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SJEDNOCENÍ KRVÍ A ŽELEZEM: 
PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866 

  
Německý prostor, velmi významná součást Evropy, nepředstavoval až do druhé poloviny 19. století 
jednotný státní útvar. Naopak – již od počátku tisíciletí byl rozdělen do značného množství států a 
státečků. V 60. letech 19. století vrcholí proces sjednocení Německa pod vedením Pruského 
království, který byl uzavřen vytvořením Německého císařství v roce 1871. 
 

1. Sjednocení Německa proběhlo ve 3 fázích, přičemž každé odpovídá jeden válečný konflikt. 
Ve kterých letech tyto konflikty proběhly, které hlavní státy v nich válčily a kdo zvítězil? 

 

 

 

 

 
2. Předobrazem německého sjednocení byl sněm v roce 1848. Kde (ve kterém městě) se konal? 

Diskutovaly se na něm především tzv. velkoněmecká a maloněmecká koncepce sjednocení. 
Uveďte, v čem spočíval hlavní rozdíl mezi těmito koncepcemi. Na sněm byl pozván i jeden 
významný český historik a politik. Uveďte jeho jméno, zda se sněmu zúčastnil, a jak toto své 
rozhodnutí odůvodnil. Toto odůvodnění patřilo do širší politické koncepce. Jak se nazývala a 
jaký byl její základní princip? 

 

 

 

 

 
 
 

Dobová kolorovaná litografie zasedání sněmu podle obrazu 
Leo von Elliota. Zdroj obrázku: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Zeitg
en%C3%B6ssige_Lithografie_der_Nationalversammlung_in
_der_Paulskirche.jpg 
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3. Hlavními stranami války v roce 1866 byly Rakouské císařství a Pruské království. Bojovalo 

se především v Čechách a na území dosud nesjednoceného Německa. Které významné 
německé státy (uveďte alespoň dva) byly spojenci Rakouska?  
 
 
 

4. Kromě Pruska čelilo Rakousko ještě dalšímu nepříteli na jihu/jihozápadě. O kterou zemi se 
jednalo a jak tento střet dopadl? 

 

 
5. Která území ztratilo Rakousko v důsledku prohrané války v roce 1866? Co se s těmito 

územími stalo? Jak se změnila role Rakouska v prostoru vznikajícího Německa? 

 

 
6. Vnitropolitickým důsledkem porážky Rakouska byla změna státoprávního uspořádání 

monarchie. Jak ji nazýváme? Jaké byly její hlavní principy? Jaký postoj k této změně zaujala 
česká politická reprezentace a proč? 
 

 

 

 
7. Vyhledejte základní informace o životě císařovny Alžběty. Popište její pohnuté životní osudy. 

Vyhledejte její portréty a pokuste se vyjádřit, proč se jí říkalo nejkrásnější žena Evropy. 
 

 
 


