
SEKCIA HISTÓRIE 

 

105 

PREJAVY IMPERIALIZMU V POLITIKE OTTA VON BISMARCKA 

 

SLAVOMÍR ILAVSKÝ 

 

 

 

Stupeň, forma štúdia, ročník štúdia: Mgr., denná, 2. 

Študijný program: história 

Konzultant: doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc. 

 

Kľúčové slová: Nemecko. Otto von Bismarck. Imperializmus. Zahraničná politika. Wil-

helm I. 

 

 

 

Aby sme lepšie pochopili aspekty nemeckého imperializmu, stručne si priblížime dejinnú genézu 

Nemecka.
1
 Nemecko prešlo od zániku ríše Karola Veľkého dynamickým dejinným vývojom. Po roz-

delení Franskej ríše Verdunskou zmluvou roku 843 vznikla Východofranská a Západofranská ríša. 

Zmena v štátoprávnom postavení Východofranskej ríše, ktorá sa rozprestierala na východ od Rýna, sa 

uskutočnila, keď kráľ Oto I. Veľký bol roku 962 pápežom v Ríme korunovaný za cisára. Od 10. sto-

ročia sa Východofranská ríša uvádza ako „Regnum Teutonicorum“ (kráľovstvo Nemcov), pre ktorú sa 

od stredoveku zaužíval názov Svätá ríša rímska národa nemeckého (Múcska, 2006, s. 247). 

Moc rímsko-nemeckého cisára bola na vzostupe do 14. storočia, kým cisár Karol IV. nevydal roku 

1356 Zlatú bulu, ktorá upravovala pomery v ríši a posilnila pozície a právomoci ríšskych kniežat – 

kurfirstov (Müller, 1995, s. 63). 

V konfesionálnej oblasti nastala vo Svätej ríši rímskej decentralizácia po Augsburskom nábožen-

skom mieri (1555), keď bolo v ríši povolené oficiálne aj protestantské náboženstvo (Müller, 1995, 

s. 93). 

Markantnejšie obmedzenie cisárovej moci priniesol Vesfálsky mier (1648), keď cisár bol odkáza-

ný vo všetkých ríšskych záležitostiach na súhlas ríšskych kniežat, ktorým na ich teritóriách bola pri-

znaná plná zvrchovanosť (Müller, 1995, s. 104). 

Definitívny zánik Svätej ríše rímskej prišiel až v 19. storočí v období napoleonských vojen. Roku 

1804 sa rímsko-nemecký cisár František II. vyhlásil za rakúskeho cisára a roku 1806 vyhlásil ríšu za 

zrušenú (Müller, 1995, s. 132). 

Na viedenskom kongrese
2
 roku 1815 bolo rozhodnuté, že namiesto reštavrácie Svätej ríše rímskej 

bude založený Nemecký spolok, v ktorom malo dominantné postavenie práve Rakúsko. Ako druhá 

najvplyvnejšia mocnosť sa v Nemeckom spolku vyprofilovalo Prusko. 

19. storočie bolo storočím nástupu európskeho nacionalizmu. V európskych krajinách nastal roz-

voj národného vedomia a národnej emancipácie. V „nejednotných“ krajinách, ako bolo Nemecko 

a Taliansko, sa začal formovať národno-zjednocovací proces. V priebehu 20. a 30. rokov 19. storočia 

začali silnieť v krajinách Nemeckého spolku hlasy za zjednotenie Nemecka, ktoré malo prebehnúť 

cestou „zdola“. Tieto hlasy reprezentovalo národné liberálne hnutie, ktorého aktivity vyvrcholili 

v buržoáznej revolúcii 1848 – 1849. 

V období pred revolúciou sa vytvorili dve koncepcie zjednotenia Nemecka, a to veľké zjednotenie 

Nemecka (s Rakúskom) a malé zjednotenie Nemecka (bez Rakúska). Nástupom reakčných síl 

v Rakúsku a Prusku bola revolúcia porazená, a tým aj zjednotenie Nemecka cestou „zdola“ stroskota-

                                                      
1
 Myslia sa aspekty ako oneskorený nástup kolonializmu alebo nižší počet nemeckých kolónií v porovnaní s inými 

európskymi veľmocami. 
2
 Viedenský kongres pojednával o geopolitickom usporiadaní po napoleonských vojnách na európskom kontinente. 
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lo. Nové snahy o zjednotenie Nemecka prichádzali v ďalšom období z Rakúska aj Pruska. Rozhodu-

júci impulz udalostí smerujúcich k zjednoteniu Nemecka prišiel práve z Pruska, keď bol v čase ústav-

nej krízy menovaný za pruského ministerského predsedu konzervatívny politik Otto von Bismarck, 

ktorý prevzal na seba úlohu zjednotenia Nemecka.  

Bismarck sa narodil v junkerskej rodine 1. apríla 1815 v rodinnom sídle Schönhausen na východ 

od Labe v Starej Marke. Študoval právo na univerzite v Göttingene a Berlíne. Roku 1836 sa stal súd-

nym úradníkom v Aachene a roku 1839 prevzal pod správu panstvo svojho otca v Predpomoransku 

(Loewenstein, 1968, s. 12 – 17). Svoju politickú kariéru začal roku 1847 ako poslanec v pruskom 

zemskom sneme. V rokoch 1851 – 1859 zastupoval Prusko ako vyslanec pri Spolkovom sneme vo 

Frankfurte nad Mohanom, kde sa zasadzoval o zrovnoprávnenie postavenia Pruska a zásadne odmie-

tol vedúcu úlohu Rakúska v Nemeckom spolku. V marci 1859 bol menovaný za vyslanca Pruska 

v Petrohrade. V máji 1862 bol preložený do Paríža, kde pôsobil ako vyslanec len do jesene, keďže 

z Paríža bol povolaný do Berlína, aby nastúpil do funkcie ministerského predsedu Pruska (Loewenstein, 

1968, s. 41 – 62).  

Bismarck zamýšľal zjednotiť Nemecko pod vedením Pruska. Podľa jeho predstavy toto zjednote-

nie malo prebehnúť cestou „zhora“, t. j. spoločným rozhodnutím panovníkov a nie pod nátlakom libe-

rálneho a národného hnutia. Tomuto zámeru Bismarckovej politiky stálo v ceste Rakúsko. Preto si 

Bismarck dal za cieľ vyradiť Rakúsko z pozície štátotvorného činiteľa budúceho Nemecka. Roku 

1863 chcel dánsky kráľ upraviť štátoprávne postavenie vojvodstiev Šlesvicka a Holštajnska, ktoré boli 

spojené s Dánskom.
3
 Bismarck sa postavil proti tomuto zámeru a Rakúsku navrhol spoločný postup 

v otázke labských vojvodstiev. Z rivalov sa tak stali dočasní spojenci. Po relatívne krátkom 

a úspešnom vojenskom ťažení roku 1864 bolo Dánsko Viedenskou zmluvou nútené vojvodstvá od-

stúpiť. Správu Šlesvicka prevzalo Prusko a správu Holštajnska Rakúsko.  

Následne došlo k sporu o delenie vojnovej koristi, pretože Rakúsko chcelo, aby sa obe vojvodstvá 

stali novými členmi Nemeckého spolku. Tento spor nakoniec viedol k vojenskej konfrontácii. Bis-

marck uzavrel 8. apríla 1866 spojenectvo s Talianskom, ktoré požadovalo od Rakúska navrátenie 

Benátska. Bismarck vyjednal aj neutralitu Francúzka v prípade ozbrojeného konfliktu s Rakúskom za 

prísľub niektorých ríšskych území. Keď 1. júna 1866 Rakúsko prednieslo otázku Šlesvicka a Hol-

štajnska v Spolkovom sneme, Bismarck odpovedal útokom pruských jednotiek na Holštajnsko. Rakú-

sko požiadalo mobilizáciu štátov Nemeckého spolku a Bismarck reagoval tým, že Nemecký spolok 

vyhlásil za zrušený. Po porážke spolkových oddielov zameral svoju pozornosť na Rakúsko. Rozhodu-

júca bitka medzi pruskou a rakúskou armádou sa odohrala 3. júla 1866 pri Hradci Králové a skončila 

sa jasným víťazstvom Pruska.  

Bismarck následne chcel celé vojenské ťaženie aj proti vôle pruského kráľa a generálov čo naj-

rýchlejšie ukončiť spravodlivým mierom (Müller, 1995, s. 173 – 177). 26. júla 1866 bolo podpísané 

prímerie v Mikulove a 23. augusta 1866 nasledovalo uzavretie mieru v Prahe. Okrem Benátska, ktoré 

pripadlo Taliansku, Rakúsko nestratilo žiadne územie. Muselo však rezignovať na účasť pri formova-

ní nového Nemecka a Nemecký spolok bol zrušený. Ako výsledok prusko-rakúskej vojny roku 1867 

vznikol na sever od Mohanu Severonemecký spolok ako spolkový štát, skladajúci sa z 22 samostat-

ných štátov a slobodných miest Hamburg, Brémy a Lübeck. Pruský kráľ sa stal doživotným preziden-

tom spolku a Bismarck bol menovaný za kancelára, ktorý predsedal Spolkovej rade, zloženej zo zá-

stupcov jednotlivých spolkových štátov. 

Bismarckovi sa podarilo uzavrieť aj spojenectvo s juhonemeckými štátmi pre „odboj a výboj“ na-

mierené proti Francúzsku. Takisto sa rozvíjala hospodárska spolupráca medzi Severonemeckým spol-

kom a juhonemeckými štátmi. Avšak až ďalšie udalosti spojené s konfliktom Pruska a Francúzka 

viedli k zjednoteniu Nemecka. Francúzsko chápalo rakúsku porážku v bitke pri Hradci Králové ako 

svoju porážku a vzťahy Severonemeckého spolku a Francúzska boli veľmi napäté (Müller, 1995, 

s. 176 – 182). 

Napoleon III. sa potreboval revanšovať za Bismarckove skvelé ťahy. Uvítal zámienku, ktorú mu 

poskytla kandidatúra nemeckého princa Leopolda Hohehzollerna z vedľajšej katolíckej vetvy pruské-

                                                      
3
 V roku 1852 bol zástupcami veľmocí podpísaný Londýnsky protokol, ktorým boli labské vojvodstvá zverené pod 

správu Dánska s podmienkou ich autonómie a zákazom pre Dánsko ich inkorporovať (Loewenstein, 1968, s. 73). 
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ho panovníckeho rodu na španielsky trón, ktorý sa uvoľnil, keď revolúcia z roku 1868 zmietla krá-

ľovnú Izabelu. Rodina Hohenzollern nechcela eskalovať napäté vzťahy medzi Pruskom 

a Francúzskom a ponuku kandidatúry na španielsky trón odmietla. Napoleonovi III. to však nestačilo 

a požadoval od pruského kráľa formálne záruky, že Leopoldovi zakáže prijať ponuku na španielsky 

trón, ak mu bude ešte niekedy v budúcnosti ponúknutý. Pruský kráľ Wilhelm I. bol v tom čase 

v kúpeľnom meste Bad Ems, keď za ním prišiel francúzsky veľvyslanec Benedetti a informoval ho 

o požiadavke Francúzska. Pruský kráľ mu sľúbil, že záležitosť bude prerokovaná v Berlíne. Pruský 

kráľ mu sľúbil, že záležitosť bude prerokovaná v Berlíne. O celom jednaní informoval Bismarcka 

prostredníctvom Emžskej depeše, ktorá, ako sa neskôr ukázalo, sa stala rozbuškou nemeckého impe-

rializmu. Bismarck jej text revidoval tak, aby vyznel v tom duchu, že pruský kráľ nedôstojne francúz-

skeho veľvyslanca nechal vyhodiť komorníkom. Následne bol text depeše publikovaný v tlači. Fran-

cúzsky cisár nečakal na verziu svojho veľvyslanca a vyhlásil Prusku vojnu. Francúzsko však urobilo 

strategickú chybu, lebo najprv vyhlásilo vojnu a až potom sa na ňu začalo pripravovať. Vojna dopadla 

zdrvujúcou porážkou Francúzska, keď časť francúzskej armády bola v roku 1870 obkľúčená pri Mé-

tach a hlavné sily porazené pri Sedane. Francúzsko bolo podľa mierovej zmluvy z 10. mája 1871 pod-

písanej vo Frankfurte nad Mohanom prinútené odovzdať víťazom Alsasko a Lotrinsko a zaplatiť voj-

nové kontribúcie (Brož, 2004, s. 23 – 25).  

Okrem porážky Francúzska mala táto vojna aj národno-zjednocovací rozmer. Po vyhlásení vojny 

Severonemeckému spolku Francúzskom v juhonemeckých štátoch narástla potreba národnej spolupat-

ričnosti a patriotizmu, ktorá vyústila do spoločného vojenského ťaženia juhonemeckých štátov po 

boku Pruska. Už v priebehu vojenského ťaženia Bismarck intenzívne vyjednával so zástupcami Ba-

vorska, Württenbergska, Bádenska a Hessenska podmienky zjednotenia pod pruským vedením. Bis-

marck prisľúbil jednotlivým štátom výhradné práva, ktoré požadovali. Následne bavorský kráľ Ľudo-

vít II. ponúkol pruskému kráľovi Wilhelmovi I. cisársku korunu a ten ju na naliehanie Bismarcka 

prijal. Dňa 18. januára 1871 bolo v Zrkadlovej sále zámku Versailles vyhlásené Nemecké cisárstvo. 

Tým sa zakončilo Bismarckove zjednocovanie Nemecka „železom a krvou“. Pruské vedúce postave-

nie v novozaloženom Nemeckom cisárstve bolo zachované. Cisár a zároveň pruský kráľ predsedal 

Spolkovej rade a Bismarck zostal ríšskym kancelárom, pruským ministerským predsedom 

a ministrom zahraničných vecí.  

Prvé roky po založení nemeckého cisárstva sa vyznačovali veľkým hospodárskym vzostupom. 

Tento hospodársky vývoj bol podmienený francúzskymi vojnovými reparáciami vo výške 5 miliárd 

frankov. Tieto reparácie boli vyplatené v pomerne krátkej dobe a zaplavili nemecký finančný trh, čím 

mnohonásobne prevýšili množstvo obehu peňazí v nemeckých krajinách. Založením nemeckej ríše 

vznikol veľký hospodársky priestor, ktorý determinoval odstránenie ciel, rozvoj obchodu, hospodár-

sky rast a zjednodušoval ďalšie opatrenia nového štátu ako vlastné obchodné zákonodarstvo, unifiko-

vanie mincovní, mier a váh a aj založenie ríšskej banky. Prudký hospodársky vývoj tzv. gründerského 

(zakladateľského) obdobia urýchlil výstavbu priemyslu a železničnej siete a zintenzívnil rozmach 

bankového sektora a obchodu. V Nemecku tiež nastal nebývalý rozmach stavebnej činnosti. 

V krátkom čase vzniklo viac ako 850 nových akciových firiem. V roku 1873 všeobecná hospodárska 

kríza vo svete viedla k pádu kurzov akcií na burze a k bankrotom bánk a aj mnohých firiem. Vysokú 

konjunktúru v gründerskom období vystriedalo niekoľko rokov trvajúca depresia. Táto konjunktúra 

v nemeckom hospodárstve vytvorila podmienky pre nasledujúce obdobie, ktoré umožnili vývoz ne-

meckého kapitálu za hranice a nástup ekonomického imperializmu v zahraničnej politike Nemeckého 

cisárstva (Müller, 1995, s. 183 – 186). 

 

1.2 Bismarckova zahraničná politika a imperializmus 

Založením Nemeckého cisárstva sa narušilo doterajšie mocenské rozloženie síl na európskom kon-

tinente. Po založení Nemeckej ríše a zmene mocenského rozloženia síl v Európe sa Bismarck snažil 

presvedčiť ostatné európske mocnosti, že vzostup Nemecka nepredstavuje pre nich žiadne nebezpe-

čenstvo a že nová Nemecká ríša netúži po nadvláde nad Európou. Zahraničnú politiku Bismarcka ako 

ríšskeho kancelára determinoval jeho vzťah k Francúzsku.  

Frankfurtská mierová zmluva síce ukončila vojnu medzi Nemeckom a Francúzskom, ale neukonči-

la ich dávne nepriateľstvo. Francúzsko sa nemohlo zmieriť najmä so stratou Alsaska a Lotrinska, kto-



10. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

108 

rá pre neho znamenala aj stratu národnej hrdosti. Hlavným cieľom zahraničnej politiky Bismarcka 

bolo izolovať Francúzsko od potenciálnych spojencov. S nevôľou a obavami pozoroval, ako Francúz-

sko obnovuje svoje sily. Bismarck sa ani raz nepokúsil zmierniť francúzsko-nemecké rozpory, ale 

namiesto toho tlačil porazené Francúzsko k múru metódou nátlaku a vyhrážok vojnou pri akýchkoľ-

vek náznakoch, smerujúcich k obnoveniu vojenskej sily Francúzska alebo monarchistického režimu. 

Staral sa o to, aby Francúzsko nemohlo nájsť spojenca a zároveň sa snažil získať potenciálnych spo-

jencov na stranu Nemeckej ríše.  

Bismarck mal obavy zo zblíženia Francúzka s Rakúsko-Uhorskom a Ruskom. Vo vzťahu 

k Rakúsko-Uhorsku sa obával, že habsburská monarchia bude rozvíjať politiku revanšizmu. Všetkov-

šak záviselo od vnútropolitickej situácie v rakúskej polovici habsburského štátu. Po páde kabinetu 

grófa Hohenwarta roku 1871 sa stal ministrom zahraničných vecí gróf Július Andrássy.
4
 Ten videl 

hlavného nepriateľa v Slovanoch resp. v Rusku, a hľadal spojencov v Nemeckej ríši a vo Veľkej Bri-

tánii. Na stretnutie cisára Františka Jozefa I. do kúpeľov Gastein v auguste 1871 ho sprevádzal práve 

Andrássy. Tu sa mali stretnúť s cisárom Nemeckej ríše Wilhelmom I. a Bismarckom. Andrássy sa 

snažil presvedčiť Bismarcka, že Rusko je pre ich krajiny nepriateľsky naladené, no neuspel. Išlo mu 

o udržiavanie priateľských stykov s Rakúsko-Uhorskom a aj s Ruskom. Koncepcia, ktorú sa snažil 

rozvíjať, bol Spolok troch cisárov. Kancelár sa bál vojny s Ruskom pre rozsiahlosť bojiska, drsné 

podnebie, vytrvalosť ruského vojska, nespočetné ľudské rezervy a nevyčerpateľné zdroje nerastných 

surovín. Krátko po rozhovore v Gasteine sa Andrássy obrátil na britskú vládu so snahou o zblíženie. 

Gladstonova vláda mu vyjadrila sympatie s tým, že Habsburská monarchia nemôže očakávať, že sa 

britská vláda zúčastní na boji proti Rusku na Balkáne.  

Koncepcia britskej diplomacie bola postavená na vzájomných rozporoch medzi kontinentálnymi 

mocnosťami. Cárske Rusko sa snažilo zblížiť s Rakúsko-Uhorskom, keďže ho desila predstava rakú-

sko-nemeckej spolupráce. V septembri 1872 mal prísť cisár František Jozef I. do Berlína, aby oplatil 

Wilhelmovi jeho návštevu a ukázal, že vojna z roku 1866 je zabudnutá. Keď sa cár Alexander II. doz-

vedel o plánovanom stretnutí, pýtal sa nemeckého veľvyslanca, či je jeho prítomnosť na stretnutí 

v Berlíne žiaduca. 

Bismarck vytušil, že je potrebné využiť túto cárovu narážku, a tak sa v septembri 1872 v Berlíne 

konala schôdzka troch cisárov. Najviac pozornosti na tomto stretnutí pútala debata medzi rakúsko-

uhorským ministrom a ruským kancelárom a ministrom zahraničných vecí Gorčakovom, ktorý sa 

snažil odrhnúť Rakúsko-Uhorsko od Británie, ktoré zase chcelo od Ruska záruky na Balkáne. Medzi 

oboma ministrami bola dosiahnutá ústna dohoda, ktorá zaručovala status quo na Balkáne. Čo týka 

rokovania Bismarcka, jeho hlavným cieľom bolo upevniť politickú izoláciu Francúzska. Ruský minis-

ter Gorčakov sa snažil otupiť protifrancúzske ostrie Bismarcka. Začiatkom roku 1873 prišiel od rus-

kého maršála Berga návrh na uzavretie vzájomnej vojenskej konvencie Ruska a Nemecka. V máji 

1873 prišiel Wilhelm I. spolu s Bismarckom a maršalom Helmuthom von Moltkem do Petrohradu, 

kde bola podpísaná rusko-nemecká vojenská konvencia. V júni tohto roku cár odišiel v spoločnosti 

Gorčakova do Viedne so snahou, aby sa k nemecko-ruskej konvencii pripojilo aj Rakúsko-Uhorsko.  

Vo Viedni bola namiesto vojenskej konvencie 6. júna podpísaná Schönbrunnská dohoda, ktorá de-

klarovala, že obaja panovníci sa v prípade rozporov dohodnú. 23. októbra prišiel nemecký cisár do 

Viedne a pripojil svoj podpis k Schönbrunnskej dohode, ktorá sa zvykne označovať ako Spolok troch 

cisárov (Chvostov, 1965, s. 27 – 35). Vytvorením tejto aliancie sa Bismarckovi podarilo izolovať 

Francúzsko, ale ako ukázal sled nasledujúcich udalostí, len dočasne. 

Po zjednotení Nemecka sa v zahraničí začal výraznejšie presadzovať aj nemecký kapitál. Nemecký 

kapitál aj nemeckí obchodníci sa presadzovali čoraz väčšmi na Balkáne. Balkán ako odbytište hoto-

vých výrobkov a vhodná oblasť na vývoz kapitálu hral v obchodnej aktivite Nemecka od roku 1876 

významnú úlohu. Touto rozsiahlou ekonomickou aktivitou, ktorá sa nemohla diať bez kancelárovho 

vedomia a súhlasu, nastúpilo Nemecko na cestu ekonomického imperializmu, ktorým chcelo rozšíriť 

svoj vplyv na Balkáne (Kováč, 1984, s. 149 – 151). A práve v geopolitickej oblasti Balkánu alebo 

v tzv. východnej otázke sa Bismarck začal angažovať.  

                                                      
4
 Július Andrássy patril k popredným maďarským politikom a podieľal sa na rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 

1867. 
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Po rusko-tureckej vojne v rokoch 1877 – 1878, ktorá sa skončila ruským víťazstvom a podpísaním 

Sanstefanskeho mieru (3. marca 1878), Rusko nadobudlo na úkor Turecka nové územia a vzrástol aj 

jeho medzinárodno-politický vplyv ako protektora balkánskych národov, ktorý mal aj rozhodovať 

o ich slobode. Proti rozšíreniu moci Ruska vzniesli protest Veľká Británia a Rakúsko-Uhorsko. Do 

sporu sa zamiešal Bismarck a aby sa predišlo novej vojne, pozval veľmoci na európsky kongres do 

Berlína. A tak sa v júni a júli 1878 stretli európski štátnici na kongrese, ktorému ako hostiteľ predse-

dal práve nemecký ríšsky kancelár Bismarck. Pretože Nemecko nemalo na Balkáne relevantné záuj-

my, Bismarck mohol vystupovať v roli „čestného makléra“, ktorý sa usiluje nájsť rovnováhu medzi 

protichodnými postojmi veľmocí. Rusko muselo rezignovať na väčšinu územných ziskov už pri pred-

chádzajúcich jednaniach v Londýne, muselo sa vzdať protektorátu nad Veľkým Bulharskom a získalo 

Besarábiu. Srbsko a Čierna Hora získali samostatnosť, Rakúsko-Uhorsko právo okupovať Bosnu 

a Hercegovinu a Veľká Británia Cyprus. Týmto rozdelením Balkánskeho polostrova len vzrástla riva-

lita medzi Rakúsko-Uhorskom a Ruskom, ale národnostné otázky ostali nevyriešené. Berlínsky kon-

gres môžeme zhodnotiť ako Bismarckov triumf, pretože nemecký kancelár získal medzinárodnú auto-

ritu ako nikdy predtým. Rusko bolo sklamané, že sa kancelár nepostavil viac za jeho záujmy, aby sa 

tým odvďačil za ruskú neutralitu v rokoch 1866 a 1870 – 1871 (Müller, 1995, s. 194 – 195). 

Po berlínskom kongrese nastalo výrazne zhoršenie nemecko-ruských vzťahov. Takisto sa prehlbo-

vali rakúsko-ruské rozpory na Balkáne. V ruskej tlači prebiehala silná protinemecká vlna, ktorá vrcho-

lila po rakúsko-uhorských vojenských akciách v Novopazarskom sandžaku. Súčasne prebiehali aj 

tajné rokovania Ruska s Francúzskom namierené proti Nemecku. V tejto atmosfére dozrela situácia na 

realizáciu pripravovaného projektu nemecko-rakúsko-uhorského spojenectva (Kováč, 1979, s. 15 – 

29). Toto spojenectvo bolo jednoznačne namierene proti Rusku, s čím nesúhlasil nemecký cisár Wil-

helm, ktorý ustúpil až pod hrozbou Bismarckovej demisie, a tak 7. októbra 1879 vo Viedni podpísali 

zmluvu gróf Andrássy a nemecký veľvyslanec, knieža Reuss. Rakúsko-nemecká spojenecká zmluva 

mala formálne obranný charakter, predpokladala bilaterálnu vojenskú pomoc, ak napadne Rusko jed-

ného zo spojencov. Prakticky na základe tejto zmluvy sa malo rozhodnúť, či bude proti Rusku začatá 

vojna (Chvostov, 1965, s. 27 – 35). Toto spojenectvo sa stalo základom prvého pevného vojenského 

zoskupenia v Európe – Dvojspolku.
5
 

Rakúsko-Uhorsko hralo v Bismarckovej zahraničnej politike významnú úlohu ako pevná súčasť 

jeho koaličného systému i ako nástupu prenikania na Balkán aj na Blízky východ (Kováč, 1979, s. 17 

– 32). Aj napriek výrazne proti nemeckej nálade v Rusku sa ozývali hlasy, hlavne od ruských statká-

rov, ktoré sa snažili o zachovanie nemeckého trhu, smerujúce k normalizácii nemecko-ruských vzťa-

hov. Na rokovaní ruského veľvyslanca Saburova s Bismarckom si práve Bismarck stanovil podmien-

ku, že dohoda musí byť trojstranná, čím vlastne de facto smeroval k obnoveniu Spolku troch cisárov. 

V Rakúsko-Uhorsku však bola rakúska buržoázia a uhorská šľachta výrazne proti rusky ladená 

a orientovala sa na spoluprácu s Veľkou Britániou v otázke usporiadania Balkánu. Keď roku 1880 

padla konzervatívna vláda vo Veľkej Británii a bola nahradená vládou liberálov, zmenil sa aj dovtedy 

ústretový postoj k Rakúsko-Uhorsku a jeho mocenským záujmom na Balkáne. Nová vláda zmenila 

taktiku voči Rusku a Turecku a rakúsko-uhorská vláda bola nútená sa presvedčiť, že od Británie ne-

môže očakávať žiadnu pomoc. 

Prestala váhať a 18. júna 1881 bola nakoniec podpísaná rakúsko-rusko-nemecká zmluva, ktorá 

vošla do dejín ako Spolok troch cisárov. Na rozdiel od predošlej zmluvy z roku 1873, ktorá bola pre-

dovšetkým konzultatívnym paktom, bola nová zmluva predovšetkým dohodou o neutralite. Bismar-

ckovi sa tak podarilo naposledy obnoviť Spolok troch cisárov. Zraniteľné miesto celej diplomatickej 

kombinácie, vyjadrenej v rakúsko-rusko-nemeckej zmluve z roku 1881, bolo v tom, že ako dohoda 

troch cisárov sa mohla udržať dovtedy, kým znovu nevyhrotili rakúsko-ruské rozpory na Balkáne 

(Chvostov, 1965, s. 131 – 136).  

Medzitým v rovnakom roku ako bola podpísané obnovenie Spolku troch cisárov bola podpísaná aj 

Bardská zmluva, ktorou bola právne legalizovaná francúzska okupácia Tuniska, čím nastalo zhoršenie 

                                                      
5
 Bismarck sa v tom čase vrátil z Viedne a následne sa stretol s ruským veľvyslancom v Paríži Orlovom 

v kúpeľoch Gastein a ten sa ho pýtal, že či bol vo Viedni uzavrieť spojenectvo proti Rusku. Bismarck mu odpovedal, 

že bol Rakúsko varovať pred akýmikoľvek zámermi voči Rusku nepriateľskými (Chvostov, 1965, s. 120). 
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vzťahov medzi Talianskom a Francúzskom, nakoľko Taliansko sa snažilo budovať si 

v Stredozemnom mori svoju sféru vplyvu. Je paradoxom, že práve Bismarck podnecoval francúzsku 

vládu k obsadeniu Tuniska. Týmto obratným diplomatickým manévrom sa snažil Bismarck urobiť 

z Talianska svojho spojenca (Chvostov, 1965, s. 152). Keď Francúzsko obsadilo Tunisko a zriadilo 

nad ním svoj protektorát sa v Taliansku začali ozývať hlasy za zblíženie s centrálnymi mocnosťami 

s výnimkou iredentistických kruhov (Procacci, 1997, s. 286).  

V Rakúsku vítali zblíženie s Talianskom kvôli zaisteniu týlu v prípade vojny s Ruskom a Bismarck 

zase potreboval Taliansko na izolovanie Francúzka. A tak Cairoliho vláda súhlasila s uzavretím spo-

jenectva s Rakúsko-Uhorskom a Nemeckom, ktoré bolo podpísané 20. mája 1882 a vošlo do histórie 

pod názvom Trojspolok. Trojspolok bol uzavretý na päť rokov a niekoľkokrát predlžovaný až do roku 

1915 (Chvostov, 1965, s. 152 – 153 ). Roku 1883 uzavrel Bismarck s Rumunskom zmluvu o zaistení 

a tým dovŕšil systém aliančnej politiky.  

V poslednej tretine 19. storočia sa vytvoril dobový kapitalistický koloniálny systém. Tento systém 

zahrňoval staré koloniálne dŕžavy, ktoré sa vytvorili v epoche pôvodnej akumulácie kapitálu. Tieto 

staré dŕžavy boli v období prechodu od kapitalizmu k imperializmu rozšírené o nové koloniálne úze-

mia nadobudnuté v 70. až 90. rokoch 19. stočia mocnosťami (Chvostov, 1965, s. 137). Obdobie impe-

rializmu môžeme chápať ako úsilie štátnej politiky, vedúce k politickému a ekonomickému ovládnu-

tiu území cudzích štátov. Hlavná pozornosť európskych mocností sa začala zameriavať hlavne na 

Afriku. Preteky o ovládnutie Afriky odštartovalo Belgicko, resp. jeho kráľ Leopold II., keď roku 1879 

poslal expedíciu do povodia rieky Kongo. V rokoch 1879 až 1883 prebehlo obsadenie Konga, na kto-

rom sa podieľali okrem belgických jednotiek aj francúzske jednotky. Keď Veľká Británia videla zblí-

ženie Francúzska s Belgickom uzavrela zmluvu s Portugalskom. Francúzsky premiér Jules Ferry pro-

testoval proti anglo-portugalskej zmluve a do celého konfliktu sa zamiešal aj Bismarck. Podnietil 

koloniálne súperenie veľmoci a pripojil sa k protestu, ktorý podal Ferry. Pod nátlakom Nemecka 

a Francúzska boli Británia a Portugalsko nútené zrušiť svoju zmluvu o ústí rieky Konga. Prejavili 

súhlas s tým, aby otázku Konga riešila medzinárodná konferencia. 

Oficiálne jej iniciátorom bolo Nemecko a v Berlíne bola táto konferencia zahájená v novembri 

1884. Nemecko, Francúzsko a USA spoločne podporili nároky belgického kráľa Leopolda a zamietli 

nároky Veľkej Británie a Portugalska. Vo februári 1885 sa berlínska konferencia skončila podpísaním 

Záverečného aktu. Povodie Konga a niektoré susediace oblasti boli prehlásené za pásmo slobodného 

obchodu. Z tovaru dovezeného z tohto pásma nebolo vyberané žiadne clo, ani importné ani tranzitné. 

Bola vyhlásená sloboda plavby po rieke Kongo a jej prítokoch pre obchodné lode všetkých národov 

na zásade „absolútnej rovnoprávnosti“. Krátko na to bol utvorený z dŕžav Slobodný štát Kongo, spo-

jený personálnou úniou s Belgickom. 1. februára 1885 kráľ Leopold informoval o tom účastníkov 

berlínskej konferencie, a ktorý skoro tento nový štát uznali.  

V dobe berlínskej konferencie sa vyhrotil aj anglo-nemecký konflikt. Už počas francúzsko-pruskej 

vojny žiadali nemeckí podnikatelia, najmä veľkoobchodníci a lodiari z Hamburgu a Brém kolónie. 

V 70. a 80. rokoch 19. storočia sa stali tieto požiadavky naliehavejšie. Bismarckov postoj k otázke 

kolónií bol rezervovaný až chladný. Bismarck uvádzal, že poloha Nemecka v centre Európy mu vy-

tvára prinajmenšom dva nebezpečné fronty a to mu nedovoľuje riskovať konflikt s Veľkou Britániou 

pre kolónie (Chvostov, 1965, s. 154 – 156). Ale napriek kancelárovmu odmietavému postoju bol 6. 

decembra 1882 vo Frankfurte nad Mohanom založený Nemecký koloniálny spolok. Jeho cieľom bolo 

popularizovanie koloniálnej myšlienky. Na začiatku roku 1884 vznikla v Berlíne Spoločnosť pre ne-

meckú kolonizáciu, ktorá sa zameriavala na podporu nemeckých koloniálnych spoločností a usmer-

ňovanie nemeckého vysťahovalectva. Obe spoločnosti v roku 1887 spojili v Nemeckú koloniálnu 

spoločnosť, ktorá mala presadzovať a podporovať nemecké akcie v zámorí (Müller, 1995, s. 194 – 

195). Nakoniec v otázke kolónií musel nemecký kancelár ustúpiť. Zmeniť postoj Bismarcka neprinútil 

tlak buržoázie, ale medzinárodná politická situácia, ktorá sa zdala pre Nemecko veľmi priaznivá. Ob-

sadenie Tuniska Francúzskom, Egypta Britmi a Turkménska Rusmi zostrilo taliansko-francúzske, 

anglo-francúzske a anglo-ruské vzťahy, vzájomné rozpory medzi mocnosťami zaisťovali pevné pos-

tavenie Nemecka.  

Roku 1883 založil brémsky kupec Luderitz osadu v juhozápadnej Afrike, v oblasti Angra Pecquena 

a požiadal Bismarcka o protektorát. Bismarck sa pýtal britského ministerstva zahraničných vecí, či má 
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Veľká Británia na túto oblasť nároky. Dostalo sa mu odpovede, že Británia získanie pustých brehov 

bude považovať za porušenie svojich zákonných práv. Bismarck na túto odpoveď reagoval otázkou, 

na čom si zakladá Británia tieto svoje práva. V Británii sa zdržali s odpoveďou, a tak sa rozhodol, že 

postaví Britov pred hotovú vec – 24. apríla 1884 vyhlásil protektorát nad Angra Pecquenou 

s priľahlým pobrežím. Tak vznikla prvá nemecká kolónia, Nemecká juhozápadná Afrika. 5. mája 

1884 nariadil svojmu veľvyslancovi v Británii, aby informoval lorda Granvilla, že by bolo pre Veľkú 

Britániu najvýhodnejšie, aby túto skutočnosť uznala. Británia má vraj kolónií veľa a malé nemecké 

dŕžavy jej nemôžu spôsobiť žiadnu škodu. Po tejto obratnej diplomatickej argumentácii a prudkej 

diskusii sa Briti museli s touto udalosťou zmieriť. V rokoch 1884 – 1885 bola nemecká vlajka vztýče-

ná v Kamerune, Togu, Nemeckej východnej Afrike a v severovýchodnej časti Novej Guiney (Chvos-

tov, 1965, s. 157). V posledných rokoch svojej vlády sa Bismarck vrátil k skeptickému postoju voči 

kolóniám. Jednému priaznivcovi koloniálnej myšlienky svoje názory v decembri 1888 vysvetlil takto: 

„Tu leží Rusko, tu leží Francúzsko a my sme uprostred, to je moja mapa Afriky“ (Müller, 1995, 

s. 196).  

V polovici 80. rokoch 19. storočia sa presunulo centrum politického napätia z Afriky a Ázie na 

Balkán. Keď roku 1885 vypuklo vo Východnej Rumélii povstanie a bol vyhnaný turecký miestodrži-

teľ bolo vyhlásené zjednotenie Bulharska a bulharský knieža Alexander, bývalý princ Battenberg sa 

prehlásil kniežaťom zjednoteného Bulharska. 

Bulharsko vďačilo za svoju samostatnosť práve Rusku a Alexandra Battenberga dosadila tiež cár-

ska vláda. Ten sa však začal orientovať v hospodárskej spolupráci a v oblasti výstavby železníc na 

Rakúsko-Uhorsko. Cárska vláda sa však prirodzene postavila proti tomu a protestovala proti zjedno-

teniu Bulharska v zmysle porušenia berlínskeho traktátu. Nemecký kancelár zastával od prvých dní 

rumelských udalostí stanovisko ako v rokoch 1875 – 1877 a tváril sa, že súhlasí so všetkým, na čom 

sa Rusko s Rakúsko-Uhorskom dohodlo. Takisto sa v tomto období prehĺbili nemecko-ruské rozpory. 

Pôvod týchto rozporov nemôžeme hľadať v rusko-rakúskom konflikte na Balkáne, ale 

v hospodárskom boji medzi nemeckým a ruským priemyslom. Objektom týchto rozporov bol ruský 

vnútorný trh, kde až do konca 70. rokov prevládal nemecký priemysel. Príčinou rozporov bol ruský 

protekcionizmus, ktorý bránil postupu nemeckého kapitálu. Jeho cieľom bolo zaistiť trh domácemu 

kapitálu.  

Bismarck bol veľmi citlivý k záujmom nemeckého ťažkého priemyslu a jeho diplomacia vynakla-

dala nemálo úsilia, aby vyhľadala nové trhy pre odbyt nemeckého tovaru. Roku 1883 kancelár pre-

svedčil Turecko, aby svoje vojenské zákazky zadané u Armstronga dalo Kruppovi a Mauserovi. Roku 

1885 zariadil pre Kruppa zákazky od čínskej vlády. Cárska vláda v záujme posilnenia ruského kapitá-

lu vychádzala ochotne v ústrety ruským podnikateľom. Roku 1886 Bismarck na stretnutí s ruským 

veľvyslancom Šuvalovom prehlásil, že Rusko má právo poslať do Bulharska vojská a potom prešiel 

k otázke ruských ciel. Nebolo potrebné tajiť, že Rusku bolo ponúknuté Bulharsko výmenou za colné 

ústupky. Bismarckovi sa nakoniec podarilo dosiahnuť to, že pripravené zvýšenie colných sadzieb na 

železo a uhlie bolo odložené. Taktiež keď na rokovaní prišla reč na otázku úžin (Bospor a Dardanely), 

Bismarck tlmočil Šuvalovovi, že nebude mať nič proti tomu, ak ich Rusko ovládne. Cárska vláda 

v tejto dobe však na získanie úžin nepomýšľala. Bismarck sa takto márne snažil vyprovokovať Rusko 

k novej vojenskej akcii proti Turecku. 

Od jesene 1886 v dôsledku zhoršujúcich sa rusko-rakúskych vzťahov začína kancelár pracovať na 

anglo-rakúskej spolupráci, čím chcel dosiahnuť, aby Veľká Británia prevzala na seba záväzky voči 

Rakúsko-Uhorsku a Taliansku, ak by došlo k vojenskému konfliktu s Ruskom a sčasti proti Francúz-

sku. Kancelár podnecoval Rusko k vojenským akciám proti Bulharsku, ale zdržiaval Rakúsko v jeho 

akciách proti Rusku. Súčasne aktivizoval britskú politiku a snažil sa vyvolať anglo-ruský konflikt. 

Zároveň aj s manévrami v anglo-rusko-rakúskych vzťahoch vystupňoval kancelár do krajnosti kam-

paň v tlači proti Francúzsku, kde sa roku 1886 stal ministrom vojny generál Boulanger, ktorý začal 

agitáciu v zmysle revanšizmu. Nová vláda vo Francúzku taktiež pomýšľala na to, že by sa malo Fran-

cúzsko s Nemeckom vyrovnať. 

Roku 1887 Bismarck zvažoval vojenskú akciu proti Francúzsku (nebolo to po prvýkrát), ale po 

tom, ako sa presvedčil, že nemôže zaručene počítať s Ruskou neutralitou, od vojenského útoku upus-

til. Tým, že mala vypršať platnosť Spolku troch cisárov, cár roku 1887 dal súhlas, aby bolo obnovené 
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jednanie s Nemeckom a miesto zmluvy troch cisárov bola uzavretá dvojstranná nemecko-ruská zmlu-

va.  

Jednať začali Šuvalov a Bismarck. 11. mája 1887 predložil ruský vyslanec kancelárovi návrh 

zmluvy medzi oboma mocnosťami. Predmetm zmluvy bolo zachovanie neutrality v prípade, ak by sa 

jedna zo zmluvných strán ocitla vo vojnovom stave s treťou mocnosťou. Zmluvná strana by v prípade 

takéhoto konfliktu vynaložila všetko úsilie, aby bol konflikt lokalizovaný. Zmluva taktiež riešila bal-

kánsku otázku tak, že Nemecko uznáva ruské záujmy na Balkáne, sféru vplyvu v Bulharsku a vo vý-

chodnej Rumélii. Zmluva nakoniec obnovila ustanovenie zmluvy o uzavretí úžin z roku 1881. 

K zmluve bol priložený aj zvláštny protokol, kde sa Nemecko zaväzuje, že Rusku poskytne diploma-

tickú podporu, ak cár uzná za nutné prevziať ochranu vstupu do Čierneho mora, aby si zachoval „kľúč 

od svojej ríše“. Zmluvu zároveň s protokolom podpísali Bismarck a Šuvalov 18. júna 1887. 

Zmluva je známa pod názvom Zmluva o zaistení, avšak Nemecko zmluvu o zaistení malo 

s Rakúsko-Uhorskom a Talianskom a teraz aj s Ruskom. Bismarcka znepokojovalo, že Rusko nie je 

dostatočne zmluvne viazané pre prípad vojny s Francúzskom. Kancelár chcel od Ruska vymôcť ešte 

viac. Začal s tým, že sa vyhol pomoci Rusku, keď nechcelo, aby na bulharský trón bol dosadený rakú-

sky chránenec Ferdinand Koburský. Ďalej za kancelárovej spolupráce bola uzavretá roku 1887 nová 

anglo-rakúsko-talianska dohoda, ktorá zaväzovala zmluvné stany, že budú dodržiavať status quo na 

brehoch Stredozemného, Čierneho, Egejského a Jadranského mora a pobreží severnej Afriky. Ešte 

väčší účinok sľubovali prostriedky hospodárskeho nátlaku na Rusko.  

V nemeckej tlači sa rozpútala rozsiahla kampaň proti ruským úverom a séria protiruských opatrení 

bola dovŕšená, keď v Nemecku bolo zvýšené clo na obilie (Chvostov, 1965, s. 200 – 220). Výsledkom 

všetkých nemeckých opatrení proti Rusku bolo zhoršenie rusko-nemeckých vzťahov. Vrcholo bolo, 

keď cárovi boli predložené doklady, že Bismarck aktívne podporuje Ferdinanda Koburského. Pri 

osobnom stretnutí v Berlíne Bismarck cárovi tvrdil, že Nemecko nepodporuje Ferdinanda Koburského 

a dokazoval mu, že predložené doklady sú falošné. 

V tom čase nemecké vojenské kruhy na čele s poľným maršálom Moltkem a jeho zástupcom gene-

rálom Walderseem
6
 poukazovali na ruské vojenské prípravy. Keďže Rusko zhromaždilo vojenské 

jednotky na hraniciach s Rakúskom, žiadali preventívnu vojnu proti Rusku. Bismarck vojnu s Ruskom 

nechcel. Rusko zastrašoval, ale rozhodne sa staval proti vojnovým plánom generálneho štábu. Bis-

marck sa tiež presvedčil, že nedosiahne stanovené ciele a zmenil svoj postup. Pomohol získať cárovi 

demonštratívne zadosťučinenie, keďže od sultána, ktorý bol tiež protektorom pre Bulharsko, vymohol 

prehlásenie, že Ferdinand Koburský sa dostal na trón nezákonne. Ten však na tróne ostal, aj keď ne-

bol de iure medzinárodne uznaný. Svojím nátlakom na Rusko však Bismarck dosiahol práve opačný 

výsledok, položil základy rusko-francúzskeho spojenectva, ktorému bránil všetkými silami od roku 

1871. Peniaze, ktoré ruská vláda potrebovala a ktoré jej v Berlíne boli odopierané, dostala v Paríži.  

V roku 1887 boli od Francúzsku uzavreté prvé pôžičky cárskej vláde. Odvtedy nasledovala jedna 

pôžička za druhou a francúzsky kapitál sa stal hlavným veriteľom cárizmu. Jedným z výsledkov zhor-

šenia rusko-nemeckých a francúzsko-nemeckých vzťahov bolo, že nemecká koloniálna expanzia bola 

zabrzdená. Od roku 1886 Bismarck nepodnikal žiadne koloniálne výboje. V roku 1889 navrhol brit-

skému ministerskému predsedovi Salisburymu uzavrieť spojenectvo proti Francúzsku, ale bol od-

mietnutý. Roku 1888 Bismarck predĺžil zmluvu o zaistení s Rumunskom.  

V dobe jednania s Veľkou Britániou v roku 1889 nebolo Bismarckove postavenie ako ríšskeho 

kancelára také pevné. Keď v marci 1888 zomrel cisár Wilhelm I. a krátko na to o tri mesiace skonal aj 

jeho syn Fridrich III., na trón nastúpil jeho vnuk Wilhelm II.
7
 (Chvostov, 1965, s. 200 – 225). Tento 

mladý a energický cisár si cenil Bismarckove zásluhy ako zakladateľa štátu a tvorcu jeho politiky, ale 

veľmi skoro sa dostal do sporu so starým kancelárom.  

Kľúčové rozpory medzi Bismarckom a Wilhelmom boli vo vnútornej politike ohľadom sociálneho 

zákonodarstva, ktorého Wilhelm bol zástancom a v zahraničnej politike otázka Ruska a preventívnej 

                                                      
6
 Generál Alfred von Waldersee velil nemeckým jednotkám, ktoré sa angažavovali na potlačení boxerského po-

vstania v Číne, ktoré vypuklo roku 1898 (Muller, 1995, s. 204). 
7
 Fridrich III. mal povesť liberála a očakávalo sa od neho, že pretvorí Nemecko na konštitučnú monarchiu po vzo-

re Veľkej Británie (Muller, 1995, s. 197). 
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vojny proti nemu. Kým Wilhelm bol zástancom názorov generálneho štábu za útok na Rusko, Bis-

marck bol jednoznačne proti nim. Wilhelm chcel realizovať vlastnú politiku, a preto Bismarckovi 

navrhol, aby podal demisiu. Ten to však odmietol, ale keď mu druhýkrát navrhol podať demisiu, Bis-

marck súhlasil.  

Roku 1890 Bismarck podal demisiu a cisár Wilhelm ju prijal. Bismarckov odchod uzavrel najväč-

šiu kapitolu v dejinách nemeckej diplomacie. Po odchode Bismarcka z postu ríšskeho kancelára sa 

cisár Wilhelm snažil zachovať dekórum a udelil mu titul vojvoda lauenberský a poľný maršál. Bis-

marck sa následne stal hlasným kritikom politiky cisára Wilhelma II. a nového kancelára Lea von 

Caprivi.
8
  

Bismarck sa prvýkrát v živote sa stal skutočne populárnym. Všade, kde sa objavil, sa okolo neho 

zhromažďovali davy ľudí. Vychvaľoval parlament ako centrum politického života pričom za svojej 

vlády ho tvrdo utláčal. V prvých dvoch rokoch Bismarckovej nútenej nečinnosti mu navrhli, aby písal 

pamäti. Z projektovaných 6 zväzkov vyšli len 2 zväzky a 3. zväzok, pamflet proti Wilhelmovi II., 

vyšiel až po páde cisárstva. Od roku 1897 bol Bismarck pripútaný na vozík. Zomrel 30. júla 1898 

(Loewenstein, 1968, s. 193 – 202). 

Charakteristickým rysom jeho diplomacie bola bojovnosť a násilnosť a ako diplomat sa neochotne 

uchyľoval k metóde kompromisu. Keď nepomohol nátlak alebo vydieranie, Bismarck siahol k svojej 

ďalšej metóde, ktorou bolo podplácanie. Bismarck súdil, že v politike je dovolená každá zákernosť 

a každá špinavosť. Druhým rysom Bismarckovej diplomacie bola neobyčajná aktivita, keďže neustále 

pracoval na nových diplomatických kombináciách (Chvostov, 1965, s. 223 – 227).  

Bismarck ako cieľavedomý a činorodý politik vo svojej politike s obľubou využíval rímske Divide 

et impera alebo Rozdeľuj a panuj. Bismarck bol vynikajúci diplomat. Hlavnou úlohou jeho diploma-

cie bola izolácia Francúzska a za najväčší úspech by považoval novú lokálnu vojnu proti Francúzsku, 

ktorá by zaručila nemeckú hegemóniu v západnej Európe.  
 
 
Literatúra: 
BROŽ, I.: Emžská depeša: rozbuška nemeckého militarizmu. In: Historická revue. 2004, roč. XV, 

č. 2, s. 23 – 25. 
CHVOSTOV, V. M. a kol.: Dějiny diplomacie II. Praha: Nakladatelství politické literatúry 1965. 

751 s. 
KOVÁČ, D.: Od Dvojspolku k politike anšlusu. Bratislava: Veda 1979. 232 s. 
KOVÁČ, D.: Wolter, H.: Bismarck aussenpolitik 1871 – 1881. In: Historický časopis, 1984, roč. 

32, č. 1, s. 149 – 152. 
LOEWENSTEIN, B.: Otto von Bismarck. Praha: Nakladatelství Svoboda 1968. 248 s. 
MÚCSKA, V. a kol.: Dejiny raného stredoveku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2006. 388 s.  
MULLER, H. a kol.. 1995.: Dějiny Německa. Brno: Nakladatelství lidové noviny 1995. 603 s.  
PROCACCI, G.: Dějiny Itálie. Brno: Nakladatelství lidové noviny 1997. 493 s.  
 
Internetové zdroje: 
1. Bismarck. In: Preussenweb [online]. [cit. 2014-3-4]. Dostupné na internete: 

<http://www.preussenweb.de/personen/bismarck.htm> 
2. Imperialism. In: Britannica [online]. [cit. 2014-3-4]. Dostupné na internete: 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/283988/imperialism> 
 

                                                      
8
 Bismarck využíval na kritiku pravicové noviny Hamburger Nachrichten a Zukunft (Loewenstein, 1968, s. 196). 




