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I.

VZNIK PRUSKA

kurfiřt Fridrich III.

 získává roku 1701 od císaře královský titul,

platící ale jen pro jeho území mimo říši

zde pak vládne jako

 Fridrich I.
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II.

 syn krále Fridricha I. – Fridrich Vilém I.  

 nastupuje 1713, protestant, šetrný, omezí výdaje a uspořádá finance,

 rád buduje armádu a Prusko směřuje k  jednostrannému vojenské zaměření 

      =  variace všeobecné branné povinnosti

      =  povinnost šlechty sloužit státu (důstojníci, vyšší úředníci)

 centralizace správy a moci,

 hospodářský merkantilismus (manufaktury).
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III.

 Fridrich II. Veliký 
 syn Fridricha Viléma I.

(vnuk Fridricha I.)

- tvrdá výchova, pokus o útěk do Anglie

- vládne od 1740,  dopisuje si s Voltairem, 
jehož i zve do Berlína

- osvícenský absolutismus: považuje se 
za prvního služebníka státu

(Obr. č. 1: Fridrich II., Müller, s. 115.)
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IV.

posílení abs. moci a velmocenského vzestupu Pruska 

merkantilismus 

zdokonalování státní správy 

reformy – vojenství

              –  právo 

              –  školství

              –  zemědělství   
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V.

 Odmítnutí pragmatické sankce  umožní Fridrichovi získat vojensky Slezsko a Kladsko na 

úkor Rakouska. V tzv. válkách o rakouské dědictví 1740 – 1745 došlo ke dvěma slezským 

válkám.

„Diplomacie bez zbraní je jako hudba bez nástrojů.“

sedmiletá válka 1756 – 1763  (světový vojenský konflikt)                                                                  (shrnutí – učeb. str. 23-24)

- u Kolína                                                                                                              (učeb. str. 24)

- u Leuthenu                                                                                                          (učeb. str. 25)

- ruská vojska v Berlíně, nový car Petr III. dává rozkaz k odchodu, podepisuje bezpodmínečný 

separátní mír, navíc nabízí případnou vojenskou pomoc Prusku proti Rakousku. Slezsko a Kladsko 

tak zůstávají  v držení Pruska.

 1772  první d ělení Polska   
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VI.

   Zakládá  1785 Spolek německých 
knížat jako aktivní opozici snahám 
Josefa II. o posílení Rakouska v 
rámci říše.

   V závěru života odmítá jakoukoli 
kritiku a umírá zcela osamocen 
1786, nazýván současníky „der 
Alte Fritz“.

(Obr. č. 2: Pruský král Fridrich II., Hlavačka, s. 24)
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VII.

Další hlavní události po smrti Fridricha II.

1793 – druhé d ělení Polska        

povstání polské šlechty /Tadeusz Kościuszko/ potlačeno ruskými a pruskými vojsky

1795 – třetí dělení Polska   

války s Napoleonem v počátku 19. století

sjednocení Německa ve druhé polovině 19. století
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