás to zajímat.“699
Baron Beust, který byl po odchodu Mensdorffa z úřadu jmenován 30. října 1866
rakouským ministrem pro zahraniční záležitosti, Bismarckovi a ostatním představitelům
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velmocí v polovině dubna navrhl, zda by nebylo vhodné předat Lucemburské
velkovévodství

Belgii,

která

by

výměnou

postoupila

pevnosti

Philippeville

a Marienbourg Francii.700 Pruský ministerský předseda však rakouské straně poskytl jen
vágní konstatování, že návrh představí králi, ovšem zopakoval, že pruský postoj je
limitován veřejným míněním v Německu a postojem Británie. Stanley dal posléze najevo
své znechucení ze současného vývoje: „Co má člověk říci nebo udělat, když zúčastněné
strany ani samy buď nevědí, co chtějí, anebo se jim nedá věřit?“ Britský velvyslanec
v Paříži Cowley řekl, že „o šílenějším návrhu ještě nikdy neslyšel“.701 Hammond na konto
rakouského ministr prohlásil, že „ze sebe udělal blázna“.702 Rakouský návrh tak mnoho
sympatií nezískal, byl přijat spíše vlažně, a byť se o něm i nadále diskutovalo, začalo být
jasné, že problém velkovévodství bude třeba vyřešit na úrovni koncertu velmocí, nikoli
však partikulární dohodou mezi Pruskem a Francií. Královna Viktorie nadto zaslala
Vilémovi I. osobní dopis, v němž ho nabádala, aby se zasadil o zachování míru v Evropě
a dodala: „Nemám sebemenších pochyb, že i císař se skutečně snaží zachovat mír.“ 703
A tak když Petrohrad přišel s návrhem uspořádat v Londýně konferenci velmocí, Prusko
i Francie ji 27. dubna přijaly.704 Mezi další účastníky patřilo Rakousko, Rusko,
pochopitelně Británie a také Itálie,705 Nizozemí a Belgie. Ač razantně vzrostla naděje na
mírové řešení lucemburského problému, Francie pokračovala ve vojenských reformách
týkajících se přijímání nových branců, zakoupila nové koně pro jízdu a zatoužila vybavit
své vojáky předovkami.706 Moustier se i přesto snažil Berlín ujistit, že „pruské vojenské
atašé jen zachvátila horlivost a posílají bláznivá hlášení“.707 Prusové však francouzské
700
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zbrojení bedlivě sledovali a Bismarck Loftusovi oznámil, že pokud londýnská jednání
nepovedou k výsledku zaručujícímu mír, je připraven po konzultaci s Moltkem a králem
nařídit mobilizaci pruské armády.708
Jednání v Londýně započala 7. května a již za několik dní přinesla své
výsledky,709 jelikož všichni přítomní věděli, že pokud nebude rychle dosaženo všeobecně
přijatelného kompromisu a rozhovory zkrachují, prusko-francouzské válce zřejmě již nic
nezabrání, a tak zástupci velmocí 11. května podepsali dohodu, 710 jež konstatovala, že
držitelem a vládcem Lucemburského velkovévodství zůstává nizozemský král, a to na
bázi personální unie, německá část si měla nadále podržet svou autonomii. Velmoci
zároveň garantovaly lucemburskou neutralitu, byť Británie dala později najevo, že ji bude
respektovat, ale pokud bude porušena, nebude ji vnímat jako casus belli.711 Z pevnosti
v Lucemburku se dále měly okamžitě po ratifikaci stáhnout pruské jednotky. Nizozemci
ji měli poté přeměnit na otevřené město a zrušit její status opevněného strategického
bodu, aby se již více nestala předmětem sporů. Signatáři smlouvy byly všechny evropské
velmoci a ratifikována byla do konce května, ovšem poslední pruští vojáci z lucemburské
pevnosti odešli až 8. září.712
Jak tedy hodnotit lucemburskou aféru, postoj velmocí k ní a zejména pro mír
v Evropě klíčové prusko-francouzské vztahy? Jestli se Francouzi na podzim roku 1866
a na přelomu let 1866/1867 mohli domnívat, že jejich zisku Lucemburského vévodství
nestojí nic v cestě, ba že je Prusko v tomto ohledu ještě podpoří, pak pro ně Bismarckův
postup v únoru a v březnu musel znamenat silné zklamání. Ministerský předseda využil
protifrancouzských nálad v Německu a Moltkeho zprávu, označující lucemburskou
pevnost za klíč k jeho obraně, uplatnil jako záminku pro zdržování jednání ve chvíli, kdy
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Francie tlačila na rychlý výsledek, načež Paříži sdělil, že pruský král „je otrokem své
povinnosti a jeho smysl pro povinnost mu velí nestáhnout své jednotky z místa, jehož
správa mu byla svěřena Evropou.“713 V této souvislosti je taktéž třeba připomenout výrok
pruského ministerského předsedy: „Lucembursko je podle tisku německou zemí, z níž
vzešli tři císařové, musíme si jej podržet, a pokud pevnost skutečně evakuujeme, pak to
bude na žádost Evropy, která nám ji svěřila. Lucembursko, to jsou dveře do Německa…
pokud je otevřeme, kde se to zastaví?“714 Goltze pak ministerský předseda instruoval, že
vyjednávání ohledně Lucemburska „mají čas“, Prusko na uzavření dohody v žádném
případě nespěchá a velkovévodství si měl Berlín nechat jako „Negationsobjekt“
a v případě potřeby jej opakovaně vytáhnout na stůl.715 Krom toho pruská posádka
v lucemburské pevnosti byla vynikajícím trumfem, jelikož jakékoli snahy Francie
prosadit své požadavky, jež by vyústily v násilí vůči vojákům, by Berlín mohl prezentovat
jako výpad proti celému Německu a konflikt tak nacionalizovat. Na základě pramenů lze
proto důvodně pochybovat o tom, že by se pruský ministerský předseda vzdal takové
výhody a skutečně byl ochoten přenechat Lucembursko Francii, pruskou ústupnost v této
otázce by Německo vnímalo jako slabost, na což se váží odůvodněné pochybnosti, zda
Bismarck skutečně pomýšlel na spojenectví s Paříží. Soudím, že tomuto návrhu přikládal
stejnou funkci jako Lucembursku, totiž udržet kontakty s Francií, prodlužovat jednání do
ztracena a bez jasného výsledku, a tím docílit blamáže císaře Napoleona III. na domácí
scéně. Zvýšené napětí a neutuchající hrozba války pak byla jedním z motivů rychlé shody
na ústavě Severoněmeckého spolku, což kontrastuje s Huberovým tvrzením, že pruské
kroky nelze jasně interpretovat.716
Zatímco Rakousko se k lucemburské krizi stavělo spíše jako pozorovatel
zaměstnaný vnitřními problémy a výraznější iniciativu projevilo pouze Beustovým
návrhem, ruský car Alexandr II. se velmi zasazoval o to, aby spory byly vyřešeny mírovou
cestou a ve spolupráci s Británií inicioval svolání konference velmocí. Primárním zájmem
Londýna bylo v nastalé nebezpečné situaci ochránit a zachovat neutralitu a územní
celistvost Belgie, ovšem záhy se ukázalo, že mezi Prusy a Francouzi nedošlo k žádné

713

ROTHAN, s. 119.
OLLIVIER, Émile. Premier conflit avec la Prusse: Le Luxembourg (1867). Revue des deux mondes.
1904, 74(3), s. 241–277. s. 255.
715
RKN, II., 347., Bismarck an Goltz, Berlin 15. Februar 1867, s. 201.
716
HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte, III., s. 696.
714

128

shodě ohledně jejího dělení. Napoleon III. si byl jistě dobře vědom, že proti Británii by
nemohl stát osamocen a od myšlenky anektovat vlast krále Leopolda II. upustil. Zde tkví
i odpověď na otázku, proč Bismarck nepřijal francouzský návrh na alianci. Paříž jej totiž
zprvu podmiňovala právě dělením Belgie, což by Berlín nesmiřitelně znepřátelilo
s Londýnem.717 Taková myšlenka zní absurdně už kvůli tomu, že korunní princ Friedrich
Vilém měl za manželku britskou princeznu. Krom toho bylo pro Prusko jistě mnohem
výhodnější zachovat korektní vztahy s ostrovní velmocí, než vstoupit do svazku
s labilním a v cílech nestálým Napoleonem III.
Londýnská

smlouva

tak

symbolizuje

jasnou

diplomatickou

porážku

francouzského císaře a pro jeho kritiky na domácí scéně skýtala jasný důkaz jeho
neschopnosti a jisté izolovanosti na poli evropské politiky, ty tam byly úspěchy
z padesátých let. Adolphe Thiers, důrazný odpůrce francouzské císaře, glosoval situaci
Francie, jíž unikly územní zisky jak po prusko-rakouské válce, tak nyní, následovně:
„Když je lovec zahanben a vrací se z lovu s prázdným pytlem, zajde k řezníkovi, koupí
králíka a strčí ho do pytle tak, aby mu koukaly uši. A jsme u Lucemburska!“718
Lucemburská aféra vnesla do prusko-francouzských vztahů přetrvávající napětí, jež příliš
neuvolnila ani letní návštěva pruského krále v Paříži ku příležitosti Světové výstavy.
Hrozba války vznášející se nad Evropou řadu týdnů, ba měsíců přiměla císaře k zásadním
vojenským reformám a zahájení nebývalého zbrojení a pruský generální štáb touto dobou
vypracoval plán útoku na Francii, dle něhož budou armády německých států postupovat
v roce 1870. Zlomový okamžik představuje také změna smýšlení Napoleona III., jenž se
snažil vyhnout ozbrojenému střetu s Pruskem a mírnil v tomto ohledu své bojechtivé
ministry, ovšem na počátku května byl i on ochoten rozhodnout spory mezi Berlínem
a Paříží bojem, vnímal, že i přes vzletná Bismarckova slova a jeho četná ujištění
o vzájemném přátelství, je Prusko překážkou šíření francouzského vlivu na Rýně,
překážkou, jíž může odstátnit pouze vítězná válka.
Císař se tehdy rozhodl hledat oporu opět ve Vídni a doufal, že František Josef I.
bude toužit po odvetě za Hradec Králové a za ztrátu vlivu v Německu, a proto instruoval
Gramonta, aby ve Vídni zjistil, zda by byl rakouský císař nakloněn spojenectví s Paříží,
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od něhož si Napoleon III. sliboval novou válku a zisky na Rýně.719 Francouzský monarcha
plánoval o celé věci osobně pohovořit se svým rakouským protějškem, a tak se císařský
pár odebral v polovině srpna do Salzburku,720 přičemž cesta měla i kondolenční význam
– 19. června byl v Mexiku popraven bratr rakouského císaře Maxmilián. Napoleon III.
představil Rakušanům projekt spojnecké smlouvy, který předpokládal odvetnou válku
proti Severoněmeckému spolku, po níž mělo Francii připadnout Sársko s bohatými
uhelnými doly, a Vídeň se měla dočkat územního odškodnění v Německu. František
Josef I. však na nabídku nereflektoval a po zkušenostech s Napoleonovými sliby z roku
1866 se odmítal vrhat do nového dobrodružství se značně nejistými výsledky.721
Významnou roli tu sehrála i Bismarckova prozíravost při mírových jednáních
v Mikulově. Ta rakouského císaře nijak neponížila, ba naopak, i přes drtivou pruskou
převahu byly mírové podmínky mírné, a císař tak v následujících letech neměl potřebu
vážněji uvažovat o odplatě.
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6 Hohenzollernská kandidatura na španělský trůn a úskalí
výzkumu okolností prusko-francouzské války
Po detailním seznámení s relevantní literaturou zabývající se hohenzollernskou
kandidaturou na španělský trůn a příčinami prusko-francouzské války jsem bohužel
musel dojít k závěru, že těmto tématům je v historiografii věnována násobně větší
pozornost než pruské zahraniční politice v letech 1864–1867. Rozsáhlé množství
odborných publikací a publikovaných pramenů vztahujících se k politice Berlína po roce
1867 činí nemožným v limitech diplomové práce relevantně postihnout aspekty vedoucí
k neutralitě velmocí ve válce roku 1870, aniž by došlo ke generickému opakování již
známých okolností, tezí a závěrů, avšak vzhledem k zadání této kvalifikační práce není
možné na toto klíčové téma rezignovat. Volím proto cestu shrnutí zásadních událostí
a následný kritický rozbor klíčových studií mapujících politiku Pruska a velmocí
a soustředících se na rozhodující aspekty, jež umožnily Berlínu dosáhnout tak
kardinálního úspěchu, jakým byla porážka Francie na přelomu léta a podzimu roku 1870.

Jednou z klíčových rozbušek prusko-francouzské války představovala otázka
nástupnictví na španělském trůnu. Od počátku šedesátých let v pyrenejském království
narůstaly problémy jak společenské, tak hospodářské. Vláda nebyla schopna pružně
reagovat na překotný technologický pokrok, vázla modernizace, stavba železnic
postupovala velmi pomalým tempem a vnitřní obchod limitovala řada rigidních nařízení,
cel a poplatků. Silně konzervativní královna Isabela II. prosazovala do vedoucích státních
funkcí katolicky orientované politiky a generály a potlačovala liberální opozici, což vedlo
k emigraci jejich četných představitelů do Francie a Belgie. Vláda ministerského
předsedy Ramóna María Narváeze jakýkoli pokus o politické reformy tvrdě
pronásledovala, což dokresluje generálův známý výrok, jejž vyřkl na smrtelné posteli:
„Nemám nepřátele, všechny jsem je nechal postřílet.“722 V posledních letech Narváezovy
vlády však režimu způsobovaly starosti série povstání, z nichž nejvýraznější byla revolta
generála Juana Prima, který za sebou dokázal sjednotit liberály i armádní opozici,
skutečná krize však přišla až po smrti ministerského předsedy v dubnu roku 1868.
722

BARTON, Simon. A history of Spain. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
ISBN 9780230200111. s. 202–203.
131

7. července byli zatčeni vůdčí představitelé strany Union liberal, vesměs vysoce
postavení generálové, a deportováni do vyhnanství na Kanárské ostrovy.723 Situace velmi
rychle vygradovala do občanské války, v níž rebelující generál Francisco Serrano porazil
28. září vládní vojsko v bitvě u Alcolea a královna se o dva dny později uchýlila do
francouzského exilu, kde požívala ochrany císařovny Evženie, jež ze Španělska
pocházela a situaci ve své bývalé vlasti velmi bedlivě sledovala.
Serranova aureola vítěze nad royalistickými vojsky jej předurčila pro funkci
ministerského

předsedy,

avšak

jeho

vláda

složená

z liberálů

inklinujících

k republikánskému zřízení a umírněných zastánců monarchie jen těžko hledala
východisko z neutěšené situace, a tak bylo rozhodnuto svolat kortesy. Ty 1. června 1869
přijaly liberální ústavu, jež království přeměnila na konstituční monarchii. Serrano byl
pověřen regentstvím a v křesle ministerského předsedy jej nahradil Juan Prim, čerstvě
povýšený na maršála. Nová vláda měla za úkol vyhledat na uprázdněný trůn kandidáta,
který by byl přijatelný pro evropské velmoci a zároveň byl ochoten dodržovat ústavu,
ostatně hledání nového krále započalo již po svržení Isabely II. V úvahu přicházeli
zejména katoličtí pretendenti, a to syn bývalé královny Alfonso, Amedeo, potomek
italského krále Viktora Emanuela II., či někdo z katolické větvě hohenzollernského
rodu,724 což vedlo ke zvýšené diplomatické aktivitě jak Florencie, tak posléze Berlína.
Vlády v Londýně a v Paříži se rozhodly vyčkávat,725 zatímco car dal mimořádnému
vyslanci Severoněmeckého spolku Reußovi již dříve najevo, že v této záležitosti není
prozatím nijak interesován.726
Nejvhodnějším pruským pretendentem se záhy ukázal člen pobočné větvě
vládnoucího rodu, Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, jehož římskokatolické
vyznání, manželství s portugalskou princeznou a vzdálené příbuzenství s Bonaparty
předurčovaly k tomu být přijatelný jak pro Španěly, tak pro velmoci, ovšem vyjma
Francie. Leopold však o trůn v Madridu nejevil příliš velký zájem a ani Vilém I. jej nijak
výrazně neprosazoval, jelikož se vzhledem ke značně nestabilní situaci na Pyrenejském
poloostrově obával, aby nebyl mladý král záhy sesazen, což by pro celý hohenzollernský
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rod znamenalo citelné poškození prestiže.727 Od lucemburské krize však neustále
stoupalo napětí mezi Berlínem a Paříží, obě strany v nastalých obavách nepokrytě
zbrojily, Napoleon III. zahájil rozsáhlé vojenské reformy a Bismarck se snažil co
nejtěsněji k Berlínu připoutat své spojence z řad německých států a jejich armády podřídit
pruskému velení. Krize nástupnictví ve Španělsku tak v sobě skýtala zajímavou
příležitost, jejímž prostřednictvím bylo možné docílit rozuzlení komplikovaných pruskofrancouzských vztahů. Pokud by se Berlínu podařilo prosadit na trůn v Madridu pruského
pretendenta, Španělsko by mohlo ve válce s Paříží sehrát jednu z klíčových úloh. Jeho
aktivní zapojení do bojů šlo sice jen stěží předpokládat, avšak hrozba z jihu mohla
efektivně poutat část francouzské armády a poskytnout tak Němcům značnou výhodu.728
V únoru roku 1870 se do Berlína vypravil zvláštní vyslanec Salazar y Mazarredo,
který přivážel dopisy jak pro Bismarcka a krále Viléma I., tak pro pretendenta Leopolda.
Bismarck jej přijal k rozhovoru 27. února a Salazar Prusům tlumočil nabídku Madridu,
aby se Leopold ujal španělského trůnu, ten se však nadále zdráhal ji přijmout, a pruský
král dal později jasně najevo, že na svého příbuzného v tomto ohledu odmítá naléhat
a chce mu v rozhodování ponechat plnou volnost.729 Bismarck argumentoval prestiží, jíž
by se přijetím kandidatury dostalo hohenzollernskému domu, a byl rozhodnut přesvědčit
Leopoldova otce Karla Antona, aby přijel do Berlína a přiměl krále k nátlaku na mladého
prince.730 V obsáhlém dopise z 9. března 1870 Bismarck apeluje na svého krále, aby
španělskou nabídku jménem rodu přijal a celou vahou své osobnosti se zasadil
o Leopoldův souhlas. Neváhal při tom využít citově zabarvených argumentů a apelů na
sentiment, když hovořil o tom, že Hohenzollerni mají nyní unikátní dějinnou příležitost
učinit to, co se naposledy povedlo Karlu V., tedy spojit říšské území a Španělsko,
a vzletně označoval pruskou dynastii za hybnou sílu dějin.731 Na zasedání korunní rady
15. března se pak Leopold vyjádřil, že kandidaturu přijme, ale jen pokud to bude v zájmu
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Pruska nezbytně nutné. Roon a Moltke rozhodně argumentovali, že španělský trůn by
Severoněmeckému spolku ve válce s Francií přinesl rozhodující výhodu a vyjádřili
naději, že španělská armáda v čele státu po vládě královny Isabely II. jistě ráda uvidí
muže.732 Když však pruský pretendent nadále odmítal, a v tomto duchu odpověděl
i španělské vládě, padla záložní volba na jeho mladšího bratra Friedricha, avšak ani ten
nebyl ochoten se španělského trůnu ujmout.733
Bismarckovo onemocnění trvající od poloviny dubna až do druhé poloviny května
rozhovory ohledně hohenzollernské kandidatury poněkud utlumily, ukázalo se však, že
španělská strana se nadějí nevzdává a stále je Leopoldovi nakloněna. Bismarck se
28. května znovu obrátil na Leopoldova otce Karla Antona se snahou přesvědčit mladého
Hohenzollerna ke spolupráci a pokoušel se rozptýlit jeho obavy z nestálosti španělské
politické scény a hospodářské situace: „Zprávy, jež nyní dostáváme, ukazují, že
prozatímní vládci vážně a nikoli bez úspěchu pracují na znovuzavedení pořádku ve
financích, ve vojenských záležitostech i v celé administrativě.“ Ministerský předseda na
pretendenta naléhal, že jeho korunovace zajistí mír v Evropě a klid Španělsku, proto by
prý bylo sobecké nabídkou nepřijmout.734 Ve stejném duchu na něj apeloval i korunní
princ Friedrich Vilém.735 Konstantní tlak ze všech stran nakonec Leopolda přiměl
k souhlasu, a Bismarck tak mohl napsat svému španělskému protějšku, maršálu Primovi,
že pruský pretendent „již netrvá na svém osobním odmítavém postoji“ a ujme se za
určitých podmínek koruny, pokud bude zvolen.736 Leopold posléze korunnímu princi
napsal: „Přináší mi však úlevu, že oběť mé nezávislosti, šťastného bytí v Německu, může
v daleké budoucnosti posloužit mé vlasti.“737
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Prim byl zprávou nadšen a věci nabraly rychlý spád. Již 7. června byl španělskými
kortesy schválen zákon, dle něhož měla proběhnout volba nového krále 738 a Leopold
požádal 19. června krále Viléma I., coby oficiální hlavu hohenzollernského rodu,
o svolení ujmout se v případě úspěšné volby španělského trůnu.739 Pretendent však
v dopise prozradil, jak na něj otec Karl Anton a Bismarck opakovaně naléhali, což krále
popudilo, jelikož oba jednali za jeho zády.740 Král však samozřejmě s Leopoldovou
kandidaturou souhlasil, byť „s těžkým srdcem“,741 a dodal: „Jen budoucnost nás může
ponaučit, zda jsme konali Boží vůli! Kéž je to tento případ!“742 Thile poté zpravil
pruského vyslance v Madridu Canitze, že volbě již nestojí nic v cestě.743
Tak tomu ovšem bylo pouze z pruské strany. Isabela II. prosazovala za následníka
španělského trůnu svého sny Alfonse. Napoleon III. její požadavek koncem června
podpořil,744 a když maršál Prim oznámil francouzskému velvyslanci v Madridu
Mercierovi, že Leopold von Hohenzollern je připraven kandidovat na španělský trůn745
a kortesy jej s největší pravděpodobností zvolí, zapůsobila tato zpráva na francouzské
veřejné mínění, politiky nevyjímaje, jako učiněná bomba, rozkřikla se dokonce zpráva,
že volba již proběhla. Bismarck tou dobou pobýval na svých statcích ve Varzině, pruský
král si dopřával lázeňské kúry a odpočinku v lázních Emž, i Benedetti krátce předtím
opustil Berlín. Zpráva se šířila po celé Evropě a všude způsobovala pozdvižení, vlády
velmocí očekávaly rezolutní reakci Francie a Vilém I., překvapen natolik bouřlivými
ohlasy, se nechal slyšet, že „za tuhle šlamastyku vděčí Bismarckovi“.746 Císař
Napoleon III. i ministr zahraničí Gramont byli rozhodnuti pro ráznou protiakci, jelikož
tisk hovořil o obklíčení Francie nepřátelskými silami a o pohaně bonapartistického
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režimu.747 Gramont vystoupil 6. července před francouzskými zákonodárci a dal najevo
rozhodný postoj k hohenzollernské kandidatuře: „Doufáme, že k této eventualitě nedojde,
spoléháme na moudrost německého lidu a přátelství lidu španělského. Pokud tomu bude
jinak… pak víme, jak bez zaváhání či slabosti splnit svou povinnost.“748 Jinými slovy,
Francie ihned hrozila válkou, stavěla Prusy před ultimátum a neprozíravě si ponechávala
jen malý prostor pro vyjednávání.
Tou dobou přicestoval do Emže vyslanec Severoněmeckého spolku v Paříži
Werther, jehož Gramont s ministerským předsedou Ollivierem požádali, aby pruskému
králi tlumočil míru francouzských obav z nastalého vývoje.749 Ollivier zároveň pověřil
Benedettiho, aby se se ke králi také odebral, a požádal monarchu o vysvětlení a ukončení
Leopoldovy kandidatury.750 Vilém I. vnímal rozjitřenou situaci velmi pozorně a byl dalek
tomu, aby chtěl vyprovokovat válku, osobně si přál zachovat mír, ovšem v sázce nyní
byla čest hohenzollernského rodu, a tak dal velvyslanci jasně najevo, že ani jako pruský
král, ani jako hlava rodu se na nastalé krizi nijak nepodílel, což byla pravda, a odmítl
Leopoldovi cokoli zakazovat.751 Král však došel k přesvědčení, že jakákoli další záminka
bude Gramontem využita k rozpoutání války, proto v náznacích v dopise Karlu Antonovi
sděloval, že by bylo přeci jen lepší, kdyby Leopold svou kandidaturu vzdal a své
rozhodnutí veřejnosti odůvodnil snahou zachovat mír v Evropě, což by mu bezpochyby
nikdo nemohl vyčítat.752 Karl Anton skutečně pojal obavy, aby zodpovědnost za gradující
situaci, jež mohla přerůst každým dnem ve válku, nebyla přičítání tvrdohlavosti
Sigmaringenů a jejich touze po moci. Dlouhé týdny přemlouval svého syna, aby nabídku
španělského trůnu neodmítal, a nyní si nebyl jistý, jestli jeho nátlak neuvrhne Evropu do
války. Nakonec však 12. července Leopoldovým jménem kandidaturu stáhl.753
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Paříž pruský krok velmi překvapil a Benedetti svou misi v Emži považoval za
dokončenou – Hohenzollernové nebudou nadále usilovat o vládu ve Španělsku, což
značně přispěje k narovnání prusko-francouzských vztahů.754 Gramont, císařovna
Evženie a velká část veřejnosti však na situaci nahlížela zcela jinak. Ministr zahraničí
zastával názor, že francouzská čest byla kroky Berlína značně dotčena a uražena,
a adresoval Benedettimu zprávu, v níž mu ukládá, aby od pruského krále získal ujištění
a záruky, že coby hlava rodu již nikdy více neschválí Leopoldovu kandidaturu.755 Ve
stejném duchu se Gramont obrátil na Werthera a k žádosti o záruku připojil požadavek,
aby král Vilém I. adresoval císaři Francouzů osobní dopis, v němž by se mu omluvil za
kroky Karla Antona a Leopolda a za narušení vztahů s Francií.756 Benedetti odpoledne
13. července vyhledal Viléma I. na lázeňské promenádě a otázal se ho, zda může do
Paříže telegrafovat příslib králův příslib, že svou autoritou zabrání opětovné Leopoldově
kandidatuře. Monarcha byl nehorázností francouzského požadavku otřesen, vždyť takto
pokorně vyslovený závazek by byl pro pruskou korunu zcela ponižující, a proto jej rázně
odmítl.757 Velvyslanec však měl na odpoledne u krále přislíbenu ještě audienci a měl
v úmyslu mu obsáhleji ozřejmit důvody francouzského požadavku, jelikož z Paříže
obdržel doplňující instrukce, a tak se na Vilémova pobočníka Radziwilla obrátil
s urgentní prosbou o přijetí. Vilém však po svém adjutantovi vzkázal, že je sice plně
srozuměn s Leopoldovým odmítnutím španělského trůnu a nemíní vůči pretendentovu
rozhodnutí nijak vystoupit, avšak jakákoli další ujištění, garance či omluvy francouzské
vládě považuje za nemožné, a nevidí tudíž důvod ke schůzce.758 Pruský diplomat Abeken,
tou dobou pobývající v Emži, informoval Bismarcka o okolnostech velvyslancova
rozhovoru s králem a jeho zpráva dorazila do Berlína 13. července večer. Kancléř tou
dobou veřečel s Roonem a Moltkem a po dohodě se svými spolustolovníky se rozhodl
znění Abekenovy zprávy poněkud upravit.759 Vznikla tak slavná Emžská depeše,760 jejíž
text Bismarck adresoval všem členům Severoněmeckého spolku, novinám i Paříži, a jež
přiměla císaře Francouzů vyhlásit Prusku válku. Co na ní však bylo tak urážlivého?
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Bismarck veřejnosti sdělil, že král byl požádán o záruky garantující, že Leopold již
nebude usilovat o získání španělského trůnu, potud to byla avšak, avšak poté vykreslení
skutečnosti pokřivil, když prohlásil, že králův adjutant velvyslance rázně informoval
o Vilémově rozhodnutí nepokračovat v dalším rozhovoru. Působilo to dojem, že král
zkrátka před velvyslancem práskl dveřmi. Francouzština navíc slovem adjutant označuje
poddůstojníka, což vyvolalo dojem, že král dal velvyslance v takto důležité záležitosti
zpravit prvním, kdo byl po ruce, a tak zamýšlel Benedettiho urazit. Svou roli sehrála
i skutečnost, že depeše doputovala do Paříže 14. července, tedy v den výročí pádu Bastily.
Francouzská veřejnost, politici i diplomaté byli tónem pruské zprávy nadmíru rozezleni
a odhodláni jít do války. Nic už nedokázal změnit ani Benedettiho příjezd do Paříže.
Velvyslanec do té doby o pruském telegramu neměl ponětí, avšak ani jeho vylíčení
událostí nemohlo situaci zvrátit. Kabinet již v noci ze 14. na 15. července schválil nařízení
k mobilizaci armádních rezerv, následující den Gramont požádal parlament o uvolnění
financí na válku, její vyhlášení bylo do Berlína doručeno 19. července. Drtivá většina
francouzské společnosti, politické reprezentace i armády s válkou souhlasila,
„generálové v naději, že se stanou maršály, maršálové proto, že toužili státi se vévody
a knížaty“, glosoval později situaci Thiers.761 Císař si válku evidentně nepřál a v dopise,
který záhy probírala i britská Sněmovna lordů, prohlásil: „Francie se mi vymkla z rukou…
Nezbývá mi nic jiného, než postupovat jako hlava veřejného míněné, jež nemohu zastavit
ani kontrolovat.“762

Výzkum hohenzollernské kandidatury na španělský trůn a s ní souvisejících
okolností prusko-francouzské války byl dlouhá desetiletí po jejím vzplanutí značně
limitován. Ohledně míry Bismarckova podílu na jejím rozpoutání panovala dlouhou dobu
značná nejistota, jelikož dokumenty vtahující se k tomuto tématu, jež byly uloženy
v německých archivech, podléhaly přísnému utajení. Když Heinrich Sybel sepisoval na
počátku devadesátých let 19. století své sedmisvazkové dílo o sjednocení Německa, žádal
prostřednictvím tehdejšího kancléře Capriviho o zpřístupnění archiválií, a byť mu bylo
u mnohých jiných témat vyhověno, v červenci roku 1890 narazil na striktní odmítnutí.
Stejný přístup ke španělským záležitostem přetrvával i po zbytek trvání císařství. Část
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dokumentů byla sice postupně uvolňována ve dvacátých letech 20. století, ty klíčové však
stále zůstávaly nedostupné, a když se v roce 1924 historikové Walter Platzhoff a Kurt
Rheindorf pokoušeli získat doposud utajované dokumenty z archivu Zahraničního úřadu,
byli odmítnuti s tím, že „Němci již tak nesou těžké břemeno viny za válku z roku 1914“,
a tudíž není v jejich zájmu poskytovat světu důkazy, jež by jim mohly přiřknout
zodpovědnost i za rozpoutání té v roce 1870.763 Až v letech třicátých letech se podařilo
v souvislosti s publikací edice Bismarckových dokumentů (Bismarck – die gesammelten
Werke, Berlin 1924–)

ozřejmit některé dosud skryté souvislosti. Možnost čerpat

z německých archivů takřka bez omezení však přišla až po druhé světové válce.
První zásadní kritickou analýzu počátků prusko-francouzské války představuje
studie R. H. Lorda (The origins of the war of 1870: new documents from the German
archive, London 1924), jemuž bylo umožněno nahlédnout do archivních fondů
Zahraničního úřadu v Berlíně, ovšem jen do těch obsahujících dokumenty s datem od
4. do 15. července 1870. Lord tak na základě jejich studia sumarizoval vývoj událostí
v uvedeném období a více jak dvě stě padesát jich zveřejnil jako přílohu své studie. Autor
však pro nemohl využít edici Les origines diplomatiques de la guerre de 1870–1871,
jelikož její svazek obsahující dokumenty k červencovým dnům vyšel až v roce 1931,
nicméně absence komparace s francouzskými dokumenty tvoří jeden ze základních limitů
této práce, byť je třeba jinak třeba vyzdvihnout její celkový přínos.
Mezi nejzdařilejší studie zabývající se hohenzollernskou kandidaturou na
španělský trůn a z ní plynoucími důsledky pro francouzskou a evropskou politiku patři
práce G. Bonnina (Bismarck and the Hohenzollern candidature for the Spanish throne,
London 1957), jež poskytuje ucelený výklad ke zkoumané problematice, přičemž vlastní
text je navíc doplněn více než třemi stovkami archivních dokumentů. Problém této
publikaci ovšem spatřuji v tom, že publikované prameny byly přeloženy do angličtiny,
což sice zvyšuje dostupnost studie pro širší veřejnost, avšak poněkud ubírá na její
autenticitě.
Na počátku šedesátých let 20. století vyšly dvě klíčové publikace ke zkoumanému
tématu, jedná se o knihy J. Dittricha (Bismarck, Frankreich und die spanische
Thronkandidatur der Hohenzollern; die "Kriegschuldfrage" von 1870, München 1962)
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a L. D. Steefela (Bismarck, the Hohenzollern candidacy: and the origins of the
Franco German War of 1870, Cambridge 1962), který se dříve zabýval i druhou válkou
o Šlesvicko-Holštýnsko. Kladem Dittrichovy práce je především kritická analýza
Bismarckových záměrů kroků, v níž se autor zabývá otázkou, s jakým cílem
severoněmecký kancléř prosazoval Leopoldovu kandidaturu na španělský trůn a dochází
k závěru, že jeho záměrem nebylo od počátku vygradovat situaci k válce. Dittrich se
domnívá, že francouzská vláda se stále snažila urovnat spor diplomatickou cestou, proti
tomu však hovoří Gramontovy pokyny Benedetimu z první poloviny července.
Francouzský ministr zahraničí byl zkušeným a obratným diplomatem, jistě si musel být
vědom hrdosti pruského krále a skutečnosti, že snaha přimět monarchu k pokorné omluvě
císaři Francouzů za potíže způsobené hohenzollernskou kandidaturou vyvolá razantní
pruský odpor, jenž situaci dále eskaluje. Lze však souhlasit s Ditrichovým závěrem, že
Bismarck chtěl protahováním krize docílit, když ne války, tak přinejmenším dalšího
oslabení bonapartistického režimu či jeho zhroucení,764 a skrze vnitřní slabost Francie si
zajistit čas a klid na dokončení německého sjednocení „shora“, přičemž válka mohla tento
proces urychlit.
Jednu z nejnovějších prací představuje publikace D. Wetzela (A Duel of Giants:
Bismarck, Napoleon III, and The Origins of the Franco-Prussian, Madison 2002), jež –
v tom nejlepším slova smyslu – připomíná divadelní představení a na základě pečlivého
studia pramenů prezentuje klíčové motivace hlavních aktérů červencové krize a jejich
vzájemné vztahy. Wetzel podrobně, krok po kroku na základě systematicky provedené
analýzy představuje jednotlivé události, jež vedly k vyhlášení války, jíž autor vnímá jako
vyvrcholení vzájemného napětí, nikoli jako jednostrannou agresi Berlína či Paříže,
a argumentuje, že na obou stranách si armáda přála, aby k boji došlo, a ve chvíli, kdy
politické špičky dospěly k názoru, že veřejné mínění válku nadšeně přijme, nic jim
nebránilo, aby se do ní všemi silami vrhly.
Nejzdařileji však téma hohenzollernské kandidatury a příčin prusko-francouzské
války pojal autor J. Becker se svým spolupracovníkem M. Schmidtem (Bismarcks
spanische "Diversion" 1870 und der preussisch-deutsche Reichsgründungskrieg,
Paderborn 2003), kteří rozdělili své dílo do tří částí. První dva svazky se zabývají
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událostmi do klíčového setkání Benedettiho s Vilémem I. v Emži, těžiště třetího svazku
pak leží v období druhé poloviny roku 1870, avšak pokrývá otázku španělského
nástupnictví až do září 1932. Autoři v prvním svazku na několika desítkách stran shrnují
a interpretují nejdůležitější události a posléze přikládají stovky pramenů, jež zahrnují
dokumenty z archivů rodu Hohenzollernů i pobočné větvě Hohenzollern-Sigmaringen,
soukromé dopisy z pozůstalostí klíčových diplomatů a vojáků, úryvky z deníků či
oficiální diplomatické zprávy. Hlavní klad publikace však spočívá v tom, že autoři získali
množství cenných materiálů z archivů v Lisabonu a v Madridu, které doposud nebyly
publikovány.
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Závěr
Bismarckovu politiku od uzavření předběžné mírové dohody s Dánskem
1. srpna 1864 do vypuknutí války s Francií v červenci 1870 lze rozdělit do tří fází:
Tu první vymezuje údobí do začátku jara roku 1865, kdy základním faktorem
ovlivňujícím pruskou politiku byla spolupráce s Vídní, a bez její analýzy a pochopení je
jen velmi obtížné interpretovat následné kroky pruské zahraniční politiky. Vítězná válka
a skutečnost, že se Prusku podařilo z jednání o následném míru vyřadit všechny ostatní
velmoci včetně zástupců Německého spolku lze považovat za první velký úspěch
Bismarckovy diplomacie. Předběžným mírovým ujednáním z 1. srpna roku 1864,
respektive řádnou smlouvou z 30. října, se pruský král a rakouský císař stali držiteli
polabských vévodství Šlesvicka, Holštýnska a Lauenburska, jež byly odňaty dánskému
králi Kristiánu IX. Hlavním cílem Bismarckovy politiky v tomto období bylo udržet
exkluzivní spolupráci s Rakouskem a zabránit tomu, aby Vídeň znovu hledala oporu ve
středních a malých německých státech, jako tomu bylo v létě předešlého roku.
Ministerský předseda umně využil císařovy touhy po odvetné válce proti Itálii a na
srpnové schůzce v Schönbrunnu poskytl Františku Josefovi I. vágní příslib, že by Prusko
mohlo podpořit Vídeň v boji za znovuzískání Lombardie výměnou za anexi všech
polabských vévodství, ovšem odmítl se v tomto ohledu jakkoli smluvně vázat, dal však
poprvé najevo svůj záměr začlenit toto území do Pruského království.
Obratným jednáním na poli hospodářské politiky se Prusům podařilo dosáhnout
uzavření nové smlouvy o podobě Celního spolku, na jejíž znění přistoupily jak
severoněmecké, tak nakonec a po nátlaku i jihoněmecké státy. Rozhovory o přístupu
podunajské monarchie k celní dohodě dlouho vyznívaly naprázdno, až nakonec skončily
krachem, což vedlo k pádu proprusky orientovaného ministra zahraničí Rechberga,
i přesto tento zjevný neúspěch a neochotu Prusů k dohodě císař nadále považoval alianci
s Berlínem za základní oporu své zahraniční politiky, byť se v ní v souvislosti s pruským
požadavkem na odchod spolkových jednotek z Holštýnska začaly objevovat povážlivé
trhliny. Bismarck se tímto krokem snažil eliminovat vliv Německého spolku na
problematiku Šlesvicka-Holštýnska a stále častěji hovořil o přání Pruska vévodství
anektovat, na což nový rakouský ministr zahraničí Mensdorff reagoval obnoveným
požadavkem na předání území augustenburskému vévodovi. Rakousko opět hledalo
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podporu v německých státech, nakonec však přeci kvůli Bismarckově hrozbě separátními
akcemi a ze strachu z rozpadu spojenectví podpořilo pruský požadavek na odchod
spolkových jednotek a upustilo od podpory vévody Friedricha.
Od počátku roku 1865 lze jasně pozorovat dominanci pruské politiky nad
rakouskou, u níž se projevují obavy z izolace, nerozhodnost a vyprázdněnost. V průběhu
ledna Bismarck vystupňoval prostřednictvím tisku i vyslance Werthera tlak na vídeňskou
vládu, aby souhlasila s pruskou anexí vévodství, Mensdorff však opět kontroval
prosazováním augustenburského pretendenta a vyzval Berlín k prezentaci podmínek, za
nichž by byli Prusové ochotni jeho kandidaturu akceptovat. Rakouští politici očekávali
rychlé jednání, Bismarck však nejistou situaci cíleně protahoval a obviňoval Mensdorffa
z nedostatku porozumění k pruským zájmům. Vídeň jej ale nebyla schopna přinutit
k odpovědi až do 22. února, což bylo mezi německými státy vnímáno jako neschopnost
rakouské diplomacie. Pruské podmínky se však de facto rovnaly anexi a císař i jeho
ministr je s rozčarováním odmítli, což Bismarckovi ukázalo, že Vídeň na začlenění
vévodství do Pruska za stávajících okolností nikdy nepřistoupí.

Druhou fázi, jejíž konec logicky tvoří Mikulovský, respektive Pražský mír,
charakterizuje Bismarckova snaha zajistit Prusku co nejvhodnější podmínky pro válku
s Rakouskem. Po prezentaci únorových podmínek bylo Bismarckovi jasné, že dohoda
s Vídní na odstoupení Šlesvicka-Holštýnska Prusku není možná bez rozsáhlých územních
ústupků ve Slezsku, což Vilém I. kategoricky odmítal, a jedinou možností, jak se domoci
vévodství i dominance v Německu, je válka. Gasteinskou konvenci ze 14. srpna 1865, jíž
byla rozdělena správa vévodství, je proto nutno chápat jako prostředek k získání času
na zajištění neutrality velmocí a k akumulaci finančních prostředků potřebných k uvedení
pruské armády do plně bojeschopného stavu, a nikoli jako normalizaci pruskorakouských vztahů.
Mezi Berlínem a Petrohradem panovaly v té době korektní, ba až přátelské vztahy
a car za války o Šlesvicko-Holštýnsko zaujímal k pruské politice benevolentní postoj.
Příčiny jeho neutrality v prusko-rakouském konfliktu tkví v oslabení Ruska po krymské
válce, ekonomické zaostalosti a v potřebě konsolidovat rozvrácené finance a hospodářství
stižené neúrodami, vybudovat železniční infrastrukturu, přezbrojit zaostalou armádu
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a zefektivnit fungování důstojnického sboru, a byť Alexandr II. pohlížel na pruské kroky
v roce 1866 s obavami, nemohl si dovolit proti nim aktivně vystoupit.
V Británii na počátku válečného roku v důsledku americké občanské války prudce
narůstal tlak na demokratizační reformu volebního zákona, později prosazeného
a známého jako Second Reform Act, jež britské politiky značně zaměstnával, avšak
narůstající napětí na kontinentu na jaře roku 1866 přimělo Londýn k obrácení pozornosti
k evropským záležitostem. Britští představitelé však dávali všem stranám již od počátku
najevo, že Británie hodlá zachovat striktní neutralitu a její role spočívá maximálně
v mediaci jednání mezi rozhádanými stranami. Ministr zahraničí Clarendon i ministerský
předseda Russell jasně deklarovali, že hlavní zájmy Londýna se nachází mimo Evropu,
královna Viktorie však různými způsoby razantně apelovala na zachování míru.
Příhodná mezinárodní situace tak Bismarckovi umožnila plně se soustředit
na Francii, která jako jediná mohla do konfliktu fatálním způsobem zasáhnout. Vztahy
s císařem Napoleonem III. byly pro Prusko klíčové, proto je jim v předkládané práci
věnována velká pozornost. Pruský ministerský předseda musel udržet Paříž v neutralitě,
nezavdat prchlivému císaři Francouzů záminku ke zbrojení a nevzbudit v něm obavu
z ohrožení jeho zájmů, o což kontinuálním jednáním, častými rozhovory a korespondencí
s francouzským

velvyslancem

Benedettim

usiloval.

Srdečným

vystupováním

a předstíranou ochotou k územním ústupkům udržoval Napoleona III. v naději na zisk
rýnských provincií a s touto vidinou francouzští představitelé opakovaně deklarovali
připravenost zachovat v prusko-rakouské válce neutralitu. Nepochybným diplomatickým
úspěchem Pruska byla i jednání s Itálií, probíhající od dubna 1865, jež 8. dubna
následujícího roku završil podpis vojenské konvence, kterou se italská vláda zavázala
výměnou za zisk Benátska vstoupit do války po boku Pruska, a rozdělit tak rakouské síly.
Koncem května zkrachovaly snahy Británie, Ruska a Francie přivést rivaly
k jednacímu stolu a zveřejněním plánu na reformu Německého spolku v dubnu 1866, jenž
počítal s eliminací rakouského vlivu v Německu, se Bismarckovi podařilo vyprovokovat
Vídeň k protipruským vystoupením, čímž si Prusko zajistilo casus belli. Samotné spory
o polabská vévodství by jako příčina války neobstály ani u domácí veřejnosti, ani
u velmocí, avšak boj o německou myšlenku poskytl konfliktu zcela jiný, nacionální
rozměr, a když Rakousko v polovině června navrhlo mobilizaci spolkových jednotek
proti Berlínu, zahájilo pruské velení útočné akce. Rakouští spojenci byli vyřazeni z boje
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během několika málo dnů a rozhodující porážka u Hradce Králové a ohrožení Vídně
přiměly i Rakousko k mírovému vyjednávání. Předpokladem pruského vítězství byla
především vojenská a hospodářská převaha v kombinaci s širokým rozkročením
habsburské politiky, jež byla nucena hájit své zájmy jak v Německu, tak v Itálii a na
Balkáně, což jí znemožňovalo efektivní soustředění sil.
Císař Francouzů až v samý předvečer války prohlédl faleš Bismarckovy politiky
a zjistil, že se územních kompenzací nedočká, a proto 12. června uzavřel alianci
s Rakouskem, jež však v důsledku jeho rychlé porážky ztratila svého smyslu.
Neschopnost Napoleona III. a roztříštěnost jeho zahraniční politiky způsobily, že císař
vyšel z konfliktu naprázdno, útěchou mu byla pouze role mediátora mírových rozhovorů.
Skutečnost, že se Bismarckovi podařilo v klíčový okamžik paralyzovat tak vlivného
hráče, jakým byla Francie, platí za jeden z největších úspěchů jeho diplomacie a práce
analyzuje důvody, jež k němu vedly. Prozíravým tahem se ukázalo i rychlé uzavření
Mikulovského míru, jenž sice znamenal konec rakouského vlivu v Německu a anexi
Šlesvicka-Holštýnska Pruskem, avšak Františka Josefa I. nijak neponížil, což eliminovalo
možnost zapojení podunajské monarchie do války v roce 1870 a umožňovalo poválečnou
spolupráci obou zemí.

I ve třetí fázi Bismarckovy politiky, vytyčené od Mikulovského míru po
červencovou krizi roku 1870, patří k nejdůležitějším faktorům pruské zahraniční politiky
vztah s Francií. Na podzim probíhala mezi Berlínem a Vídní jednání o mírové smlouvě
v Praze a pruské jednotky se pomalu stahovaly z Čech. Berlín tou dobou potřeboval získat
čas k provedení anexe území pruských soupeřů a k vytvoření spolku severoněmeckých
států, proto se pruský ministerský předseda i nadále snažil udržet Francii v šachu a odradit
jí od možných vojenských akcí. Z těchto důvodů s Napoleonem III. obnovil rozhovory
týkající se francouzských územních kompenzací a je s podivem, že na ně císař po
zkušenostech z počátku července reflektoval. Nyní Bismarck nasměroval pozornost
Paříže k Lucembursku, jednání o stažení pruských vojáků ze zdejší pevnosti však
protahoval přes celou zimu až do jara roku 1867. Neschopnost Napoleona III., který
Prusům nabízel i spojeneckou smlouvu zahrnující rozdělení Belgie, dosáhnout jasných
výsledků vedla k dalšímu podkopání autority jeho režimu, a když Bismarck přizval ke
konzultaci lucemburské otázky i ostatní velmoci, které se následně Londýnským
145

protokolem z 11. května 1867 usnesly na neutralitě Lucemburského velkovévodství,
pozice francouzského císaře doma i v zahraničí byly silně otřeseny. Lucemburská krize,
na jejímž vyvolání měl Bismarck lví podíl, však urychlila dohodu německých států, které
se spojily do Severoněmeckého spolku. Jednalo se o další, tentokrát nekrvavé vítězství,
z něhož Francie obratným manévrováním pruského státníka opět vyšla naprázdno,
zatímco Prusko se stalo jasným hegemonem Německa s potenciálem spojit všechny
německé státy v jednu říši.
Na konci šedesátých let tak v cestě německému sjednocení stála pouze slábnoucí
Francie, v níž politici i veřejnost volali po válce, kterou císař o čtyři roky dříve odmítl.
Zatímco tehdy mohl bojovat proti osamocenému Prusku, nyní byl nasnadě konflikt
s celým Německem. Rozbuškou konfliktu se stala hohenzollernská kandidatura na
španělský trůn a notoricky známá depeše označována jako Emžská. Ztotožňuji se
s názorem J. Dittricha, L. D. Steefela či O. Pflanzeho, kteří aféru španělského
nástupnictví hodnotí jako aktivní Bismarckovu snahu docílit vnitřního zhroucení
napoleonského režimu či jako prostředek k vyvolání války a kteří zodpovědnost za krizi
z července 1870 přičítají velkou měrou francouzskému záměru vyřešit skrze válku vnitřní
problémy císařství. K otázce dalších přístupů a jejich hodnocení odkazuji na šestou
kapitolu.

A jaký byl postoj ministerského předsedy k válce? Ze studia pramenů a literatury
soudím, že Bismarck si byl už na počátku své dráhy ve funkci ministerského předsedy
velmi dobře vědom, že pozici a prestiž Pruska v Německu i v Evropě může být posílena
pouze vojenským vítězstvím, a válku proto vnímal jako regulérní způsob řešení
problémů. Tandem zkušených stratégů Roon – Moltke i přes značné obtíže dokázal
soustavným úsilím modernizovat výzbroj i organizaci pruské armády a připravit ji na
rozhodující střety. Kolem nich seskupená vojenská klika našla v Ottu von Bismarckovi
ideálního muže, který svou schopností koncepčního uvažování s vidinou jasného cíle –
sjednocení Německa – připravil diplomatickou půdu pro nástup pruských vojsk.
Vrcholem Bismarckovy kariéry zůstává rok 1870, kdy umně využil oslabení koncertu
velmocí po Krymské válce, která vedla k tomu, že Rusko se na jistou dobu částečně stáhlo
z evropského dění a věnovalo se vnitřním problémům, Británie vyhlásila „skvělou
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izolaci“, Rakousko po prohrané válce nemohlo pomýšlet na odvetu a napoleonský režim
ve Francii svými kroky po většinu šedesátých let zesměšňoval sám sebe.
Na základě citací rozličných pramenů dále upozorňuji na Bismarckův vliv na krále
Viléma I. Pruského monarchu rozhodně není možné považovat za přívržence války. Král
v naprosté většině případů preferoval řešení, v nichž by nemusel tasit meč, a nechal se
snadno pohnout k mírovým proklamacím. Jen neustálý nátlak ministerského předsedy jej
přiměl zachovávat nastolený kurz. Jedním z důkazů je jeho souhlas s rakouským návrhem
odzbrojení armád v samotný předvečer války v roce 1866, jenž byl motivován dopisem
královny Viktorie a k němuž se Vilém I. uchýlil v době Bismarckovy nemoci. V dopisech
pruských, francouzských a anglických diplomatů lze jasně vyčíst královu mírumilovnost,
nicméně i tak se monarcha v naprosté většině případů podrobil Bismarckovu náhledu na
situaci. Jediné významné „válečnické nadšení“ lze u pruského krále pozorovat po bitvě
u Hradce králové, kdy by panovník nejraději táhl dále na Vídeň, a kdy dal najevo své
značné roztrpčení nad brzkým uzavřením míru.
Nezvratnou skutečností však zůstává, že Bismarck, přes mnohdy pochybné
metody plné bezskrupulózního jednání, vydírání a lží, představuje mimořádně schopného
státníka, na jehož postupy nebyli politici a diplomaté soupeřících mocností schopni
adekvátně reagovat, a jemuž náleží hlavní zásluha na bleskurychlém sjednocení
Německa.

Je však na místě kriticky přiznat, že téma diplomové práce bylo zvoleno příliš
široce, a jak akcentuji v poslední kapitole, po detailním seznámení s relevantní literaturou
zabývající se hohenzollernskou kandidaturou na španělský trůn a příčinami pruskofrancouzské války jsem bohužel musel dojít k závěru, že těmto tématům je v historiografii
věnována násobně větší pozornost než pruské zahraniční politice v letech 1864–1867.
Rozsáhlé množství odborných publikací a publikovaných pramenů vztahujících se
k politice Berlína po roce 1867 činí nemožným v limitech diplomové práce relevantně
postihnout aspekty vedoucí k neutralitě velmocí ve válce roku 1870, aniž by došlo ke
generickému opakování již známých okolností, tezí a závěrů, zvolil jsem proto cestu
shrnutí zásadních událostí a následný kritický rozbor klíčových studií mapujících politiku
Pruska a velmocí a soustředících se na rozhodující aspekty, jež umožnily Berlínu

147

dosáhnout tak kardinálního úspěchu, jakým byla porážka Francie na přelomu léta
a podzimu roku 1870.
Na základě výzkumu jsem došel k závěru, že by bývalo vhodnější téma diplomové
práce zúžit a soustředit se čistě na problematiku prusko-rakouských vztahů v roce 1866,
o níž soudím, že je zde analyzována vhodným způsobem, či popsat a interpretovat vztahy
mezi Vídní a Paříží po bitvě u Hradce Králové až do prusko-francouzské války, avšak
jsem vděčný za příležitost, jíž se mi možností zpracovat i takto široce pojaté téma dostalo,
jelikož jsem tak mohl značně posílit své schopnosti v německém, francouzském
a anglickém jazyce, proniknout hlouběji do „řemesla“, a zároveň získat zkušenosti, jež
mi v budoucnu umožní vyvarovat se zmíněných pochybení.
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geschichte. München und Berlin: R. Oldenbourg, 1927.
FESSER, Gerd. 1866, Königgrätz-Sadowa: Bismarcks Sieg über Österreich. Berlin:
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154

ROTHFRITZ, Herbert. Die Politik des preussischen Botschafters Grafen Robert von der
Goltz in Paris, 1863–69: ein Beitrag zum Problem der deutsch-französischen
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und der Mythos der "Roonschen Reform". Paderborn: F. Schöningh, 2003. ISBN
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Eberhard a MÜLLER-LUCKNER, Elisabeth. Europa vor dem Krieg von 1870:
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Monarchy, 1856–1914. In.: HÖBELT, Lothar., Thomas G. OTTE a F. R. BRIDGE.
A living anachronism?: European diplomacy and the Habsburg monarchy: Festschrift
für Francis Roy Bridge zum 70. Geburtstag. s. 119–156.Wien: Böhlau, 2010. ISBN
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