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Abstrakt 

Práce se zabývá událostmi v Praze v období 1868–1872 s bližším zaměřením na rok 

1868 v průběhu táborového hnutí. Seznamuje s nejdůležitějšími událostmi, které hýbaly 

veřejným děním ve sledovaném období. Práce řeší především protesty proti rakousko-

uherskému vyrovnání, slavnost kladení základních kamenů k Národnímu divadlu, 

císařskou návštěvu roku 1868, vyhlášení výjimečného stavu v Praze, dělnickou otázku, 

soudy s redaktory novin, politické vyjednávání o česko-rakouském vyrovnání a chabrusové 

volby. Práce se zabývá i předcházejícími událostmi, které měly vliv na námi sledované 

období.  
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Abstract 

The thesis deals with the events that occurred in Prague in the years 1868-1872 

with closer focus on the year 1868 during the Camp Movement. It introduces the most 

important events which affected public affairs in the observed period. The thesis deals 

mostly with protests against Austro-Hungarian Compromise, the celebration of the laying 

of the foundation stone of the National Theatre, visit of the emperor in the year 1868, 

announcement of a state of emergency in Prague, Labor Question, legal cases for 

newspaper editors, political negotiations about Austro-Hungarian Compromise and Fiddle 

elections. The thesis also deals with previous events which had influence on the observed 

period. 
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1 Úvod 

Diplomová práce má za cíl popsat události odehrávající se v Praze během táborového 

hnutí mezi léty 1868–1872, které sice nepatří mezi tábory lidu, ale s táborovým hnutím úzce 

souvisely. Literatura, která se zabývá touto problematikou, je poměrně bohatá, autoři se v ní 

zabývají významnými osobnostmi či politickými jednáními v uvedeném období, přesto 

události spojené s táborovým hnutím v Praze, jimiž se v práci zabývám, jsou pouze zmíněny, 

ale nejsou blíže rozvedeny, což vnímám jako určitou mezeru, protože se jedná o události 

nabité nejrůznějšími motivy a symbolikou. Jedinou výjimkou je položení základních kamenů 

k Národnímu divadlu či tábor lidu na Řípu, ale zde jsem se snažil zaměřit na jiné okolnosti, 

než kterým věnují předcházející autoři svou pozornost. 

Při volbě tohoto tématu jsem se inspiroval svou dosavadní badatelskou činností, v níž 

v několika ohledech navazuji na své starší práce zabývající se táborovým hnutím v Čechách 

s přihlédnutím na oblast severovýchodních Čech,1 a především táborovým hnutím v Praze.2 

Téma táborů lidu mě fascinuje a chtěl bych se mu dále věnovat, a přestože jsem v této práci 

od něj částečně ustoupil, je to pouze zdánlivé, jelikož mnou sledované události táborové hnutí 

doplňují a jsou jeho součástí. Jelikož jsem se vykreslením táborového hnutí věnoval 

v minulých pracích, zde jsem celkové shrnutí táborového hnutí vynechal, pouze odkazuji na 

své předešlé práce. 

Když jsem zpracovával tábory lidu v Praze, narazil jsem při studiu pramenů 

a literatury na několik událostí, které byly sice v literatuře zmíněny, ale nebyly nijak dál 

rozvedeny. Proto jsem si vytkl za cíl své práce právě tyto události přiblížit. Při podrobnějším 

seznámení s některými z nich a vzhledem k jejich rozsáhlosti jsem se rozhodl zaměřit svůj 

badatelský záměr na nejdůležitější rok táborového hnutí v Praze, a to na rok 1868. Tento rok 

totiž přinesl mnoho událostí, které ovlivnily i zbývající sledovaná léta a jež jsem shrnul 

v další kapitole. Veřejné události v Praze byly totiž tímto rokem ovlivněny, navíc byly 

omezeny mezinárodní situací a vyjednáváním s vládou o rakousko-české vyrovnání. Ve 

vyjednávání se angažovala česká státoprávní šlechta působící skrze staročechy na 

mladočechy, kteří byli hlavními organizátory veřejných událostí, aby tato shromáždění 

a protesty omezila na minimum a neohrozila slibně se vyvíjející jednání. 

                                                      
1 KUBÍČEK, Lubomír, Tábory lidu v Čechách v 19. století, Praha 2014, Diplomová práce, Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin, 100 s.  
2 KUBÍČEK, Lubomír, Tábory lidu v Praze v 19. století, Praha 2014, Bakalářská práce, Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, 70 s. 
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Práci jsem rozdělil na čtyři hlavní kapitoly, kdy je hlavní zájem věnován událostem, 

jako byla slavnost položení základních kamenů k Národnímu divadlu, o níž sice bylo napsáno 

mnoho, ale snažil jsem se zaměřit především na přípravy a symboliku oslav a na projevy 

pronesené během této významné slavnosti. Další významnou událostí byla návštěva Františka 

Josefa I. v Praze, kdy jsem se pro vykreslení situace v Praze v tomto osudovém roce rozhodl 

ukázat, jak se lišila od předcházející císařské návštěvy v roce 1866. Další události se týkaly 

oslav 70. narozenin Františka Palackého či výletu Čechů do Kostnice, kdy mě zajímalo, kdo 

se těchto událostí účastnil a jaké měly tyto slavnosti motivy a cíle.  

Další kapitola se zabývá veřejnými protesty, které se v roce 1868 odehrály, kdy 

významnou roli hrály protesty proti Eduardu Herbstovi, protesty proti novým daním, tábor 

lidu na Řípu či šarvátky, které vyústily ve vyhlášení výjimečného stavu v Praze, trvajícího až 

do jara roku 1869. Další významnou součástí tohoto období byla i dělnická otázka, která se 

v tomto období začínala výrazně řešit, a zabývat se budeme především záležitostmi 

dělnického spolku Oul, jenž v tomto roce vznikl. Důležitou součástí tohoto období byly 

i tiskové soudy s redaktory a vydavateli novin či drobné konflikty především v druhé polovině 

roku 1868. Snažil jsem se postihnout i vztahy mezi Čechy a Němci a to, zda jak zasáhly i 

námi sledované události. 

V práci se chci opírat především o tisk, a to o opoziční Národní listy a vládní Pražský 

deník, které chci doplnit o Národní pokrok, Svobodu či dělnický časopis Dělník, který 

v tomto období také vycházel. Dalším pramenem pro zkoumání tiskových soudů byly zápisky 

Jakuba Arbese „Pláč Koruny české“ a vzpomínky Františka Mila Hájka na věznění v Praze od 

Jaroslava Skrbka a vzpomínky a shrnutí tohoto období od svědka těchto událostí 

a významného pozdějšího mladočeského politika Gustava Eima. Dále bych rád využil 

archivní materiály uložené v Památníku národního písemnictví, kde mě zajímala 

korespondence Františka Chleboráda a archivní materiály spojené se spolkem Oul.  

Teoretické část se zabývá především shrnutím období od revoluce 1848 po konec roku 

1867 s ohledem na Prahu. Jedná se skutečně o pouhé shrnutí, protože podrobnosti 

o samotném táborovém hnutí v Čechách a na Moravě jsou obsaženy v mých minulých 

pracích. Teoretická část stručně zhodnotí revoluční události roku 1848 s ohledem na táborové 

hnutí, česko-německé soužití v českých zemích v tomto období, uvedení do problému 

dělnické otázky v Praze, období ústavnosti od roku 1860 do roku 1867. Z literatury, z níž 

budu hlavně vycházet, chci jmenovat Obezřetnou elitu od Jiřího Štaifa, Velké dějiny zemí 

Koruny české XII. a, Českou společnost 1848–1918 od Otty Urbana.  
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Závěrečnou kapitolu věnuji vývoji v Praze ve zbývajících letech, jenž byl ovlivněn 

zrušením výjimečného stavu v dubnu 1869, kdy ještě pokračovalo táborové hnutí, které ale 

mělo jiný průběh ve srovnání s rokem 1868. Další roky byla situace v Praze ovlivněna 

jmenováním vlády Alfréda Potockého roku 1870, kdy započala jednání s vládou o podobě 

českého vyrovnání, která trvala do roku 1871, kdy byla nakonec neúspěšná, ale způsobilo 

uklidnění situace v Praze. Po neúspěšných jednáních se už tábory lidu nekonaly a celé toto 

období končí pokusem ovládnout volby do velkostatkářské kurie, které neměly mnoho 

společného s poctivými volbami. Vítězství v nich se dalo koupit, takže úspěšnější se nakonec 

stala německá strana s daleko větším kapitálem. Vycházet budu částečně z předešlých svých 

prací, dále ze vzpomínek Gustava Eima, Velkých dějin zemí Koruny české XII. a z práce 

Jaroslava Purše věnující se chabrusovým volbám. 

Diplomová práce má za cíl přinést nové poznatky o událostech v Praze, které 

souvisely s táborovým hnutím, a očekávám, že jejich bližší zkoumání povede k otevření 

dalších otázek pro bádání o táborovém hnutí nejen v Praze. 
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2 Historické pozadí sledovaného období 

Táborové hnutí znamenalo v historii 19. století českého národa důležitou kapitolu boje 

za české státní právo v rámci habsburské monarchie. Jednalo se o další ze zápasů, který sváděl 

český národ3 na cestě k úplnému „znovuzrození“. V této kapitole se budeme zabývat 

událostmi, které předznamenaly vývoj situace v Praze v námi sledovaném období. 

2.1 Národní obrození 

Abychom mohli pochopit táborové hnutí v 60. letech 19. století, musíme se vrátit 

o několik desítek let zpátky do období tzv. národního obrození. Táborové hnutí navazovalo na 

myšlenky obrozenců, jakými byli Josef Dobrovský nebo Josef Jungmann. Ti chtěli nejdříve 

zachránit český jazyk, jenž se vytrácel z úředního styku4 z důvodu tereziánských 

a josefínských reforem, usilujících o zefektivnění státní správy v celé habsburské monarchii. 

V této době se projevoval odpor českého etnika k německé byrokracii, nikoli k německému 

etniku v českých zemích.5  

Prvním dvěma generacím obrozenců se podařilo zachránit a rozvinout český jazyk tak, 

že byl životaschopný i po odborné6 a umělecké stránce. Pro další české vlastence se stalo 

dalším cílem vytvoření národních institucí,7 v nichž by docházelo k rozvoji české vědy 

a umění. Ještě v době panování Josefa II. vznikla Královská česká společnost nauk,8 v roce 

1818 Vlastenské muzeum v Čechách,9 dále Sbor pro zbudování českého Národního divadla a 

nakonec Matice česká, která podporovala vydávání knih v češtině.10 Slavnosti položení 

základních kamenů k Národnímu divadlu bude věnovaná část badatelské práce 

Posledním cílem obrozenců bylo získání české státní suverenity. Vlivem již řečených 

tereziánských a josefinských reforem došlo k administrativnímu sloučení českých 

a rakouských zemí. K dalšímu poklesu českého státního uvědomění v Evropě došlo rozpadem 

Svaté říše římské národa německého v roce 1806, kde mělo České království respektovanou 

                                                      
3 Když mluvíme o národě, myslíme především pojetí středoevropské, tedy že Čech je ten, kdo mluví česky, 
nikoli tedy pojetí anglosaské, pro něž je Čech ten, kdo žije v Čechách. 
4 V úředním styku převládala němčina. 
5 HLAVAČKA, Milan, Formování moderního českého národa 1815–1914, Historický obzor, Praha: 2009, s. 
196. 
6 Co se týče odborné české terminologie, český jazyk za ni nejvíce vděčí Janu Evangelistu Purkyněmu. 
7 Původně tyto „národní“ instituce byly myšleny celozemsky, tedy pro oba zemské národy, český i německý, ale 
z důvodů německé neangažovanosti se z nich staly české národní instituce, jako např. České národní muzeum, 
Národní divadlo. 
8 Předchůdkyně dnešní České akademie věd. 
9 Národní muzeum. 
10 HLAVAČKA, Formování moderního českého národa…, s. 198.  
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pozici – český král byl jedním z volitelů římského císaře a čeští stavové posílali své zástupce 

na říšský sněm do Řezna a na říšský soud. To ovšem rozpadem této říše skončilo a po 

vídeňském kongresu nebylo postavení Českého království v nově ustaveném Německém 

spolku zásadně vymezeno, bylo to pouze území, kde vládl rakouský císař. Proto se čeští 

vlastenci společně s historickou šlechtou snažili o obnovení státní suverenity zemí Koruny 

české, ale nikoli odtržením od habsburské monarchie, ale v jejím rámci.11  

Byl zde ale nejeden zásadní problém. Ten nejzávažnější spočíval v tom, že v českých 

zemích žila početná německá menšina, která se většinou neztotožňovala s českým národním 

pojetím a nárůst práv českého etnika považovala za svoje národní ohrožení, proto nechtěla na 

tyto změny přistoupit. Dalším problémem byl vztah mezi jednotlivými českými zeměmi, kdy 

Morava ani Slezsko nechtěly podléhat Čechám, když v té době byly v rovnoprávném 

postavení.12 Tyto a další okolnosti velmi snižovaly vyjednávací potenciál s vládou a císařem 

na „rakousko-českém vyrovnání“.  

2.2 Rok 1848 

Další událost, která zásadně ovlivnila námi sledované období, byla revoluce 1848. 

Revoluční rok 1848 byl v habsburské monarchii zlomový v několika oblastech. Došlo 

ke zrušení roboty a poddanství, dále k vystoupení Čechů jako politického národa, o kterém si 

v Evropě někteří mysleli, že už neexistuje a že je součástí německého.13 Vrcholní čeští 

představitelé vytyčili české politické směřování, kterého se Češi drželi víceméně až do první 

světové války. Navíc revoluce 1848 vysvětluje, proč hlavní představitelé staročechů, a to 

František Palacký a František Ladislav Rieger, nebyli aktivní v průběhu táborového hnutí 

koncem 60. let 19. století. Během revoluce dochází k závažným rozporům mezi Čechy 

a českými Němci o společné směřování a tím pomalu započala cesta k vyřešení této otázky – 

k tomu došlo v roce 1945, a to vysídlením českých Němců z českých zemí. 

Revoluce 1848 označovala několik revolucí, které se přelily Evropou s menšími nebo 

většími ústupky „doby předbřeznové“14. Zasáhla takové státy jako Francie, země Německého 

spolku, státy v Itálii a především země habsburské monarchie. Budeme se především zaobírat 

situací v zemích habsburské monarchie a největší zřetel bude věnován českým zemím a Praze. 

                                                      
11 HLAVAČKA, Formování moderního českého národa…, s. 195. 
12 Čechy, Morava a Slezsko byly v 60. letech každá samostatná provincie, která měla svůj zemský sněm a jež 
vysílala své zástupce na říšskou radu, neexistoval tehdy společný zákonodárný orgán pro země Koruny české. 
13 URBAN, Otto, Česká společnost 1848 – 1918, Praha: 1982, s. 34. 
14 Doba předbřeznová – Evropa po vídeňském kongresu, kdy situaci v Evropě kontrolovaly konzervativní síly 
ztělesněné Svatou aliancí, která zasahovala proti reakčním silám po celé Evropě. 
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Revoluce v habsburském soustátí započala ve Vídni, kde revolucionáři dosáhli na 

rakouském císaři Ferdinandu I. odvolání všemocného ministra Klemense Lothara 

Metternicha,15 jenž byl zosobněním režimu do roku 1848 a hlavním odpůrcem reforem. 

 V Praze došlo v březnu k sepsání požadavků české střední vrstvy ve Svatováclavském 

výboru, které sepsali František Augustin Brauner a Adolf Maria Pinkas,16 ve Vídni je pak 

císaři předala deputace vedená Petrem Fastrem.17 Císař odpověděl kabinetním listem 

z 23. března, kdy odpovědi na požadavky byly poměrně vyhýbavé, a tak byla opět F. A. 

Braunerem sepsána po návratu z Vídně druhá petice, která měla širší požadavky, jelikož zde 

měl svoji váhu radikální spolek Repeal, jehož cílem bylo prosazení i některých sociálních 

požadavků.18 Na tuto druhou petici odpověděl císař Ferdinand I. kabinetním listem 

z 8. dubna, ve kterém přislíbil brzké splnění téměř všech požadavků. Přípravou voleb do 

českého zemského sněmu se měl zabývat Národní výbor, který vznikl rozšířením tzv. 

Svatováclavského výboru. Požadavek na společnou správu zemí Koruny české se odsouval na 

pozdější dobu, než změny schválí moravský zemský sněm a nadcházející rakouské 

ústavodárné shromáždění.19 Proti společné správě zemí se postavili jak čeští Němci, tak 

i moravský zemský sněm. Na počátku revoluce 1848 usilovalo české a německé obyvatelstvo 

Prahy společně za splnění liberálních požadavků. Vzájemný vztah se ale začal zhoršovat, 

když Češi ústy Františka Palackého20 odmítli být součástí sjednoceného Německa 

a neúčastnili se voleb do všeněmeckého parlamentu ve Frankfurtu a česká politická 

reprezentace usilovala o vytvoření silného federalizovaného Rakouska, kdy naopak Němci 

z českých zemí možnost být součástí sjednoceného Německa přivítali.21  

Další událostí narušující česko-německé vztahy byl Slovanský sjezd svolaný do Prahy 

začátkem června 1848, který byl v jisté opozici vůči snahám německého sjednocení či 

zájmům maďarské revoluce, upřednostňující především maďarské zájmy a opomíjející zájmy 

slovanských národů v Uhrách.22 Sjezdový program vycházel z austroslavismu a kvůli 

Polákům byl do programu zařazen bod týkající se vztahu rakouských Slovanů 

                                                      
15 Klemens Lothar Metternich – státní ministr habsburské monarchie za vlády rakouských císařů Františka I. 
a Ferdinanda I. 
16 V požadavcích české petice byl hlavní apel věnován českému státnímu právu, které se mělo potvrdit svoláním 
společného sněmu českých zemí, zrovnoprávnění češtiny s němčinou, požadavku svobody tisku a vykoupení 
z roboty.  
17 ŠTAIF, Jiří, Obezřetná elita: Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830–1851, Praha: 2005, s. 194. 
18 Tamtéž, s. 187. 
19 Tamtéž, s. 200. 
20 Slavné psaní Františka Palackého do Frankfurtu, které bylo posláno v dubnu 1848, v němž uvedl důvody, proč 
se Češi nechtějí podílet na německém sjednocení, a přihlásil se k zachování habsburské monarchie jako ochránci 
malých středoevropských národů. Tento jeho koncept nazýváme austroslavismus. 
21 HLAVAČKA, Formování moderního českého národa…, s. 200. 
22 ŠTAIF, Obezřetná elita…, s. 245. 
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k ostatním Slovanům a poměru Slovanů k neslovanským národům v Evropě.23 Sjezd získal 

v německých a maďarských politicích zásadní odpůrce, byl obviňován ze šíření 

panslavismu,24 jenž může vést ke střetu mezi Čechy a Němci.25 Sjezd se sice sešel 

v reprezentativním složení většiny slovanských národů, vyjma Rusů,26 protože carská vláda 

svým příslušníkům účast na této akci vyvolané revolučními změnami zakázala, jelikož zde 

mohlo dojít i k otevření otázky polského národního sjednocení, jež by šlo proti ruským 

zájmům,27 ale reálných výsledků sjezd během krátkého rokování nedosáhl. Došlo pouze 

k vydání Manifestu evropským národům, v němž se skvěla hlavní myšlenka o rovnoprávnosti 

všech evropských národů a kde bylo upozorněno na nerovnoprávné postavení Slovanů.28 

Na adresu císaře zazněl požadavek na přetvoření monarchie ve federativní stát rovnoprávných 

národů. Další jednání Slovanského sjezdu přerušily červnové nepokoje v Praze, které 

znamenaly jeho ukončení, mimopražští delegáti museli Prahu opustit.29  

Revolučního dění se účastnila řada osobností, se kterými se ještě setkáme i v roce 

1868, a to František Palacký, František Ladislav Rieger, František Augustýn Brauner, Karel 

Sabina, Karel Sladkovský a Josef Václav Frič. 

Červnové nepokoje v Praze byly armádou poměrně rychle a úspěšně potlačeny, 

v Praze byl vyhlášen výjimečný stav, ale k žádnému hromadnému zatýkání ani popravám, 

jako tomu bylo ve Vídni na konci roku 1848, nedošlo. Přesto došlo k odvolání některých 

přislíbených změn, např. byly odvolány volby do českého zemského sněmu, který se 

nesešel.30 Právě červnové nepokoje vyvolané především radikálními studenty a dělníky vedly 

Palackého k odsouzení původců nepokojů jako těch, kdo zničili dosavadní výdobytky 

s vládou. Byl to důvod, proč se Palacký a Rieger a další čelní staročeši nechtěli účastnit 

táborového hnutí, kdy varovali, aby nedošlo k podobným nepokojům, které by zhatily slibné 

vyjednávání s vládou. Proto také působili na mladočechy, aby se v době vyjednávání 

s Potockim a Hohenwarthem v Praze roku 1870-71 žádné velké tábory lidu nekonaly, a 

v tomto pohledu se shodovali i se státoprávní šlechtou. Červnové nepokoje vedly i 

k vyostřeným rozporům mezi Čechy a českými Němci, kdy Češi a rakouští Slované byli 

                                                      
23 ŠTAIF, Obezřetná elita…, s. 247. 
24 Panslavismus byla idea jednoty všech slovanských národů a zastánci se hlásili k myšlence jednoho 
slovanského jazyka a státu pod vedením Ruska. KOŘALKA, Jiří, Češi v habsburské říši a Evropě 1815 -1914, 
Praha: 1996, s. 35. 
25 KLÍMA, Arnošt, Češi a Němci v revoluci 1848-1849, Praha: 1994, s. 63. 
26 Slovanského sjezdu se účastnil ruský emigrant žijící v Paříži Michail Bakunin. 
27 ŠTAIF, Obezřetná elita…, s. 247. 
28 KLÍMA, Češi a Němci…, s. 68. 
29 ŠTAIF, Obezřetná elita…, s. 260. 
30 Tamtéž, s. 267. 
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Němci vnímáni jako překážka německého národního sjednocení, Češi naopak viděli Němce 

jako své minulé, aktuální a budoucí národní utlačovatele, bránící jejich národní emancipaci.31 

Došlo tak k zásadnímu rozkolu představ obou hlavních národností o směřování českých zemí 

a tyto národnosti už bohužel nenašly společnou řeč a názor na společné směřování, naopak 

došlo k prosazování zájmů pouze jedné národnosti v opozici vůči druhé, když to momentální 

situace dovolovala. To vedlo k odcizení obou národnostních společností, takže Češi a čeští 

Němci zakládali své spolky, společnosti a pořádali své slavnosti, vzájemně přestali 

spolupracovat a komunikovat, což si doložíme v badatelské části vztahující se právě k roku 

1868.  

Revoluční rok pokračoval dalšími událostmi, jakými byly zasedání říšského sněmu ve 

Vídni a po vypuknutí revoluce ve Vídni v Kroměříži, změna panovníka v prosinci 1848, kdy 

nastoupil František Josef I., a rozehnání říšského sněmu v Kroměříži, potlačení revoluce 

v Itálii a Uhrách, vyhlášení oktrojované ústavy a zrušení roboty za výplatu a obnovení 

absolutismu. V květnu roku 1849 bylo v Praze odhaleno tzv. májové spiknutí, kdy bylo 

zatčeno několik desítek osob. Šlo především o studenty, kteří se měli na spiknutí podílet, mezi 

nimi byli Karel Sladkovský, Karel Sabina či Josef Václav Frič, ti také strávili několik let ve 

vězení. Nad Prahou a okolím byl opět vyhlášen výjimečný stav, který trval až do roku 1853 

a jenž znamenal mnohá omezení práv zajištěných tzv. oktrojovanou ústavou, vydanou 

císařem v březnu 1849.32 Mezi zatčenými ale nebyli pouze čeští studenti, ale stejným dílem 

i němečtí studenti z „Burschenschaftu“ (buršácký spolek) Markomania.33 Odsouzení byli 

postupně amnestováni císařem v letech 1854, 1855–1856 a poslední byli amnestováni roku 

1857.34  

Období neoabsolutismu znamenalo zklidnění poměrů i utlumení nacionalismu jak 

českého, tak německého, ale pádem neoabsolutismu na konci 50. let 19. století se opět spory 

mezi Čechy a Němci vyostřily. 

 

                                                      
31 ŠTAIF, Obezřetná elita…, s. 269. 
32 Oktrojovaná ústava byla odvolána tzv. Silvestrovskými patenty roku 1851. 
33 ŠTAIF, Obezřetná elita…, s. 388. 
34 Tamtéž, s. 389. 
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2.3 Obnovení ústavnosti v habsburské monarchii  

Éra neoabsolutismu v habsburské monarchii končí po prohrané sardinsko-rakouské 

válce,35 kdy císař František Josef I. byl donucen okolnostmi přistoupit k vnitřní reformě říše. 

Císař propustil řadu neoblíbených osobností režimu36 a vydal v roce 1860 tzv. říjnový diplom, 

ve kterém slíbil co nejrychlejší vytvoření nové ústavy a obnovení ústavního života. Tím byl 

ukončen panovnický neoabsolutismus vytvořený za ministra vnitra Alexandra Bacha a tím 

byla nastoupena cesta k vytvoření funkční konstituční monarchie a parlamentarismu.  

Hlavním důvodem pro tyto neochotné ústupky císaře byla velmi špatná finanční 

situace říše, kdy finanční problémy nešly řešit beze změn v politické rovině, o což se císař 

zpočátku snažil.37 Už v úvodní fázi se ale jednání o novou podobu státu v rámci „rozmnožené 

říšské rady“38 dostávalo do problémů, protože zde existovaly rozdílné liberální 

a konzervativní politické proudy. Konzervativní politici monarchie prosazovali historický 

federalismus, tedy soustátí složené z historických zemí oproti německým liberálním politikům 

prosazujícím v podstatě vídeňský centralismus, kdy upozorňovali, že kromě Uher v ostatních 

historických celcích povědomí o nich „odumřelo“ a jejich vytvoření by oslabilo jednotu 

monarchie.39 Za opuštění federalizace nabízeli rozsáhlou samosprávu obcí a zemí s přesně 

vymezenými kompetencemi mezi „centrem“ a „zeměmi“. Císař svému poradnímu sboru 

poděkoval a 20. října 1860 vydal tzv. říjnový diplom, který se stal „stálý a neodvolatelný 

základní zákon státní“.40 Již v tomto dokumentu byla předznamenána cesta k budoucímu 

rakousko-uherskému vyrovnání, kdy se Uherskému království přiznávalo více práv než 

ostatním historickým zemím.41  

Tím, koho císař pověřil vytvořením nové ústavy, byl vysoký státní úředník Anton 

Schmerling, po kterém ústava získala i označení, tedy Schmerlingova ústava nebo také 

únorová ústava, jelikož byla vydána v únoru roku 1861. Ústava byla prohlášena za 

centralistickou a byla odmítnuta především v Uhrách, kdy se maďarským politikům zdála 

malým ústupkem pro uherské státoprávní postavení, odmítli se podílet na zasedáních širší 

                                                      
35 Porážka v sardinsko-rakouské válce roku 1859 znamenala pro rakouskou říši ztrátu Lombardie, vysoký státní 
dluh a ztrátu prestiže.  
36 Ministr vnitra Alexandr Bach, šéf nejvyššího policejního ředitelství Johann Kempen a generální adjutant Karl 
Grüne. 
37 BOROVIČKA, Michael, KAŠE, Jiří, KUČERA, Jan P. a BĚLINA, Pavel, Velké dějiny zemí Koruny české 
XII.a, Praha: 2012, s. 20. 
38 Císař jmenoval k dosavadním 12 radům také 38 mimořádných, kteří měli hájit zájmy svých zemí, a jednalo se 
především o aristokraty.  
39 URBAN, Česká společnost…, s. 146. 
40 Tamtéž, s. 147. 
41 Tamtéž, s. 148. 
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říšské rady,42 což bylo bráno od ostatních částí monarchie za další rebelii Uher proti 

monarchii. Ovšem Uhry nebyly jedinou zemí monarchie, které nová ústava nevyhovovala. 

Dalšími byly i české a italské země. V Čechách totiž došlo v průběhu 60. let ke sblížení 

státoprávní šlechty43 v čele s Jindřichem Clam-Martinicem44 a českých liberálů45 v čele 

s Františkem Ladislavem Riegerem a Františkem Palackým, tím měla státoprávní strana na 

českém zemském sněmu většinu a té současná situace stejně jako Uhrám nevyhovovala. 

Palackému na únorové ústavě vadilo především to, že se na říšské radě projednávaly 

záležitosti, které měly patřit do působnosti zemských sněmů. Viděl v tom neustálé posilování 

centra na úkor jednotlivých zemí.46 

Problémem říšské rady bylo i to, že se do ní nevolilo přímo, ale poslance do ní 

delegovaly jednotlivé zemské sněmy, čímž měly velký nátlakový prostor na vládu, pokud by 

nechtěly posílat poslance na říšskou radu. Pouze velmi výjimečně mohl císař vypsat volby 

i do říšské rady. Přímé volby do říšské rady byly uzákoněny až v 70. letech 19. století, čímž 

došlo ke snížení vlivu jednotlivých zemských sněmů a jejich možného nátlaku na vládu. 

Volby do zemských sněmů byly přímé, ale neexistovalo tehdy všeobecné a rovné 

hlasovací právo. Volit mohli pouze muži, podle kuriového zastoupení. V této době existovaly 

tři kurie.47 V kurii velkostatkářské mohli volit velkostatkáři, kteří platili alespoň 250 zlatých 

přímých daní a byli ve věku alespoň 24 let. Další dvě kurie byly kurie měst a obchodních 

komor a kurie vesnických obcí. Zde mohl volit každý, kdo platil alespoň 10 zlatých ročně 

daně a byl starý 24 let. Vesnické obce volily volitele, přičemž jeden volitel platil za 500 

obyvatel obce. 

                                                      
42 Širší říšská rada – parlament celé habsburské monarchie, který se skládal ze dvou komor. Poslanecká 
sněmovna, kam byli delegováni poslanci za jednotlivé zemské sněmy, počet poslanců byl 343, a panská 
sněmovna, kde měly své místo významné šlechtické rody monarchie, zbytek byl jmenován císařem, a to většinou 
za významné služby císaři nebo za zásluhy ve veřejném nebo kulturním životě v zemi. Tady počet nebyl 
omezen. Užší říšská rada – parlament pro neuherské země, který se měl zabývat jejich záležitostmi – již zde byla 
nastolena cesta k budoucímu dualismu. BOROVIČKA, Michael, KAŠE, Jiří, KUČERA, Jan P. a BĚLINA, 
Pavel, Velké dějiny zemí Koruny české XII.a, Praha: 2012, s. 40. 
43 Státoprávní šlechta – to byli šlechtici českých zemí, kteří byli konzervativně zaměřeni, byli zastánci 
decentralizace a jejich cílem bylo obnovení státoprávního postavení českých zemí, nebo alespoň Čech v rámci 
habsburské monarchie. V opozici proti nim stála tzv. ústavověrná šlechta, které vyhovoval vídeňský 
centralismus. Mezi významné představitele státoprávní šlechty patřili Jindřich Clam-Martinic, Lobkovicové, 
Schwarzenbergové, Harrachové a další rody, naopak ústavověrnou šlechtu reprezentovali v tomto období 
nejvýrazněji Auerspergové. GEORGIEV, Jiří, Až do těch hrdel a statků?, Praha: 2011, s. 104-109. 
44 Jindřich Clam-Martinic byl vůdcem státoprávní šlechty, původně byl státním úředníkem v Haliči, po obnovení 
ústavnosti se stal představitelem opozice, byl uznávaným odborníkem na fungování veřejné 
správy. GEORGIEV, Jiří, Až do těch hrdel a statků?, Praha: 2011, s. 176–261. 
45 Čeští liberálové byli členové české Národní strany, kterou tvořila dvě názorová křídla, staročeši a mladočeši, 
kdy staročeši byli konzervativnější a v jejich čele stál František Palacký, jehož stále více nahrazoval jeho zeť 
František Ladislav Rieger. Mladočeši byli liberálnější a radikálnější v požadavcích a v jejich čele stál Karel 
Sladkovský či bratři Eduard a Julius Grégrové. 
46 PALACKÝ, František: Františka Palackého spisy drobné díl I., Praha: 1898, s. 243. 
47 Celkový počet poslanců českého zemského sněmu byl 241 poslanců. 



18 
 

Období 60. let bylo obdobím národního vzruchu, kdy se v českých městech zakládaly 

nejrůznější české spolky, nejvíce sokolské a pěvecké a česká města zakládala další české 

školy, kdy starost byla hlavně o zakládání českých středních škol.48  

Z důvodu pasivní rezistence mnoha zemských sněmů nebyla na říšské radě usnášení 

schopná většina, a tak císař roku 1865 pozastavil platnost únorové ústavy, což sněmy 

v Uhrách a Čechách uvítaly, jelikož se domnívaly, že nyní dojde k federalistickému řešení, 

jak doufal také vůdce staročechů František Palacký.49 Palacký se ale obával i toho, aby 

nedošlo pouze k rakousko-uherskému vyrovnání a práva Koruny české nebyla opomenuta. 

Proto vydal v novinách v několika pokračováních svoje myšlenky týkající se toho, kam by se 

podle něj měla monarchie ubírat. Nakonec toto dílo dostalo název „Idea státu rakouského“. 

Vytvořil tím politický program českého národa, kterým se národ řídil, dalo by se říci do první 

světové války, kdy novou politickou koncepci o dalším směřování Čechů vytvořili Tomáš 

Garrigue Masaryk a Edvard Beneš. 

2.4 Palackého „Idea státu rakouského“ a válka 1866 

O co v tomto velmi významném spisu šlo? Palacký se zamýšlel nad tím, co bylo 

důvodem vzniku habsburské monarchie a jaký důvod mělo udržení tohoto státu pohromadě 

i nadále. Při pohledu do minulosti viděl Palacký 3 důvody vzniku monarchie: 1. jako hráz 

proti osmanskému nebezpečí 2. jako zamezení růstu protestanství v Svaté říši římské a 3. jako 

obrana proti novým myšlenkám jak v církvi, tak i civilní vládě. Ovšem tyto ideje považoval 

Palacký již za přežité, takže pokud měla habsburská monarchie přežít, měla rychle získat 

novou ideu, která by ospravedlnila její trvání a udržela množství národů pohromadě nejen 

díky „okovům“.  

Palacký tuto ideu nazval ochranou svébytnosti malých středoevropských národů proti 

velkým národům německému a ruskému, které by tyto národy pohltily. Palacký se zde vrátil 

do roku 1848 ke svému slavnému dopisu do Frankfurtu, kde se postavil za setrvání 

habsburské monarchie, jež pro něj představovala onu hráz malých národů. Palacký nechtěl 

vládu slovanskou, německou nebo maďarskou, ale rakouskou ve smyslu rovnoprávnosti.50 

Současně varoval před pouhým rakousko-uherským vyrovnáním, které podle něj monarchii 

nespasí, pokud nedojde k federalizaci monarchie na základě rovnoprávného postavení 

jednotlivých národů. Nerespektování ostatních národů povede podle Palackého k jejímu 

                                                      
48 EIM, Gustav, Politické úvahy Gustava Eima, Praha 1898, s. 31. 
49 BOROVIČKA a kol., Velké dějiny zemí Koruny české XII.a, s. 97. 
50 PALACKÝ, Františka Palackého spisy drobné…, s. 229. 



19 
 

rozpadu. V tomto kritizoval Poláky, Němce, Maďary a Italy, že chtěli především svobodu, ale 

právo a spravedlnost již ne.51  

Tvrdě se Palacký ohrazoval proti přesvědčení, že Slované jsou méně vzdělané etnikum 

a že nemůžou dosáhnout vyššího vzdělání než skrze Němce nebo Maďary. Když obhajoval 

federalizaci, jako jeden z argumentů použil, že se nehodí, aby se v jednom parlamentu52 

respektovaly pouze 2–3 jednací jazyky, když zástupci mluví 9 jazyky, ale současně 

nesouhlasil ani s tím, aby se mluvilo těmi 9. Řešení viděl právě ve federalizaci monarchie, 

kdy by se v parlamentech jednalo jazyky obvyklými pro tu oblast53 a navíc by parlamenty 

jednaly o nejdůležitějších záležitostech právě té země. Ve své ideji zároveň upozorňoval na 

problém tiskového zákona, kdy mnoho opozičních novin a novinářů bylo postihováno 

pokutami kvůli kritice ústavy nebo centralizačnímu tlaku vlády.54 Palacký se zároveň 

ohrazoval proti názoru, že si Slované přáli rozpad monarchie, a připomínal, že to byli právě 

rakouští Slované, kteří v roce 1848 zachránili monarchii a císaře před rozpadem státu.55 Opět 

zde ubezpečoval, že Češi vidí svoji budoucnost v habsburské monarchii, neboť vědí, že 

nemohou doufat ve vybudování vlastního suverénního státu, a proto chtěli svoje životy 

a zájmy zabezpečit v Rakousku, ale rovnoprávném.56  

Palacký si představoval federalizaci monarchie tak, že ústřední vláda by řešila pouze 

záležitosti týkající se 1. panovnického domu rakouského, 2. zahraniční politiky, 3. armády 

a válečného námořnictva, 4. otázky financí a říšských dluhů, 5. zahraničního a vnitřního 

obchodu a tím i celních záležitostí.57 Ostatní záležitosti jako např. politická správa zemí, 

školství, soudnictví má patřit do záležitostí zemských vlád a parlamentů.58 Každá země by 

měla v ústřední vládě svého kancléře. Tím by podle Palackého došlo k rychlejší a přirozenější 

tvorbě zákonů, které by vyhovovaly všem národům monarchie.59 

V závěru své práce se Palacký vrací k nadřazenosti německého a maďarského národa 

a varuje, že pokud budou ústavou garantovány dva privilegované národy, povede to Slovany 

ke vzrůstu panslavismu, což bude problém právě privilegovaných Němců a Maďarů, nikoli 

Slovanů, který povede nakonec k zániku monarchie. A zde vyslovil Palacký svoji legendární 

                                                      
51  PALACKÝ, Františka Palackého spisy drobné…, s. 223. 
52 Říšské radě. 
53 Jako příklad uvádí Čechy, kde by se jednalo česky a německy, Bukovinu, kde by jednací řečí byla rumunština, 
maďarština případně němčina. 
54 PALACKÝ, Františka Palackého spisy drobné…, s. 243. 
55 Tamtéž, s. 248. 
56 Tamtéž, s. 249. 
57 Tamtéž, s. 253. 
58 Tamtéž. 
59 Tamtéž, s. 257. 
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větu, která se zapsala do všeobecného povědomí a zná ji snad každý Čech: „Byli jsme před 

Rakouskem, budeme i po něm.“ Z tohoto výroku je sice cítit určitá lítost nad touto možností, 

ale Palacký věřil, že by si i s touto eventualitou Češi dokázali poradit. 

Palacký tušil, o co se bude v monarchii po zrušení únorové ústavy snažit maďarská 

a německá reprezentace, a pokusil se tímto spisem spojit slovanské národy do jednotného 

šiku, protože věděl, že pouze společnou aktivitou budou schopny malé slovanské národy 

monarchie prosadit její federalizaci, jelikož dohromady tvořily téměř polovinu obyvatel 

monarchie. Pro realizaci Palackého myšlenek byla ale federalistická fronta bohužel velmi 

roztříštěná a nebyla schopná zaujmout jednotný postoj.60  

Jisté naděje českých politiků vzbuzoval nový státní ministr, moravský šlechtic Richard 

Belcredi, který byl federalistickým idejím daleko více nakloněn než např. jeho předchůdce 

Anton Schmerling. Ke škodě Čechů byl ale v menšině a císaře o českých požadavcích 

nepřesvědčil.61 Čeští liberálové se snažili ubezpečit české Němce, že je rovnoprávnost 

nemůže ohrozit, ale bezvýsledně.62 Jednání české politické reprezentace s vládou a potažmo 

s císařem probíhala neurčitě s příznivými náznaky, kdy císař sliboval korunovaci na českého 

krále při nejbližší vhodné příležitosti,63 ale spíše si vláda a císař chtěly udržet českou loajalitu. 

Musíme ovšem dodat, že jednání se týkala pouze Čech, nikoli již Moravy a Slezska, které 

zaujaly buď vyčkávací, či přímo záporný postoj k českým státoprávním snahám.64 

Jelikož se zhoršovaly zahraničně-politické vyhlídky monarchie, kdy pruský kancléř 

Bismarck začal naplňovat svůj cíl sjednocení Německa a zbavení vlivu habsburské monarchie 

v Německém spolku i za pomoci zbraní. Získal k tomu důležitého spojence, a to Italské 

království,65 čímž Bismarck zajistil, že bude muset habsburská monarchie bojovat na dvou 

frontách. Zahraniční situace pro monarchii vypadala velmi zle, jelikož neměla na evropském 

kontinentě, vyjma malých členů Německého spolku, žádné silné spojence. Carské Rusko 

nezapomnělo na rakouskou zradu během krymské války66 a francouzský císař Napoleon III. 

se nechal Bismarckem umluvit k neutralitě, když za to Francie měla získat území 

Lucemburska, a Velká Británie se o záležitosti na kontinentu v tomto období nezajímala. 

Proto se František Josef I. snažil upevnit vnitřní stabilitu říše, když se jak v Maďarech, tak 

                                                      
60 KOŘALKA, Jiří, František Palacký: (1798-1876), Praha: 1998, s. 449. 
61 URBAN, Česká společnost…, s. 194. 
62 Tamtéž, s. 197. 
63 Tamtéž, s. 198. 
64 Tamtéž, s. 200. 
65 Itálie si od války slibovala získání Benátska a části Tyrol. 
66 Rakousko během krymské války (1853–1856) odmítlo pomoci Rusku ve válce a navíc ho donutilo se stáhnout 
z podunajských knížectví, která zároveň Rakousko obsadilo. 
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v Češích snažil vzbudit dojem, že jejich přání vyslyší, a tím získal před blížící se válkou jejich 

loajalitu v nastávajícím konfliktu. 

Záminkou k ozbrojenému střetnutí mezi habsburskou monarchií a Pruskem byla 

okupace Holštýnska67 v severním Německu pruskou armádou v červnu 1866. Navíc  

11. června předložilo Prusko spolkovému sněmu návrh na reformu spolku, která by 

znamenala praktické vyloučení Rakouska z Německého spolku. Na sněmu probíhalo také 

jednání o Holštýnsku a Rakousko v tomto posledním spolkovém zasedání nad Pruskem 

zvítězilo a poté pruský vyslanec oznámil vystoupení Pruska z Německého spolku.68 František 

Josef I. oznámil 17. června válečným manifestem „ke svým národům“ vyhlášení války 

Prusku. Podle očekávání se na pruskou stranu postavila Itálie a na rakouskou většina členů 

Německého spolku, ale jejich pomoc ve válce byla až na Sasko69 spíše symbolická.  

Válka měla dvě dějství. První se odehrálo v Itálii, kde se rakouské jižní armádě pod 

velením arcivévody Albrechta podařilo v bitvě u Custozzy70 porazit mnohem početně silnější 

italskou armádu a admirálu Tegethofovi se podařilo s početně slabší a technicky zaostalejší 

námořní eskadrou porazit italské loďstvo u ostrova Vis.71 František Josef I. byl smířen se 

ztrátou Benátska, ale jeho čest by mu nedovolila se ho vzdát tím, že by ho předal Itálii přímo, 

a tak se dohodl s Francií, té Benátsko postoupil a teprve Francie Benátsko předala Itálii.72  

Ovšem hlavní pozornost směřovala k severnímu válčišti, kde měla monarchie zkřížit 

zbraně s Pruskem. Hlavní tíhu válečných událostí nesly české země. Válka ovšem zastihla 

monarchii velmi nepřipravenou, stát nedokázal poučit civilní obyvatelstvo, jak se během 

války chovat, a tak se v Čechách před postupujícími pruskými vojsky dalo do pohybu i velké 

množství civilního obyvatelstva, jelikož se doslechlo nepodložené zprávy o pruském řádění.73 

Bohužel i rakouská severní armáda procházela krizí, kdy především velení bylo rozhádané 

a panovala nejistota ve velitelské schopnosti polního zbrojmistra Ludwiga von Benedecka, 

jehož autoritu podrýval u jeho důstojníků i samotný císař, který měnil jeho rozhodnutí, což 

                                                      
67 Holštýnsko bylo získáno během války s Dánskem roku 1864, které chtělo území Šlesvicko-Holštýnska 
natrvalo získat z Německého spolku, proti čemuž spolkový sněm protestoval. To vedlo k válce, kdy Prusko 
společně s Rakouskem Dánsko porazily a dvě knížectví si rozdělily.  
68 BĚLINA, Pavel a FUČÍK, Josef, Válka 1866, Praha: 2005, s. 84. 
69 Saské armádě se podařilo spojit s rakouskou severní armádou a vytvořit jeden armádní sbor, který se podílel 
na bojích v Čechách a bojoval i v rozhodující bitvě u Hradce Králové počátkem července 1866. 
70 U Custozzy se bojovala již druhá bitva. V roce 1848 zde dosáhl velkého vítězství rakouský maršál českého 
původu Jan Václav Radecký z Radče, který porazil sardinská vojska pod vedením sardinského krále Viktora 
Emanuela. 
71 BĚLINA, Válka 1866, s. 535. 
72 Tamtéž, s. 538. 
73 Více o dopadech války na obyvatelstvo v českých zemích v práci KUBÍČEK, Lubomír: Hořice: Veřejný život 
ve městě mezi léty 1860–1868, Praha 2011, Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav 
hospodářských a sociálních dějin, s. 37-64. 
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znamenalo ve válce velké problémy a představovalo hlavní příčinu porážky v této válce. 

Velitelé totiž nerespektovali rozkazy velitele, nedodrželi bitevní plán bitvy u Hradce Králové 

a pokyny, jimiž Benedeck po sérii porážek v menších srážkách74 s Prusy zakázal používání 

bodákového útoku z důvodu vysokých ztrát způsobených pruskou jehlovkou a nařídil použití 

defenzivní taktiky za součinnosti s dělostřelectvem.75 Tento jeho bitevní plán byl zpočátku 

úspěšný, ale kvůli nerespektování jeho rozkazů byla bitva pro Rakušany ztracena. Před 

úplným obklíčením zachránilo severní armádu jezdectvo a záložní dělostřelectvo,76 které 

hájily vojenskou čest monarchie, severní armáda se tak mohla stáhnout k Vídni, kam dorazila 

i jižní armáda arcivévody Albrechta. To již ale započala vyjednávání o příměří a míru, kde 

rozhodující roli sehrál kancléř Bismarck, který krotil pruské požadavky a zasadil se o co 

nejmírnější podmínky příměří77 a míru a opět tím ukázal světu svoji velikost politika 

a státníka. Nechtěl nechat Rakousko padnout na kolena, protože si uvědomoval, že Rakousko 

by se mělo stát do budoucna přirozeným spojencem budoucího německého císařství, k jehož 

vzniku došlo o pět let později v zrcadlovém sále zámku Versailles. 

2.5 Rakousko-uherské vyrovnání  

Habsburskou porážku považovali někteří čeští radikálové za příležitost 

k osamostatnění Čech na monarchii pod pruskou patronací. Mezi tyto muže patřil Josef 

Václav Frič, který se z berlínského exilu snažil v Čechách zburcovat povstání proti 

Habsburkům, ale neúspěšně. Zde se musíme zmínit o brožuře vydané k tomuto účelu pod 

názvem „Pláč Koruny české“, vydané v Berlíně a popisující mnohé křivdy, které spáchali 

Habsburkové na českém národě. Kdo tento buřičský spis napsal, se dlouhá léta nevědělo, 

ačkoliv rakouská policie po autorovi důkladně pátrala. K dílu se přihlásil až po vzniku 

Československé republiky v roce 1918 Antonín Kotík, rodák z Nové Paky, který si dopisoval 

s J. V. Fričem a byl vychovatelem v rodině Rudolfa Thurn Taxise.78 Kvůli spisu se stáhl 

z Prahy do Nové Paky, kde se stal tajemníkem novopackého okresního zastupitelstva a stal se 

významnou postavou táborového hnutí ve východních Čechách.79 

                                                      
74 Bitvy u Jičína, u České Skalice, u Náchodu a Trutnova, kdy Rakušané vyhráli pouze srážku u Trutnova. 
75 BĚLINA, Válka 1866, s. 315. 
76 Tamtéž, s. 440. 
77 Rakousko mělo v podmínkách míru uhradit nízké odškodné 40 miliónů zlatých a vystoupit z Německého 
spolku a respektovat vznik Severoněmeckého spolku. Dále se v podmínkách míru Rakousko vzdalo ve prospěch 
Itálie Benátska. Mírová smlouva byla podepsána v Praze v srpnu 1866. 
78 Rudolf Thurn-Taxis byl šlechtic, který udržoval blízké kontakty s mladočeskou stranou a byl liberálnější než 
většina české šlechty, pro své radikální názory byl od šlechty izolován. 
79 Více o jeho vlivu v diplomové práci KUBÍČEK, Lubomír: Tábory lidu v Čechách v 19. století, Praha 2014, 
Diplomová práce, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin, s. 74-78. 
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Po další prohrané válce bylo císaři jasné, že se musí monarchie vyrovnat s vyloučením 

z Německého spolku a se ztrátou Benátska a posílit svou vnitřní sílu. Před císařem stály dvě 

možnosti postupu. Buď přistoupí na federalizaci monarchie, jak to navrhoval Palacký, ale tím 

by si proti sobě postavil jak rakouské Němce, tak Maďary,80 nebo přistoupí pouze na 

rakousko-uherské vyrovnání, kdy se monarchie přetransformuje v Rakousko-Uhersko. Císař 

již během jednání o míru jednal s uherskými politiky o otázce vyrovnání, ale prozatím bez 

výsledků.81 Čeští politikové v čele s Palackým a Riegrem věděli o významu situace a vydali 

se do Vídně, kde jednali se svými polskými a chorvatskými přáteli o společném postupu při 

vyjednávání s císařem a vládou82. Císař ani vláda je však k jednání nepozvala a na jejich 

názor se nikdo neptal. Z důvodu těchto neúspěchů staročechů se začali výrazně ozývat 

mladočeští politikové a začali kritizovat Belcrediho vládu a spoléhali při tom na české veřejné 

mínění. Staročeši se naproti tomu spoléhali především na podporu státoprávní šlechty, která 

se bohužel v tomto období vyznačovala jistou zdrženlivostí. Tím byla Riegrova a Palackého 

politika během jednání ve Vídni poněkud bezzubá, jelikož se nemohli spolehnout na 

šlechtickou podporu.83 Byla v tom jistá krátkozrakost českých politiků, kteří se spoléhali na 

hraběte Belcrediho, jenž je ubezpečoval, že na dualismus nepřistoupí za žádných okolností, 

ale brzká změna vyjednavače rakouského císaře s Maďary zastihla české politiky doslova 

nepřipravené. 

Úkolem vyjednat rakousko-uherské vyrovnání byl pověřen nový rakouský ministr 

zahraničí Ferdinand Beust.84 Jeho výhodou bylo, že nepocházel z monarchie a díval se na 

problém z jistého nadhledu a bez předpojatosti.85 Když Beust v Pešti viděl, že Maďaři 

reprezentovaní Guolou Andrassym nejsou ochotni přistoupit na umírněný císařův návrh, 

přesvědčil císaře, že je potřeba přistoupit na maďarský návrh vyrovnání, čímž dojde 

k uklidnění vnitřní situace v říši.86 Císař nakonec k vyrovnávání svolil a 8. června 1867 se 

nechal v Pešti korunovat uherským králem. Touto korunovací bylo stvrzeno rakousko-uherské 

vyrovnání, což znamenalo, že se monarchie rozdělila na dva státní celky, které bude spojovat 

osoba císaře, společné finance, armáda a zahraniční politika.87 

                                                      
80 URBAN, Česká společnost…, s. 211. 
81 Tamtéž. 
82  Tamtéž, s. 212. 
83 Tamtéž. 
84 Ferdinand Beust byl bývalý saský ministr zahraničí a po prohrané prusko-rakouské válce nabídl své služby 
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otázka rakouské vojenské odvety Prusku. 
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Vyjednávání císaře s uherskými politiky o vyrovnání české politiky velmi zaskočilo 

a rozhněvalo. Císař svolal mimořádné zasedání říšské rady, která měla přijmout rakousko-

uherské vyrovnání a vytvoření nové ústavy pro západní polovinu říše, zatímco Maďaři přijali 

bez větších změn za svou ústavu březnovou ústavu z roku 1848.88 Čeští liberálové a 

státoprávní šlechta se odmítli podílet na zasedání, pro ně nezákonné, říšské rady a své 

zástupce na říšskou radu neposlali, čímž císař nechal rozpustit český a moravský zemský 

sněm a vypsat nové volby. Ty ale dopadly stejně v ohledu vesnické a městské kurie, ale císař 

apeloval na aristokratickou poslušnost české šlechty a došlo ke zvolení většiny ústavověrné 

šlechty, čímž byla federalistická strana v českém a moravském zemském sněmu poražena a 

říšská rada byla obeslána.89 Tato porážka české státoprávní šlechty roku 1867 znamenala 

ústup z aktivní politiky, do níž se vrátila až roku 1870.90 České politiky ale čekalo ještě jedno 

velké zklamání, jelikož jejich federalistickou politiku opustili haličští Poláci, kteří říšskou 

radu obeslali, a Češi se tím ocitli v izolaci. S touto „zradou“ haličských Poláků se Palacký a 

Rieger vyrovnávali velmi těžko a ovlivnila jejich jednání v roce 1867 během jejich cest do 

Ruska a Francie. 

Říšská rada projednávala od 20. května 1867 vyrovnávací zákony s uherským 

královstvím a zároveň revidovala únorovou ústavu. Jelikož měli na říšské radě většinu 

němečtí liberálové, stalo se, že nová ústava pro „království a země na říšské radě 

zastoupené“91 byla daleko liberálnější, než byl původně ochoten císař připustit, ale nezbývalo 

mu než na ni nakonec přistoupit. Tuto ústavu označujeme za tzv. prosincovou, jelikož byla 

přijata 21. prosince 1867.92 

Práva, která tato ústava zajišťovala obyvatelům Předlitavska, byla na svou dobu velmi 

pokroková, ale z důvodu nerespektování českých státoprávních snah a jejich snahy 

o centralizaci nebyla českými politiky přijímána, ačkoliv určitě proti většině článků ústavy 

neměli výraznější námitky. To se ovšem týkalo především českých liberálů. Konzervativní 

šlechta s ústavou měla samozřejmě daleko větší problémy, jelikož snižovala význam šlechty 

s ohledem na rovnoprávnost všech obyvatel. 

                                                      
88  URBAN, Česká společnost…,  s. 217. 
89  Tamtéž, s. 220. 
90 BOROVIČKA a kol., Velké dějiny zemí Koruny české XII. a, s. 210. 
91 Tak zněl oficiální název Předlitavska. 
92 BOROVIČKA a kol., Velké dějiny zemí Koruny české XII. a, s. 171. 
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2.6 České reakce na rakousko-uherské vyrovnání 

Češi považovali rok 1867 za černý rok pro české státoprávní snahy, kdy se čeští 

nepřátelé dostali do vlády,93 ovšem zároveň Češi viděli budoucnost dobře, jelikož se 

domnívali, že dualismus nemůže vydržet dlouho a nakonec se monarchie přemění ve federaci, 

v níž doufali.94 Žel pro ně tento stav s volebními úpravami vydržel dalších 51 let, tedy až do 

úplného rozpadu Rakousko-Uherska.  

Čeští politici v čele s Palackým a Riegrem se shodli na tom, že se nebudou účastnit 

jednání na říšské radě i českém zemském sněmu a tím se nezkorumpují pro budoucí jednání 

s císařem o zrovnoprávnění českých zemí, nebo alespoň Čech s habsburskou monarchií. Čeští 

politikové hledali v tento čas oporu své politiky, tady se opět rozdělila Národní strana, kdy 

staročeši hledali oporu především u státoprávní šlechty a jednáním v zahraničí s polským 

exilem a snahou získat podporu v carském Rusku. Mladočeši hledali oporu především u české 

veřejnosti. Zabývejme si nyní právě zahraniční orientací staročechů. 

Z důvodu ztráty spojenců v rámci habsburské monarchie se čeští politici, především 

staročeši, rozhodli najít spojence pro české státní právo v zahraničí. Doufali, že pokud se 

česká otázka stane evropským problémem, bude ho muset rakouská vláda řešit.95 Vyhlášením 

dualismu došlo v českém prostředí k růstu panslavismu, kdy se v české veřejnosti objevovaly 

projevy náklonnosti k Rusku. Proto 20. května 1867, tedy v den, kdy byla zahájena říšská 

rada, se přední čeští politikové účastnili národopisné výstavy v Moskvě, kterou považovali 

někteří politikové jako demonstraci, nikoli ale konspiraci.96 Rieger chtěl v Rusku získat pro 

české státní právo ruské veřejné mínění, ale na rozdíl od mnohých českých politiků usiloval 

i o oporu v západní Evropě, a to především ve Francii.97  

Proto cesta do Moskvy vedla přes Paříž, kde probíhala jednání mezi českou delegací 

vedenou Riegrem a Palackým a polskou emigrací a především šlo o informování francouzské 

veřejnosti o Češích a jejich požadavcích, jejichž podpora je i v zájmu francouzské politiky. 

Očekával se totiž střet mezi Francií a Pruskem a Francie potřebovala v Rakousku-Uhersku 

spojence, kteří by prosazovali francouzské zájmy, a těmito spojenci měli být právě Češi.98 

Rieger se snažil získat v Paříži kontakty, které by mu pomohly dosáhnout osobního setkání 

s francouzským císařem Napoleonem III. V jednání s polskou emigrací nebyli Češi úspěšní, 

                                                      
93 Národní listy, roč. VII, č. 266, 27. 12. 1867. 
94 Tamtéž. 
95 SAK, Robert, Rieger: konzervativec nebo liberál?, Praha: 2003, s. 169. 
96 Tamtéž, s. 170. 
97 Tamtéž. 
98 PFAFF, Ivan, Francie a Čechy v Evropě národních států, Praha: 2013, s. 28. 
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Poláci je od cesty do Moskvy zrazovali a kvůli plánované cestě odepřeli Riegrovi pomoct 

získat kontakty na vysokou francouzskou politiku.99  

Ovšem cesta do Ruska české politiky ve Francii zkompromitovala, kdy ve Francii 

i vlivem polské emigrace viděli v českém státoprávním hnutí odvrat od demokratického 

Západu touto cestou do carského Ruska, které bylo v západní Evropě kritizováno jako 

opožděná a reakční země.100 

Češi se tedy vydali do Moskvy bez sympatií polské emigrace i francouzského 

veřejného mínění a ani cesta do Moskvy nedopadla podle představ českých politiků. Do 

Moskvy se výprava Čechů101 vydala přes Petrohrad, kde Rieger jednal s ruským ministrem 

zahraničí Gorčakovem a dostalo se mu s Palackým cti, že se zúčastnili osobní audience 

u ruského cara Alexandra II. Politické podpory se ale Čechům nedostalo žádné, z čehož byl 

Rieger poněkud rozmrzelý.102 Výprava tedy pokračovala do Moskvy, kde ale došlo u Čechů 

k deziluzi z ruského politického prostředí a případné ruské podpory českých zájmů. Došlo 

k tomu na slavnostním obědě, kdy Rieger vystoupil s projevem, v němž chtěl přispět ke 

zlepšení polsko-ruských vztahů, které byly na velmi špatné úrovni po potlačení polské 

revoluce roku 1863. Rieger si ve své řeči nebral servítky a zkritizoval za konflikt obě strany, 

jak polskou tak i ruskou, čímž si mezi Rusy nezískal žádné sympatie a jeho projev provázelo 

zaryté mlčení.103  

Cestou do Ruska tedy Češi nic nezískali, spíše si ještě v zahraničí uškodili. Rusové se 

urazili, že si nenechají od nějakých Čechů radit, jak mají postupovat s polskou otázkou, 

Poláci byli dotčeni, že se Češi pletou do věcí, do kterých jim nic není, a Francouzům vadilo, 

že Češi jeli získávat podporu do despotické země.104 Cesta do Ruska nepohnula ani 

s rakouskou vládou, která byla vůči Čechům pouze ostražitější, a vládní tisk mluvil 

o velezradě českých politiků.105 

Mladočeši se naopak snažili opřít o domácí veřejné mínění, kterým se budeme zabývat 

v následujících kapitolách.  

                                                      
99 PFAFF, Francie a Čechy v Evropě…, s. 30. 
100 Tamtéž, s. 35. 
101 Členy výpravy byl např. Julius Grégr, František Augustýn Brauner, Karel Jaromír Erben a Josef Mánes. 
102 SAK,, Rieger…, s. 172. 
103 Tamtéž, s. 173. 
104 Tamtéž, s. 174. 
105 Tamtéž, s. 175. 
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2.7 Situace v Praze v 60. letech 19. století  

Praha byla v tomto období městem, které se skládalo z historických částí Starého 

Města, Nového Města, Josefova, Malé Strany a Hradčan. Dnešní části Prahy jako Karlín, 

Holešovice, Žižkov či Smíchov a další byly připojovány postupně až koncem 19. století,106 

ale většina příměstských obcí byla připojena až za první republiky roku 1920.  

Praha v tomto období byla stále pevnostním městem, které hradby omezovaly 

v rozvoji, ale ke zrušení pevnostního statutu Prahy došlo až po prohrané prusko-rakouské 

válce na podzim roku 1866, kdy vykupování hradeb a jejich odstranění bylo pro město velmi 

nákladné, takže k úplnému odstranění hradeb došlo až před první světovou válkou.107 Praha 

byla již v tomto období většinově českým městem, což se projevilo ve volbách do obecní 

rady, ve kterých Češi roku 1861 zvítězili a ovládli pražskou radnici po konzervativním 

německém vedení zosobněném Václavem Vaňkou, jenž zastával post purkmistra od roku 

1848 do roku 1860. Během éry neoabsolutismu se zkompromitoval a po obnovení ústavnosti 

musel z postu odejít. Součástí českých liberálů ale byli i představitelé německých liberálů, 

kteří společně vytvořili kandidátku „Pokrok k lepšímu“, jež vyhrála, ale zvoleni byli 

především čeští kandidáti.108 Novým pražským purkmistrem se stal roku 1861 František 

Václav Pštross a Praha se výrazně profilovala jako české město. Čeština byla zrovnoprávněna 

s němčinou jako jednající jazyk na pražském zastupitelstvu, městští úředníci museli prokázat 

znalost češtiny a čeština byla také zavedena jako vyučovací jazyk na všech městských 

školách.109 Vítězství českých liberálních kandidátů dokazuje, jakým rozvojem prošla česká 

společnost od revoluce 1848.  

Františka Pštrosse roku 1863 nahradil ve funkci purkmistra populární politik Václav 

Bělský, jenž byl purkmistrem až do prosince roku 1867, kdy na svou funkci rezignoval 

z důvodu rakousko-uherského vyrovnání, kdy ho urazil úředník místodržitelství. Během 

svého purkmistrování se zasloužil o založení obecní plynárny a zahájil stavbu mostu Františka 

Josefa I. Největší zásluhy získal během prusko-rakouské války, kdy vedl správu města, jež se 

muselo postarat o obyvatele Čech, kteří do Prahy prchali před válkou, a vedl i jednání 

s pruskou okupační mocí.110 Během námi sledovaného období byl pražským purkmistrem 

Karel Leopold Klaudy. 
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Důležitým specifikem Prahy bylo její národnostní složení. Z tehdejších 120 tisíc jejích 

obyvatel 111 bylo 80 % Čechů a 20 % připadalo na Němce a Židy.112 Nejvíce Němců žilo na 

Novém Městě v prostoru mezi ulicemi Spálená a Senovážná a na Starém Městě na 

Staroměstském náměstí.113 V 60. letech dochází v Praze k postupnému odcizení českého 

a německého živlu, začínají vznikat čistě české či německé spolky. Ostré česko-německé 

rozdíly se nejprve projevovaly ve veřejných záležitostech a teprve později v soukromé sféře 

života.114 Lidé si nakonec museli vybrat, zda budou patřit do české, či německé společnosti, 

ale třetí cesta neexistovala, nerozhodní lidé byli odsuzováni oběma společnostmi. Na volbu 

měl největší vliv sociální a ekonomický zájem, kdy Němci většinou pocházeli z majetných 

vrstev ve smyslu moci, bohatství a postavení, naopak Češi pocházeli z nemajetných poměrů 

nebo dosahovali určitého majetku, ale pociťovali, že se s nimi ve srovnání s Němci nakládá 

nespravedlivě.115 Po obecních volbách roku 1861 se pražští Němci cítili v Praze ohroženi 

změnami v základním školství a prosazováním češtiny, což mělo ztížit postavení německému 

školství v Praze.116 Německé spolky, které v Praze vznikaly, byly mnohdy odpovědí na české. 

Němci mnohdy bránili pronikání Čechů do existujících spolků či zakládali nové, jelikož 

původně dvojjazyčné spolky byly ovládnuty českou většinou, jako Společnost Českého 

muzea, Královská česká společnost nauk či Průmyslová jednota.117 Vznikl tělocvičný spolek 

Turnverein, naproti tomu vznikl český Sokol, založen byl Spolek českých lékařů, který měl 

soupeřit s německým Spolkem praktických lékařů. Německé spolky a členy spojovalo 

Deutsches Casino (německé Kasino), které vzniklo roku 1862.118  

Kasino sloužilo jako společenský klub a poskytovalo německým spolkům vedení 

a finanční podporu. V jeho čele stál 32 let jako předseda Franz Schmeykal, který vedl 

německé poslance na českém zemském sněmu.119 Počet členů Kasina dosahoval 1100 členů 

kolem roku 1870, kdy v čele stáli především bohatí továrníci a obchodníci, zatímco se z něj 

vytráceli němečtí státní úředníci, protože pro Němce přestávala být státní služba lukrativní.120 

A jelikož se německý spolkový život i politika soustřeďovaly v Kasinu, mělo to za následek, 
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že u české veřejnosti se stalo místem a symbolem národních nepřátel, což vedlo 

k demonstrativním akcím pořádaným právě před ním. 

Právě na spolkovém životě se nejvíce projevovala nacionalizace společnosti českých 

zemí, kdy mezi Němci byly oblíbené střelecké spolky a spolky absolventů zvané 

„Burschenschaft(y)“.121 

Dalším specifikem Prahy byla silná průmyslová základna, jež byla po Vídni druhá 

největší v habsburské monarchii. Hlavní roli začal v 60. letech přebírat strojírenský průmysl, 

který nahrazoval původní silný textilní průmysl. Hlavním výrobním artiklem byly parní stroje 

a zařízení pro cukrovary.122 Mezi hlavní podniky, které se nacházely v Praze či na pražských 

předměstích, patřily Porgesova a Przibramova kartounka na Smíchově, Ringhofferova 

vagónka na Smíchově a továrna na zařízení pro cukrovary Čeňka Daňka, budoucí ČKD.123 

V Praze a jejích předměstích se tak nacházela početná dělnická vrstva, která významným 

způsobem ovlivňovala námi sledované události roku 1868. Dělníci se začali kolem roku 1867 

sdružovat navazováním spojení mezi jednotlivými středisky hnutí v celé monarchii a 

přijímali pronikající vlivy socialismu.124 Specifikem české dělnické třídy v Praze v tomto 

období byla její provázanost s politikou boje za české státní právo, kdy důležitou postavou je 

osoba Františka Ladislava Chleboráda, což byl český advokát a ekonom, který koncem 60. let 

19. století seznámil veřejnost s myšlenkou založit velké spotřební družstvo na podporu 

dělníků. Nakonec vzniklo v březnu roku 1868 s názvem Oul,125 budeme se jím také více 

zabývat v následujících kapitolách. Kdy se nyní dostáváme k námi sledovanému roku 1868. 
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3 Slavnosti roku 1868 

Během roku 1868 organizovali Češi několik slavností, kterými zároveň uctívali 

národní hrdiny (Hus, Palacký). Nejvýznamnější událostí se ale stalo kladení základních 

kamenů k Národnímu divadlu v Praze 16. května 1868. S touto slavností byla spojena první 

námi sledovaná slavnost, slavnost vyzdvižení kamene z hory Říp a jeho převoz do Prahy. 

3.1 Slavnost vyzdvižení řipského kamene a jeho cesta do Prahy 

Tato slavnost souvisela s níže sledovaným slavnostním položením základních kamenů 

k Národnímu divadlu a následovala po prvním protestním shromáždění, tehdy zvaném 

meeting, později tábor lidu, kde se především protestovalo proti novým daním, které chtěla 

přijmout předlitavská vláda, a zároveň vyhlásila podpora českému státoprávnímu programu. 

Řipskému meetingu se více věnujeme v další kapitole věnované protestům. 

Slavnost se konala odpoledne 10. května 1868, kdy se po ukončení prvního meetingu 

na Řípu většina přítomných lidí126 přesunula k druhé slavnosti, a to k slavnostnímu převezení 

základního kamene k národnímu divadlu z Řípu směrem na Prahu.127 O důvodu, proč měl být 

základní kámen právě z Řípu, není nutno se dlouze rozepisovat. Stačí snad pouze poznámka, 

že se jednalo o symbolické místo, kam měl podle pověsti praotec Čech dovést svůj lid a určit 

mu tuto kotlinu za vlast.128 Kámen byl vybrán a připraven k naložení a odvezení již 6. dubna 

1868, kdy rolníci z okolí Řípu společně s kameníky nalezli způsobilý čedičový kámen, aniž 

by musel být střelným prachem odstřelen.129 Balvan byl veliký, jeho váha byla odhadována na 

200 centů. Při jeho odvalování se tento kámen rozbil na menší kusy a byl vybrán největší kus, 

který vážil 40–50 centů.130 Byly udávány i zprávy o kamenické úpravě tohoto kamene, která 

byla pomalá, jelikož čedič se nelámal rovně, ale peckovitě a hrozilo při větším úderu pokažení 

celého kamene.131 

Slavnost probíhala od tří hodin odpoledne, kdy pronesl Karel Sabina k shromážděným 

slavnostní řeč, která byla pro mnohé účastníky dlouhá a nudná.132 

Karel Sabina svůj proslov zahájil pohledem do minulosti, do starověkého Řecka, kdy 

jednotlivé městské státy spojovaly v pocit jednoty olympijské hry, a to nejen pouze závody, 
                                                      
126 Táboru lidu na Řípu se účastnilo kolem 20 000 lidí. 
127 Národní listy, roč. VIII, č. 131, 12. 5. 1868. 
128 Nebyl to jediný základní kámen, další se přivezl z Radhoště, Práchně, Hostýna, Žižkova a dalších míst. 
129 Národní listy, roč. VIII, č. 99, 9. 4. 1868. 
130 Tamtéž. 
131 Tamtéž. 
132 HLAVAČKA, Milan, Samospráva a festivita. Tábor lidu na Řípu jako reálná a virtuální performace, in: 
Historik na šachovnici dějin, s. 102. 
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ale i soutěže básníků.133 Ačkoliv podle Sabiny velký starořecký národ padl, přesto si 

připomínáme veliká díla řeckých básníků. Řekové už v pravěku podporovali divadlo jako 

prostředek k povzbuzení ducha a ukázání skvělých činů národu.134  

Poté Karel Sabina zhodnotil, jak je na tom český národ, připomněl, že národ, který se 

jako první ve středověku přihlásil ke svobodě135 a který se vždy v minulosti staral o rozkvět 

vědy a umění, nemá vlastní divadlo.136 Sabina upozorňoval na to, že tento národ byl zasažen 

pohromami na těle i na duchu zrovna v době, kdy jiné národy zažívaly období rychlého 

pokroku, a když si znovu uvědomil svou dávnou velikost, velkou svou prací se mu podařilo 

alespoň trochu s ostatními srovnat krok.137 

Sabina ve své dlouhé řeči zmínil počátky národního obrození, kdy se Češi cítili ve své 

zemi cizinci a jejich jazyk byl ode všech posmíván. Navzdory všem byl ale jazyk nejprve 

zachráněn, aby se posléze stal i skrze nejrůznější překážky plnohodnotným jazykem umění 

a vědy, přitom v tomto procesu mělo významnou roli divadlo.138 Sabina vzpomněl na první 

českou divadelní scénu z období národního obrození, a to na tzv. Boudu na dnešním 

Václavském náměstí, a na dnešní Stavovské divadlo, kde se hrály především německé hry, 

teprve postupně, nejdříve o nedělích se hrály i hry české.139 Ale z nejrůznějších důvodů bylo 

i v těchto podmínkách české divadlo jen popelkou až do období vzniku Prozatímního 

divadla,140 kdy se situace pro české divadlo zlepšila.141 

V závěru své řeči Karel Sabina zdůraznil, že český národ dosud nemá chrám, v němž 

by uctil slavnou Thalii, k níž má díky své slavné minulosti nejsvatější právo a k čemuž 

směřuje svou každodenní prací, kdy provádí oběti pro svou věc, a to pro stavbu divadla 

skutečně českého, národního, dokladem je právě základní kámen z posvátného Řípu.142 

Sabina pronesl přání, aby tento kámen byl pevným a nezlomným základem jako vůle lidí 

z Podřipska a stál proti všem zlobám a přáním národních nepřátel, kteří by rádi českou řeč 

vymazali.143  

                                                      
133 Národní listy, roč. VIII, č. 130, 11. 5. 1868. 
134 Tamtéž 
135 Karel Sabina se odvolával na husitské období. 
136 Národní listy, roč. VIII, č. 130, 11. 5. 1868. 
137 Tamtéž. 
138 Tamtéž. 
139 Tamtéž. 
140 Prozatímní divadlo bylo postaveno roku 1862 na návrh architekta Vojtěcha Ignáce Ullmana. 
141 Národní listy, roč. VIII, č. 130, 11. 5. 1868. 
142 Tamtéž. 
143 Tamtéž. 
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3.1.1 Cesta kamene do Prahy 

Kámen vyrazil na cestu ve čtyři hodiny odpoledne, kdy byl za mohutného loučení 

shromážděného lidu zkrášlen národními barvami a stuhami s hesly jako „Svoboda a právo“, 

„Vlast a národ“, „Rovnost a bratrství“ nebo „Z kořenů pradávné vlasti vyrůstáš“.144 Na 

kameně byl vytesán nápis: „Ze Řípu Čech svůj domov vzal, na Bílé Hoře dokonal, v matce 

Praze z mrtvých vstal“.145 Obyvatelé z okolí Řípu pomohli vozu s kamenem sjet na rovinu 

před vesnicí Ctiněves, kde se seřadilo na sto krojovaných jezdců, kteří vůz doprovázeli, 

a slavnostní průvod se dal na cestu směrem k vesnici Černouček.146 Ve vesnicích,147 kudy 

průvod procházel, byly postaveny slavobrány, na kterých byly mnohé slavnostní nápisy, 

pěvecký spolek Hlahol z Velvar zazpíval několik vlasteneckých písní.148 Ve všech vesnicích 

byl průvod vítán a ve Velvarech v hostinci, kde měl kámen přenocovat, se konala další 

slavnost. Lidé si chodili kámen prohlédnout, prosili o lístky z věnců na památku a ukazovali 

kámen svým dětem.149  

O další cestě už se nepíše tak podrobně jako o prvním dnu, ale jsme informováni 

o triumfální cestě kamene vesnicemi ku Praze, kdy v čele průvodu jeli krojovaní jezdci, a ve 

vesnicích vítaly kámen tisíce lidí, kteří se ve vesnicích sešli z širokého okolí. Kamenu byly 

stavěny slavobrány a oslavován byl v proslovech obecních starostů. V Postřižíně se dokonce 

oficiálně účastnila vítání kamene i místní židovská obec se svým rabínem.150 Cesta se ubírala 

poměrně rychle ku Praze a přes Zdiby, Chabry, Kobylisy, Libeň a Karlín vstoupil nakonec 

průvod s kamenem do Prahy.151  

V Libni se přidala k průvodu první delegace z Prahy vedená Antonínem Barákem, 

který oslovil slavnostní průvod řečí, v níž vyzdvihl symbolickou hodnotu základního kamene 

právě z Řípu znázorňující svazek Prahy a venkova. Barák se také přihlásil k rezoluci, která 

byla vyhlášena na shromáždění na hoře Říp.152 O rezoluci bude zmínka níže v části věnované 

řipskému táboru.  

K průvodu se připojily spolky Sokola z Karlína a zpěváckého spolku z Libně, před 

Invalidovnou v Karlíně průvod pozdravili shromáždění studenti Karlo-Ferdinandovy 

                                                      
144 Národní listy, roč. VIII, č. 131, 12. 5. 1868. 
145 Tamtéž.  
146 Národní listy, roč. VIII, č. 130, 11. 5. 1868. 
147 Ledčice, Nová ves, Nové Ouholice, Miřejovice a první den pouť kamene skončila ve Veltrusech. 
148 Národní listy, roč. VIII, č. 131, 12. 5. 1868. 
149 Tamtéž. 
150 Tamtéž. 
151 Tamtéž. 
152 Tamtéž. 
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univerzity, pražské polytechniky, pražských gymnázií i reálek.153 Dorazili sem pozdravit 

kámen také členové pražského Sokola a pražské ženy. Přišli i představitelé Sboru pro 

zbudování národního divadla v čele s Karlem Sladkovským a Ferdinandem Urbánkem.154 

Kámen pozdravili i členové českého divadla a nejrůznější besedy.155 V Karlíně se k průvodu 

připojili zástupci města Královských Vinohrad se „svým“ základním kamenem z vrchu 

Žižkova.156 Žižkovský kámen byl vyzdoben husitskými motivy157 a heslo na něm vytesané 

znělo: „Nejmladšímu strážci národa, nejstarší strážce Prahy“.158 Tento kámen upomínal na 

slavnou husitskou minulost a slavnou vítěznou bitvu, kterou husité svedli s vojsky křížové 

výpravy roku 1420 před pražskými hradbami. 

V Karlíně se znovu průvod seřadil, v jeho čele byli členové Sboru pro zbudování 

Národního divadla, poté členové českého divadla, hudba měšťanské pěchoty, krojovaní 

jezdci, zpěvácké spolky,159 Měšťanská beseda z Karlína, vozy se základními kameny a 

zbývající lid se zhruba 60 povozy.160 

3.1.2 Přivítání v Praze 

Přivítání v Praze bylo velkolepé, zprávy odhadují, že lidí, kteří vítali v Praze příchozí 

průvod, bylo na 80 000.161 Průvod vstoupil do Prahy Poříčskou branou, kde ještě před 

vstupem promluvil jako mluvčí podřipských rolníků August Švagrovský k Pražanům. Ve své 

řeči vyslovil přání, aby Praha byla stále matkou národa, a řekl, že podřipští rolníci vezou 

základní kámen k pomníku nehynoucí slávy, k národnímu divadlu, že ten kámen je i zástavou 

jejich přísahy, že na oltář národní jsou ochotni obětovat všech svých statků a hrdel.162 Poté již 

průvod projížděl ulicemi Prahy až ke staveništi Národního divadla, kde bylo podle svědectví 

tolik lidí, že bylo obtížné zde zjednat náležitý pořádek.163  

Když kameny dorazily na staveniště a vše okolo se seřadilo, jako první předal kámen 

na staveništi vinohradský starosta Krš. Ve své krátké řeči řekl, že je pro něj tento den 

nejdražší chvílí života a že tento kámen z vrchu Žižkova je alespoň malým důkazem velké 

                                                      
153 Národní listy, roč. VIII, č. 131, 12. 5. 1868. 
154 Tamtéž. 
155 Tamtéž. 
156 Tamtéž. 
157 České červenobílé prapory s husitským kalichem, dvě halapartny, palcát, meč. 
158 Národní listy, roč. VIII, č. 131, 12. 5. 1868. 
159 Karlínský zpěvácký spolek Slavoj, Malostranský zpěvácký spolek Lumír a Smíchovský zpěvácký spolek 
Lukes. 
160 Národní listy, roč. VIII, č. 131, 12. 5. 1868. 
161 Tamtéž. 
162 Tamtéž.  
163 Tamtéž. 



34 
 

obětavosti občanů Královských Vinohrad a že doufá, že kámen bude pramenem národní 

svornosti a síly.165 Poté si vzal slovo Václav Kratochvíl, předávající základní kámen z Řípu za 

podřipské rolníky, který ve své řeči byl rád za to, že rolníci dali tento kámen vedle stejného 

daru z Moravy.  

Na tyto dvě řeči odpověděl Ferdinand Urbánek, předseda Sboru pro zbudování 

Národního divadla, který zdůraznil význam tohoto dne, kdy byla ukázána jednota Čech 

i Moravy při stavbě Národního divadla, a symbolickou hodnotu základního kamene z Řípu, 

této pro Čechy svaté hory, kdy tím nedojde k útlaku cizoty na Národní divadlo, tento první 

národní chrám. Tento základní kámen se přidal k dalším základním kamenům z Žižkova, 

Radhoště, Hostýna, všechny tyto kameny symbolizují jednotu národa Čech i Moravy.166  

Na to byla předsedovi předána slavnostní listina od podřipských rolníků. V ní se psalo 

o dlouhé cestě, jež vedla k těmto památným dnům a k samotnému položení základních 

kamenů k Národnímu divadlu, a to přes všechny svízele, překážky a protivenství. Rolníci se 

proto rozhodli vyzvednout kámen z památné hory a přejí si, aby byl položen vedle památného 

kamene z Moravy na památku svornosti Čech a Moravy. V závěru listiny je vyjádřeno přání, 

aby duch národní ožil i tam, kde ustoupil násilí a tmě.167 V pět hodin odpoledne slavnost 

skončila a shromáždění lidé se pomalu rozcházeli. 

Podobně jako kámen z Řípu byly do Prahy dopraveny i další kameny, i když třeba ne 

tak velkolepě jako kámen z Řípu, např. kameny z hor Radhošť, Blaník a Práchně.168 Kámen 

z Radhoště dorazil do Prahy po železnici již koncem dubna 1868. S ním nebyla poslána 

slavnostní deputace, protože se Radhoští chtěli zúčastnit samotné slavnosti. Poprosili proto, 

aby za ně předal kámen slavnostnímu výboru František Palacký,169 a k tomu připojili 

slavnostní list o nerozlučném bratrském svazku Čechů a Moravanů a v textu se dokonce píše 

o touze po bližším spojení Čech a Moravy: „Má to býti počátkem pro všechny věky 

nerozlučitelného spojení bujaré Orlice pestré se statečným lvem českým, a důkazem 

nepřátelům, že užšího svazku přejeme sobě s korunářskými bratřími českými, nežli se 

nepřátelům našim společným snad líbí.“170 K slavnostnímu předání kamene z Radhoště na 

staveniště Národního divadlo došlo 5. května 1868, kdy se na vlakovém nádraží shromáždili 

moravští studenti z pražských škol, aby kámen doprovodili na staveniště.171 Kromě studentů 

                                                      
165 Národní listy, roč. VIII, č. 131, 12. 5. 1868. 
166 Tamtéž. 
167 Tamtéž. 
168 Národní listy, roč. VIII, č. 107, 18. 4. 1868. 
169 Františka Palackého si vybrali z toho důvodu, že to byl rodilý Moravan. 
170 Národní listy, roč. VIII, č. 119, 30. 4. 1868. 
171 Národní listy, roč. VIII, č. 125, 6. 5. 1868. 
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provázely spřežení s kamenem i pražské spolky Sokola, Hlaholu a dalších. Při cestě narazil 

průvod na kočár v Praze žijícího rezignovaného rakouského císaře Ferdinanda I., jemuž dav 

provolal slávu jako korunovanému králi českému, ten všem přítomným poděkoval.172 Na 

staveništi již na kámen čekal slavnostní divadelní výbor a František Palacký, který při té 

příležitosti pronesl slavnostní řeč, v níž zdůraznil, jak se změnila situace na Moravě. Za jeho 

mládí nebyli Moravané národně uvědomělí a s Čechy spjatí a nyní je tento kámen důkazem 

nového spojení Čechů a Moravanů v jeden celek národní, přičemž bylo zdůrazněno spojení 

zemí Koruny svatováclavské.173  

Kámen z Blaníku byl dopraven do Prahy 13. května 1868, vydal se však na cestu o den 

dříve stejně jako kámen z Řípu. I tento kámen doprovázeli rolníci z okolí hory Blaník a vítali 

ho cestou i další lidé z vesnic a měst, kudy se kámen ubíral ku Praze.174 Průvod si odpočinul 

přes noc na Pankráci a druhého dne vstoupil přes Vyšehrad do Prahy, ubíral se přes Karlovo 

náměstí dnešní Spálenou ulicí a Národní třídou na staveniště, kde byl slavnostně předán 

představitelům Spolku pro zbudování národního divadla.175 Na staveništi měl slavnostní 

proslov starosta Louňovic, který ve své řeči upozornil, že Blaník je hora ležící uprostřed zemí 

Čechoslovanů a připomněl národní pověst o tom, že když bude české zemi nejhůře, vyjedou 

z hory bojovníci a přijdou jí na pomoc proti nepřátelům. Upozornil ale, že ne násilím, ale 

pravdou, láskou a právem tíhnou k sobě Čechové a tímto symbolem má být i základní kámen 

z Blaníku.176 Další kameny byly dopraveny z Domažlic a z Chrasti, které byly opět spojeny 

s českými dějinami. Domažlice byly zvoleny jako místo slavného husitského vítězství 

a Chrast dodala kámen pocházející z rozpadlého benediktýnského kláštera v Podlažicích.177 

Tyto kameny byly s ostatními předány na staveništi 15. května 1868, a to spolu s kameny 

z Práchně, Čerchova, Trocnova, Doudleb a Svatoboru.178  

Kameny dorazily po řece do Výtoně, odkud pokračovaly na staveniště Národního 

divadla, kam je doprovázel početný průvod lidí, kteří kameny okrášlili.179 

Tyto výjevy z cesty ukazují, jak pro prosté Čechy měly stavba Národního divadla 

a symbolický základní kámen z Řípu, Blaníku a dalších míst význam a jakou posvátnou úctu 

k nim lidé měli. Všichni těmto dnům a událostem věnovali velkou pozornost a uvědomovali 

si, že jsou svědky historické události, která se v zemi a za jejich života nestala, a že jsou tito 
                                                      
172 Národní listy, roč. VIII, č. 125, 6. 5. 1868.  
173 Tamtéž.  
174 Národní listy, roč. VIII, č. 133, 14. 5. 1868. 
175 Tamtéž.  
176 Tamtéž.  
177 Tamtéž.  
178 Národní listy, roč. VIII, č. 135, 16. 5. 1868. 
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prostí Češi součástí velké národní historie, jelikož nejspíš většina z nich alespoň malou 

částkou na stavbu Národního divadla přispěla. Tím se jenom umocňoval význam této události, 

která se opravdu zařadila mezi největší události v Čechách 19. století.  

Zajímavostí je i to, že kameny neměly nějaký jednotící prvek, a můžeme říci, že se 

tato část se Sboru pro zbudování Národního divadla vymkla z rukou. Kameny odkazovaly na 

různé historické epochy od husitství přes Velkou Moravu, přes místa spojená s katolickou 

církví, přes národní mytologii, jež si vzájemně i odporovaly. Byl zaznamenán jeden případ, 

kdy Sbor odmítl základní kámen, a to z Přibyslavi, jelikož to bylo místo spojené s úmrtím 

Jana Žižky, což nebylo pro tuto slavnost považováno za vhodné.180 

3.2 Slavnost položení základních kamenů k Národnímu divadlu 

Tato slavnost se stala jednou z nejvýznamnějších událostí českých dějin 19. století, 

jelikož než došlo k tomuto slavnostnímu dnu položení základního kamene, uběhla spoustu 

času. Shrňme si proto krátce historii stavby divadla až do položení základních kamenů. 

Myšlenka vzniku českého divadla se objevila v hlavách českých vlastenců v první 

polovině 19. století, kdy ji nejvíce podporoval Josef Kajetán Tyl, který pro tuto myšlenku 

získal tehdy mladého Františka Ladislava Riegra, jenž byl skvělým organizátorem. Podařilo 

se mu vyjednat v tomto ohledu souznění s českou historickou šlechtou, takže 29. ledna 1845 

podal stavovskému výboru žádost na založení samostatného českého divadla, která ale 

nakonec neprošla.181  

Program českého divadla se na nějaký čas upozadil, aby se znovu dostal na světlo po 

revolučním roce 1848. V tomto období se ustoupilo i od označení divadla jako českého, 

zemského a došlo se k označení jako divadla českého národa v Čechách, na Moravě i ve 

Slezsku. Dále se Češi rozhodovali mezi dvěma koncepcemi, jakými se vydat při jeho 

zbudování. Rieger prosazoval postavení prozatímní budovy divadla, kde by se hrálo česky 

a podporovala by se zde česká tvorba do doby, než se podaří získat dostatečný obnos na 

postavení reprezentativní budovy. Naproti tomu stála druhá skupina, jejíž oporou byl i Karel 

Havlíček Borovský, a ta prosazovala postavení reprezentativní budovy, jak to jen bude 

možné, ale bez mezistupně, který by stavbu mohl ohrozit.182 

                                                      
180 BEDNÁŘOVÁ, Anežka, Slavnost kladení základního kamene k Národnímu divadlu a její význam 
v dobovém kontextu, ročníková práce Filozofická fakulta UK, 2019, s. 11. 
181 BARTOŠ, Jan, Národní divadlo a jeho budovatelé, Praha: 1933, s. 52. 
182 BARTOŠ, Národní divadlo a jeho budovatelé, s. 75. 
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V roce 1850 byl ustanoven Sbor pro zbudování českého Národního divadla, kdy 

začaly i veřejné sbírky. Na stavbu Národního divadla měl přispět celý český národ, ale sbírky 

byly v době absolutismu problematické a k masovějšímu vybírání došlo až v 60. letech 

19. století.183 Divadlo by ale nebylo postaveno bez bohatých dárců, mezi nimiž byli členové 

panovnického rodu, významní čeští šlechtici a velkými částkami na stavbu přispěl i zemský 

výbor. Ve Sboru nakonec v 50. letech zvítězila Riegrova myšlenka, takže bylo rozhodnuto, že 

bude postavena budova Prozatímního divadla podle návrhu Vojtěcha Ignáce Ullmana. Ta byla 

dokončena roku 1862. Roku 1865 došlo ve Sboru k „převratu“, kdy Rieger na svoji pozici ve 

Sboru po kritice mladočechů rezignoval. Hlavními osobnostmi se zde stali mladočeši v čele 

s Karlem Sladkovským. Nový Sbor začal rychleji připravovat zahájení stavby Národního 

divadla, takže se nyní dostáváme k popisované slavnosti roku 1868. 

3.2.1 Přípravy 

Přípravy na tuto slavnost byly velkolepé a probíhaly několik měsíců dopředu. 

Důležitou součástí slavnosti bylo samotné poklepání základních kamenů, šlo tedy o to, aby 

byly vybrány ty správné osoby. Sbor pro zbudování Národního divadla vydal v novinách 

provolání, v němž seznamoval širokou veřejnost s touto událostí, informoval o jejím významu 

i o základním programu, kterým se měla tato slavnost týkat.184 V tomto prohlášení se psalo, že 

se jedná o jednu z nejvýznamnějších národních událostí, která je pro každého Čecha tím 

nejcennějším okamžikem jeho života, a byly vypočítávány významy, jaké bude mít Národní 

divadlo pro národ.185 Oceňoval se nejen jeho duchovní význam, ale především bylo bráno 

jako symbol znovuzrození skoro již zapomenutého národa, který svými silami sbíral podle 

možností určenou částku pro stavbu budovy, takže se nakonec mohlo přikročit k zahájení 

stavby.186 

Sbor proto zval všechny Čechy ze všech zemí, aby se stali svědky této slavnostní 

události spolu s pozvanými hosty ze všech slovanských zemí. Kromě prostých Čechů byla 

zvána k návštěvě okresní zastupitelstva, ale pozvání se týkalo i nejrůznějších českých spolků, 

studentů a ozbrojených měšťanských sborů.187 Byl zde i zapsán program slavnostního 

                                                      
183 K otázce sbírek na Národní divadlo mimo Prahu v 60. letech, KUBÍČEK, Lubomír, Hořice – život ve městě  
1860 –1868, Bakalářská práce FF UK, 2011, s. 76.  
184 Národní listy, roč. VIII, č. 66, 7. 3. 1868. 
185 Tamtéž. 
186 Tamtéž. 
187 Tamtéž. 
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poklepání základních kamenů, kdy mezi osobnostmi veřejného života,188 které byly požádány 

o tento slavnostní akt, nejvíce chybělo jméno Františka Palackého. 

Už v březnu pražští studenti zaslali výboru pro zbudování Národního divadla petici, ve 

které doporučovali výboru některé osobnosti, kterým měla být prokázána čest poklepat 

základní kameny.189 A studenti vybrali jako zástupce české vědy nejznámějšího 

a nejvýznamnějšího českého vědce Jana Evangelistu Purkyně.190  

Toto jméno nás nepřekvapí, jelikož se jednalo o jednoho z mála českých vědců, jehož 

znala celá Evropa pro jeho výzkumy191 již z dob jeho působení na univerzitě ve Vratislavi, 

odkud se vrátil v 50. letech zpátky do Prahy. Jeho úkolem bylo pomoct zde vybudovat 

vědecké instituce192 a během národního obrození se právě on zasloužil o vznik českého 

vědeckého názvosloví.193 

Ovšem studentům v zamýšlených plánech slavnosti chybělo jméno Františka 

Palackého a tato jejich prosba se zároveň stávala nevyřčenou stížností Sboru za to, že ho pro 

určité neshody, které měl Palacký s některými členy výboru v minulosti,194 v slavnosti 

opomenul.195 Studenti si na Palackého vzpomněli a vyjádřili přání, aby i on byl jednou 

z osobností, která měla poklepat na základní kameny Národního divadla.196 Studenti 

vypočítávali zásluhy Palackého o národ197 a vyslovovali přesvědčení, že si tuto poctu zaslouží 

a že by byla tímto gestem ukázána jednota národa, jelikož podle nich nebyla tato slavnost 

                                                      
188 Pražský arcibiskup Bedřich Schwarzenberg, Jan Evangelista Purkyně, český místodržitel, nejvyšší maršálek 
zemský, pražský purkmistr Karel Leopold Klaudy, Josef Wenzig, nejstarší starosta okresních zastupitelstev, 
Václav Kratochvíl jako zástupce českých obcí, František Skopalík jako zástupce moravských obcí, starosta 
Sokola, starosta Hlaholu, architekt divadla Josef Zítek, stavitelský mistr divadla a předseda Sboru pro zbudování 
Národního divadla. 
189 Národní listy, roč. VIII, č. 78, 19. 3. 1868. 
190 Tamtéž. 
191 Jan Evangelista Purkyně se ve Vratislavi zasloužil o rozvoj fyziologie a nové buněčné teorie, kdy objevil 
rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou. Byl v Evropě uznáván jako jeden z předních odborníků na 
fyziologii, díky tomu byl členem mnoha evropských vědeckých společností. ŽÁČEK, Václav, Jan Evangelista 
Purkyně, Praha: 1987, s. 75. 
192 Purkyně se po návratu do Prahy roku 1850 zasloužil o vznik fyziologického ústavu, založil český vědecký 
časopis Živa a byl členem Sboru Českého muzea. 
193 Purkyně pracoval na českém názvosloví ještě před odchodem do Vratislavi roku 1823, ale pracoval na něm 
i při svém působení v cizině. Právě slovo „buňka“ bylo vymyšleno Purkyněm. 
194 Mladočeši měli s Palackým spory ohledně otázky pasivní politiky na českém zemském sněmu, s kterou 
nesouhlasili, a dále měli Palackému a Riegrovi za zlé podporu vydávání dalšího českého deníku Národní pokrok 
a časopisu Světozor Janem Stanislavem Skrejšovským. KOŘALKA, František Palacký, s. 482.  
195 Národní listy, roč. VIII, č. 78, 19. 3. 1868. 
196 Tamtéž. 
197 Největší zásluhou Františka Palackého byla jeho práce ve Společnosti Českého muzea, kde byl jednatelem. 
Byl spoluzakladatelem Matice české, která vydávala česky psané knihy a nejvíce ctěn byl pro své historické dílo 
Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě, na kterých v té době stále ještě pracoval. Ctěn byl i pro 
politickou práci roku 1848, kdy napsal své slavné psaní do Frankfurtu a musel nuceně dobu neoabsolutismu 
strávit v ústraní, byl nucen opustit svá místa v Českém muzeu i místa předsedy Sboru pro zbudování Národního 
divadla. 
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pouze jedné skupiny národa, ale celého.198 Tuto petici podepsalo na 830 studentů pražských 

vysokých škol.199 

Tato petice ukazuje na to, že mezi českými politiky nevládla úplná jednota, když 

členové Sboru pro zbudování Národního divadla oficiálně nepozvali Františka Palackého, 

symbolického a politického vůdce českého národa, který měl již za svého života přízvisko 

„Otec národa,“ k tak významné slavnosti, jakým bylo kladení základních kamenů 

k Národnímu divadlu. Navíc to byla i velká neslušnost, jelikož se František Palacký 

v minulých dobách velmi zasazoval o vybudování Národního divadla.200 V té době byli mnozí 

členové Sboru mladočeši, kteří nesouhlasili s politickými názory Palackého a Riegra a tento 

ústrk se měl stát jejich pomstou. Ale i díky studentům, kteří se proti tomuto jednání ohradili, 

byla tato pomsta smetena ze stolu a tato aféra nenarušila slavnostní okamžik národní 

slavnosti. Sbor uznal, že studenti měli pravdu, takže byli o poklepání požádáni Jan 

Evangelista Purkyně a i František Palacký.201 Na tuto aféru upozornil i staročeský deník 

Národní pokrok, který jmenoval Národní listy deníkem Sboru pro zbudování Národního 

divadla a vyslovil přání, aby Sbor při slavnosti upustil od stranictví, jelikož do té doby byly 

oficiálně pozvány spolky, kde měli mladočeši převahu.202 Netýkalo se to pouze spolků, ale 

právě i osobností, které měly poklepávat na základní kameny. Vlivem těchto stížností Sbor 

přistoupil k vyváženějšímu výběru a úpravě slavnosti. 

Již 8. dubna byl František Palacký jmenován mezi osobnostmi, které měly poklepat 

základní kámen, a to dokonce jako druhý v pořadí za pražským arcibiskupem. Měl kámen 

poklepat za český národ, což pro něj byla jistě velká čest.203 Když odmítl poklepat kámen 

arcibiskup Bedřich Schwarzenberg, stal se František Palacký první osobností, která se tohoto 

aktu ujala. 

Dalším, kdo měl poklepat na základní kámen k Národnímu divadlu, měl být František 

Chleborád, jehož navrhl dělnický spolek Oul, aby zastupoval při této slavnosti české 

dělnictvo.204 I na tuto žádost odpověděl slavnostní výbor kladně, takže František Chleborád na 

slavnosti zastupoval české dělníky.205 Za toto rozhodnutí poděkovala delegace spolku Oul.206 

                                                      
198 Národní listy, roč. VIII, č. 78, 19. 3. 1868. 
199 Národní listy, roč. VIII, č. 79, 20. 3. 1868. 
200 Palacký byl prvním předsedou Sboru a aktivně se zúčastnil všech jeho zasedání a požíval největší důvěry, ale 
z důvodů neoabsolutismu na pozici předsedy roku 1852 rezignoval, ale na činnosti Sboru se stále podílel. 
201 Národní listy, roč. VIII, č. 80, 21. 3. 1868. 
202 Národní pokrok, roč. I, č. 91, 20. 3. 1868. 
203 Národní listy, roč. VIII, č. 98, 8. 4. 1868. 
204 Národní listy, roč. VIII, č. 71, 12. 3. 1868. 
205 Národní listy, roč. VIII, č. 80, 21. 3. 1868. 
206 Národní listy, roč. VIII, č. 83, 24. 3. 1868. 
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Jméno Františka Chleboráda ale bylo také doplněno až po protestu dělníků, protože na ně 

Sbor zapomněl v provolání, takže se ozvali s dotazem, zda se za ně Sbor stydí nebo zda snad 

o nich Sbor neví.207 

Na další schůzi byli navrženi další muži, kteří měli reprezentovat široké vrstvy národa 

jak v Čechách, tak na Moravě.208 Jelikož se již jednalo o velký počet lidí, rozhodl výbor 

o vypracování pořádku, jak mělo slavnostní poklepání na základní kámen probíhat.209 Celkem 

se mělo jednat o 27 osobností, které měly zastupovat všechny vrstvy českého národa 

v Čechách i na Moravě.210 Účast odmítl pouze pražský arcibiskup z důvodu, že nemůže 

divadlo světit.211 

Již v březnu zaslal Sbor pro zbudování Národního divadla pozvání pražskému Sokolu, 

který toto pozvání přijal a přislíbil co nejhojnější účast.212 Výbor oslovil k řízení pěvecké části 

skladatele a ředitele pražského zpěváckého spolku Hlahol Karla Bendla, který řízení rád 

přijal.213 K slavnosti se přihlásilo také již koncem března na 35 zpěváckých spolků z Čech 

a další české spolky a sdružení se výboru hlásily, že mají také zájem se oficiálně účastnit 

slavnosti.214  

Počátkem dubna už začaly intenzivní přípravy na slavnost, plánovala se již i výzdoba 

ulic a náměstí,215 kudy měl jít slavnostní průvod. Byl k tomu vytvořen zvláštní odbor, který se 

měl zkrášlením města zabývat, další odbor se měl starat o ubytování účastníků slavnosti.216 

Další odbory měly na starost zpěvácké spolky, pořádání banketu na některém z pražských 

ostrovů.217 Navíc se již k slavnosti hlásili z blízkých i dalekých vesnic v okolí Prahy rolníci, 

kteří se chtěli účastnit jako krojovaní jezdci, nazývaní banderium, kromě rolníků se 

připravovali na slavnost i dělníci.218  

                                                      
207 Dělník, roč. I, č. 8, 13. 3. 1868. 
208 František Ladislav Rieger měl zastoupit české poslance na zemském sněmu, Alois Pražák zastupoval české 
poslance na moravském zemském sněmu, Bedřich Smetana byl zástupce dramatické hudby, Josef Jiří Kolár jako 
zástupce dramatického umění, Alois Oliva jako zástupce průmyslu a obchodu, Jan Arnold jako zástupce 
měšťanských besed, Tomáš Novotný jako zástupce záložen a Jan Nepomuk Harrach jako zástupce Matice české. 
209 Národní listy, roč. VIII, č. 88, 29. 3. 1868. 
210 Národní listy, roč. VIII, č. 98, 8. 4. 1868. 
211 Národní listy, roč. VIII, č. 100, 10. 4. 1868. 
212 Národní listy, roč. VIII, č. 74, 15. 3. 1868. 
213 Národní listy, roč. VIII, č. 83, 24. 3. 1868. 
214 Národní listy, roč. VIII, č. 88, 29. 3. 1868. 
215 Průvod měl původně vycházet ze Staroměstského náměstí a dále pokračovat Celetnou ulicí, ulicí Na Příkopě 
přes Václavské náměstí, dnešní Národní třídou ke staveništi. Nábřeží a ostrovy Žofínský a Střelecký měly být 
spojeny mostem z lodiček. 
216 Národní listy, roč. VIII, č. 92, 2. 4. 1868. 
217 Národní listy, roč. VIII, č. 100, 10. 4. 1868. 
218 Národní listy, roč. VIII, č. 92, 2. 4. 1868. 
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Dělnický spolek Oul obeslal všechny české dělnické spolky, aby se také hojně 

zúčastnily slavnosti.219 Dělníci pomáhali při přípravě i jinak, a to tím, že měli nahlásit spolku 

Oul, pokud měli volno v bytech a mohli by ubytovat dělníky, kteří přijedou do Prahy na 

slavnost z Čech a Moravy, a pokud mohli zapůjčit slamníky a přikrývky pro dělníky, kteří 

měli spát ve veřejných místnostech.220  

Součástí programu měla být i regata neboli závod lodí na Vltavě, kam měli mít lidé za 

vstupné přístup a mohli se jí účastnit.221 Umělecká beseda měla vytvořit na Střeleckém 

ostrově čtyři sáhy vysokou sádrovou sochu symbolizující bohyni Slovanů Slávii.222 Na 

staveništi divadla se postavila tribuna pro 10 000 diváků, z nichž 6 000 míst bylo pro hosty, 

ostatní měli zaplatit vstupné.223 Výbor rozhodoval i o cenách na tribuny mimo staveniště. Na 

tribuny, které nebyly na staveništi, stálo vstupné 1 zlatý pro dospělého224 a na tribunu na 

staveništi Národního divadla byla cena určena ve třech kategoriích v rozmezí 1–3 zlatý.225 

Již počátkem dubna byla naplánována přesná trasa průvodu, a to od Invalidovny226 

k Poříčské bráně, kde měl být uvítán pražským purkmistrem a zástupci obecních 

zastupitelstev Prahy, dále k Vyšehradu a na Smíchov, poté se měl průvod vydat na Josefské 

náměstí.227 Zde se k němu měli přidružit „klepači“, čeští a moravští poslanci zemských 

sněmů, okresní a obecní zastupitelstva a vědecké spolky.228 Podél trasy měly být zbudovány 

tribuny pro diváky. Měla se konat také akademie ve prospěch Národního divadla 

v Novoměstském divadle,229 na níž přislíbilo účast na 80 zpěváckých spolků s dvěma tisíci 

zpěváky.230 Na slavnosti měli krojovaní jezdci zastoupit české rolníky, přislíbeno bylo na 

1600 jezdců.231  

Problém představoval nedostatek příbytků, kde by se mohli ubytovat krajané, cizí 

hosté či pouze přespolní, jelikož vycházela v novinách zpráva s výzvou, aby se lidé, kteří měli 

volný příbytek, nahlásili výboru. Připomínalo se, že nedávno232 museli Pražané své příbytky 

                                                      
219 Národní listy, roč. VIII, č. 94, 4. 4. 1868. 
220 Národní listy, roč. VIII, č. 98, 8. 4. 1868. 
221 Národní listy, roč. VIII, č. 100, 10. 4. 1868. 
222 Tamtéž. 
223 Tamtéž. 
224 Vstupné pro dítě do deseti let bylo za polovinu. 
225 Národní listy, roč. VIII, č. 112, 23. 4. 1868. 
226 Původně měl průvod vyjít ze Staroměstského náměstí, ale z důvodu přibývání účastníků, byl počátek změněn 
na větší prostranství před Invalidovnou. 
227 Dnešní Náměstí republiky. 
228 Národní listy, roč. VIII, č. 100, 10. 4. 1868. 
229 Na jeho místě dnes stojí Státní opera, dříve Německé divadlo, které bylo po druhé světové válce 
přejmenováno na Smetanovo divadlo. 
230 Národní listy, roč. VIII, č. 100, 10. 4. 1868. 
231 Tamtéž. 
232 V roce 1866 během prusko-rakouské války. 
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poskytnout na několik týdnů nepřátelským vojákům, a proto pro ně nemůže být nyní problém 

poskytnout své příbytky na pár dní lidem, kteří se budou s nimi radovat při slavnosti položení 

základních kamenů k Národnímu divadlu.233 Tři týdny před slavností měl odbor zajištěno na 

1000 míst pro přespolní u Pražanů.234 Mnozí Pražané, kteří nemohli ubytovat některé 

přespolní návštěvníky, alespoň přispěli malou částkou na jejich ubytování v jiných 

příbytcích.235 Díky aktivitě pražského magistrátu a pražských spolků se podařilo pro 

mimopražské návštěvníky slavnosti postarat o ubytování, kdy daly své prostory k dispozici 

k ubytování hostů.236 Pro ubytování mimopražských hostů vyčlenila rada města školní budovy 

a libeňský zámek a pro koně dobytčí trh a starou jízdárnu na rejdišti.237 Dále městská rada 

rozhodla, že budou vyzdobeny obě věže Karlova mostu, Staroměstská radnice, Prašná brána 

a hostinec na Letné.238 Další prostory pro ubytování hostů poskytla karlínská obec na ostrově 

Štvanice, kde stál hostinec, jehož prostory měly být využity.239 S ubytováním pomohlo 

i vojsko v čele se zemským velitelem knížetem Montenuovem, které zapůjčilo Sboru pro 

zbudování Národního divadla na 3000 vojenských přikrývek a navíc bylo dovoleno Pražanům 

a příchozím hostům využít jako tribunu Poříčskou bránu.240 Kromě toho počátkem května 

zemský velitel navíc zapůjčil výboru na 1300 slamníků a dalších 500 přikrývek pro potřeby 

ubytování hostů.241 Přes tuto snahu se nepodařilo během slavnosti uspokojit všechnu 

poptávku po ubytování všech hostů, kteří mnohdy pospávali na ulicích či strávili celou noc 

v pražských hostincích.242 

Zemský výbor na svém dubnovém zasedání rozhodl přispět na stavbu Národního 

divadla poměrně velkou částkou 14 700 zlatých, což byl značný obnos a velmi významný 

příspěvek ke stavbě.243 Slavnostní kladívko, kterým se mělo poklepat na základní kameny, 

zhotovil zadarmo zámečník Antonín Staus, který pocházel z okolí Blaníku. Kladívko bylo 

ocelové a bylo postříbřené dle návrhu architekta Tesaře.244 S blížícím se datem slavnosti 

kladení základních kamenů se množily zprávy o účasti pražských řemesel a i studentů, kdy se 
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řešili čeští studenti pražské polytechniky, aby jim rektorát zapůjčil slavnostní prapor, aby 

mohli reprezentovat školu během této slavnosti.  

Důležitou součástí slavnosti bylo i potvrzení všeslovanské vzájemnosti. V den 

slavnosti se měli sejít jak Slováci žijící v Budapešti, tak i Srbové v Bělehradě na podporu 

českého Národního divadla, aby ukázali Srbové sympatie k Čechům.245 Dalším dokladem 

slovanské vzájemnosti byla i „Slovanská beseda“ v Bělehradě, jejíž výtěžek se měl darovat na 

stavbu Národního divadla.246 Slavnostní den kladení základního kamene Národního divadla 

slavila i Česko-moravská beseda Paříž, kde se sešli zdejší Češi a další představitelé 

slovanských národů žijících v Paříži k slavnostní akademii.247 

V rámci oslavy se měla v Novoměstském divadle hrát opera Dalibor od Bedřicha 

Smetany a již koncem dubna 1868 probíhaly zkoušky.248 Další slavnost se měla konat poté na 

Letné, kam se mělo vměstnat na 60 000 lidí, kteří mohli zhlédnout různá divadélka, kejklíře, 

poslechnout si nejrůznější hudby, na mnoha místech se mělo čepovat pivo a podávat teplá 

i studená kuchyně.249 Banket pro čestné hosty se měl konat na Žofíně, a to pro 500 hostů, kteří 

měli zaplatit 5 zlatých vstupného a zároveň si vstupenky zakoupit do 10. května 1868.250 

Dalších 1500 lidí se mělo vměstnat na připravená stlučená pódia poblíž Žofína na řece Vltavě, 

jejich základ tvořily lodě.251  

Zajímavou zprávou bylo, že chvojí na výzdobu dodalo město Písek, které mělo 

v majetku četné lesy, a jeho doprava po vodě byla zadarmo zajištěna skrze voraře.252 Kromě 

Písku poslalo chvojí ze svých obecních lesů i město Beroun, věnce a pletence na slavnost 

pletli i vězni ve Svatováclavské trestnici v blízkosti Karlova náměstí.253 

Pro koně banderií bylo přislíbeno ustájení zdarma v několika hostincích, např. 

hostinec Strassburg v Karlíně přislíbil zdarma ustájit 300 koní.254 

V novinách byly také uveřejněny informace o aktivitách pražských spolků a cechů, 

kolik členů se bude účastnit slavnosti, jaké spolkové předměty budou v průvodu, jaké bude 

pořadí jejich slavnostních hodnostářů a jakou další aktivitou se budou podílet na poklidném 
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průběhu slavnosti. Těchto zpráv byla nepřeberná řada a informace o těchto aktivitách byly 

součástí každodenních zpráv o přípravě slavnosti už od začátku dubna 1868.  

O drobných ústrcích ze strany vlády noviny rády informovaly, nejvíce o tom, že 

ministerstvo nedovolilo během slavnosti měšťanským sborům, aby se velelo v českém jazyce, 

upozorňovaly tak na nedodržovanou rovnoprávnost obsaženou v prosincové ústavě.256 S tím 

je spojena i aférka týkající se zvěsti, že měl rezignovat na svůj velitelský post pražských 

měšťanských sborů rytíř Klenka z Vlastimilu, jemuž se nelíbily vzrůstající požadavky ve 

sboru na české velení. Mezi členy se měla sepisovat proti jeho odvolání a mělo se vyzývat 

naopak k vyloučení těch členů, kteří měli podle novin požadovat velení v češtině.257 

Podle zpráv měly být do základů divadla umístěny i české časopisy a noviny.258 

Podobně i studenti se dohodli, že se zúčastní slavnosti i s prapory z roku 1848 a ve zvláštních 

studentských čapkách a že k slavnosti budou pozváni studenti všech slovanských učilišť.259 

Studenti se chtěli zúčastnit slavnosti i v historických studentských krojích z 30leté války 

a revoluce 1848 a prosili prostřednictvím novin čtenáře, kteří takové kroje vlastnili, aby je 

laskavě půjčili, že se za jejich výpůjčku zaručí slavnostní výbor. 

Kromě Prahy se na slavnost chystal i Karlín, kde se obecní zastupitelstvo a spolky 

staraly, aby město bylo zkrášleno, a nabízela se i pomoc majitelům domů s výzdobou 

chvojím, národními prapory a přiměřenými hesly. Kdo měl zájem o pomoc, měl se přihlásit 

do 5. května 1868.260 

Sbor na zasedání před slavností informoval o zahájení prací, kdy byla stavba divadla 

ohrožena kvůli fámám, že by mohla narušit řetězový most. Místodržitelství povolení 

pozastavilo, načež se výbor ohradil a společně s magistrátem se obrátili na c. k. ministerstvo, 

v jehož čele stál Eduard Taaffe, který se sám přijel podívat na staveniště a povolil pokračovat 

ve stavbě.265 V pokladně výboru bylo okolo 193 000 zlatých.266 

Při schůzi slavnostního výboru k položení základního kamene k Národnímu divadlu 

byly v novinách vyzvány všechny spolky, banderia, okresní a městská zastupitelstva, aby do 

5. května 1868 nahlásily výboru, zda a kolika členy se budou chtít slavnosti účastnit, aby byl 

výbor schopen je do slavnosti zařadit.267  

                                                      
256 Národní listy, roč. VIII, č. 126, 7. 5. 1868. 
257 Národní listy, roč. VIII, č. 113, 24. 4. 1868.  
258 Národní listy, roč. VIII, č. 115, 26. 4. 1868. 
259 Tamtéž. 
260 Tamtéž. 
265 Tamtéž. 
266 Národní listy, roč. VIII, č. 116, 27. 4. 1868. 
267 Národní listy, roč. VIII, č. 118, 29. 4. 1868. 



45 
 

Dále se kladl důraz na účastenství v průvodu buď v národních krojích, či 

v historických oděvech. Na tom se podílela i Umělecká beseda, jmenovitě Petrem 

Maixnerem, podílela na úpravě krojů výkresy a radami.268 Tyto snahy ukazují na vůli ukázat 

českou pestrost a bohatost místních krojů i připomenout slavnou vzdálenou i blízkou 

minulost. Slavnostní průvod mělo řídit na 60 pěších pořadatelů a tři na koni.269 

I dělníci se na slavnost velmi těšili, v jejich listu vyšlo provolání, aby se slavnosti 

zúčastnili pokud možno v co nejhojnějším počtu pod praporem dělnického spolku Oul. Chtěli 

všem přítomným dokázat, jak mohutné je české dělnictvo, které je sice součástí českého 

národa, ale současně nejvíce trpí pod cizím kapitálem.270  

Výborem slavnosti byly rozeslány mnohé pozvánky do zahraničí, kdy se dával 

v novinách prostor těm do Ruska, odkud byli pozváni mnozí ruští spisovatelé,271 představitelé 

univerzit,272 a dokonce ruské armády i politiky.273 Kromě Rusů byli pozváni i významní 

představitelé Poláků, a to jak z polské Haliče, pruského záboru Polska, tak i z polské emigrace 

v Paříži.274 Samozřejmě nechyběly pozvánky pro představitele Slováků z Uher, jmenujme 

jako zástupce alespoň Andreje Ludovíta Radlinského.275 Kromě těchto významných 

představitelů národů byli pozváni představitelé Chorvatů, Černohorců, Srbů, Rusínů 

a Lužických Srbů.276 

Sbor pro zbudování Národního divadla měl 2. května 1868 volební schůzi, kdy byl za 

jednatele zvolen opět Julius Grégr, který sice tuto funkci přijal, ale pouze do slavnosti 

položení základního kamene. Poté měl být zvolen někdo jiný z důvodu Grégrových dalších 

aktivit, kvůli nimž se nemohl plně věnovat řečené funkci jednatele.277  

K slavnosti vyšla i upomínková kniha, kde byl vytištěn proslov k českoslovanskému 

národu, stručná historie budoucího Národního divadla, úplný program slavnosti a průvodce po 

Praze a výtěžek prodeje byl určen ve prospěch stavby Národního divadla.278  

K účasti na národní slavnosti položení základního kamene k Národnímu divadlu 

vyzývaly i některé moravské noviny279 českomoravské obyvatelstvo, argumentovaly 
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především tím, že Moravané, Češi a Slezané tvoří jeden národ, který spojují staletí stejných 

dějin, a říkaly, že českomoravský národ se má přimknout k Praze, nikoli k macešské Vídni či 

odrodilému Brnu.280 

Příprava se týkala i přesné organizace slavnosti, kdy se banderia měla dostavit 

k Invalidovně, tam se měla řadit do průvodu nejpozději v sedm hodin ráno, pokud chtěla být 

součástí průvodu.281 Spolky a korporace se měly shromáždit na dnešním náměstí 

Republiky,282 odkud se nejdéle v osm ráno měly vydat také k Invalidovně a zařadit se do 

průvodu, který se měl dát do pohybu v devět hodin ráno.283 Pro veřejnost bylo uzavřeno okolí 

řetězového mostu a dnešní Smetanovo nábřeží pro potřeby slavnosti kladení základních 

kamenů.284 

Slavnosti se měli účastnit nejen zpěvácké spolky z českých zemí, ale také členové 

ochotnických spolků, jichž mělo být zhruba 500.285 Banderiím, která se účastnila slavnosti, 

bylo odpuštěno mýto, které se platilo pro vstup do Prahy. Nájemce mýta nařídil svým 

výběrčím, aby od členů banderií žádné poplatky nevybírali.286 Po slavnostní dny bylo 

městskou radou nařízeno, že má v Praze pouliční osvětlení svítit celou noc, i kdyby bylo 

úplně jasno, navíc došlo i k mimořádnému zajištění bezpečnosti hasiči, kdy bylo rozhodnuto o 

preventivním rozmístění hasičských hlídek po městě s ručními hasicími přístroji, protože by 

z důvodu velkého množství lidí a případného požáru mohl být případný zásah hasičského 

sboru velmi problematický.287  

Ovšem kromě příprav na slavnost existovala i obava německých novin z toho, aby 

slavnost nebyla zneužita k nějakým výtržnostem vůči pražským Němcům. Na to zareagovaly 

české noviny provokativně tak, že si na Němcích Češi zchladí svou zlost někdy jindy, ne 

v tento pro Čechy tak významný den.288 Kromě toho noviny upozorňovaly, že se pražští 

Němci stejně houfně stěhují na dobu slavnosti z Prahy, protože nechtějí být svědky české 

slavnosti. Uspořádali čeští Němci proto v tyto dny slavnosti v Litoměřicích a Liberci.289 

Noviny opět provokativně informovaly, že by se někteří Němci či Židé nemuseli do Prahy už 
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vůbec vracet.290 Na druhou stranu zde byla i lítost nad tímto německým počínáním, kdy se 

Češi těšili z německých úspěchů, když nebyly namířeny proti Čechům a bylo jim líto, že čeští 

Němci to neviděli podobně.291 V tisku se i varovalo před vymyšlenými zprávami, které měly 

odradit venkovské obyvatelstvo od účasti na slavnosti, především o stahování některých 

vojenských jednotek ku Praze z důvodu dohledu nad národní oslavou, což bylo novinami 

dementováno. Naopak bylo vyzdviženo, že nejvyšší velitel v Čechách podporoval slavnost 

zapůjčením vojenských přikrývek a slamníků účastníkům slavnosti a přesuny některých 

oddílů představovaly pouhou náhodu a se slavností nesouvisely.292 

Tato aférka nám opět dokládá, že soužití Čechů a Němců v Praze bylo v této době 

velmi napjaté a docházelo k velkému odcizení obou národností, takže se jedna národnost 

nechtěla účastnit slavnosti druhé, což jistě nepřispívalo k dobrému sousedství. 

Poslední dny před slavností narůstalo očekávání a upřesňování nejrůznějších nařízení 

o tom, kdy a kudy povede slavnostní průvod, kde se kdo měl shromáždit a kudy měly určené 

skupiny zase opustit slavnostní místo staveniště, aby nedocházelo ke komplikacím a chaosu. 

Proto noviny informovaly o nařízeních slavnostního výboru pro účastníky, které měli dodržet, 

aby vše proběhlo hladce.293 Bylo to nutné, jelikož slavnostního průvodu se měly účastnit 

desítky spolků a korporací a jedině správná organizace mohla zabránit chaosu. I proto bylo 

určeno několik shromaždišť, na kterých se měly jednotlivé skupiny shromažďovat.294  

Na dnešním náměstí Republiky se měli shromažďovat nejvyšší představitelé veřejného 

života,295 u Poříčské brány městská zastupitelstva Prahy, Smíchova a Vyšehradu, u slavnostní 

brány v Karlíně se mělo setkat obecní zastupitelstva Karlína, u kláštera sv. Uršuly měly 

shromaždiště družičky, ženy z umělecké besedy a dámský sbor z Pardubic.296 Banderia 

a cechy se měly shromáždit před Invalidovnou v dnešním Karlíně.297 

Slavnostní výbor také určil pořádek slavnostního průvodu298 a rozhodl o rozvrhu 

slavnostního aktu položení kamene k Národnímu divadlu. Stejně tak se shromáždili  
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14. května v místnostech akademického spolku studenti, aby si vyzkoušeli historické či 

současné studentské uniformy.299 

Ovšem ne všichni byli v průběhu slavností naladěni opravdu slavnostně. Měli být 

propuštěni tři čeští dělníci z Ringhofferovy továrny za to, že se účastnili slavnosti přivezení 

základního kamene z Řípu, se slovy „že si mohou teď běhat po slavnostech“300. Otázkou 

zůstává, zda jediným důvodem byla ona účast na slavnosti nebo zda to spíš nebyl důvod jejich 

absence v práci, to se ale už bohužel z novin nedovídáme. Dále to poukazuje na to, jaká byla 

nálada vůči německým majitelům továren v Praze či v jejím okolí Prahy. České noviny 

upozorňují na necitelné německé majitele, kteří nechtěli vyjít vstříc národním tužbám dělníků.  

Poslední dny před slavností se začínali do Prahy sjíždět účastníci z českých zemí i pozvaní 

hosté ze zahraničí, s tím souviselo i posílení vlakových spojů, kdy bylo vysláno několik vlaků 

navíc, aby došlo k uspokojení zájmu o dopravu po železnici.301 Z Moravy mělo na slavnost 

dorazit 26 vlaků.302 Kromě příjezdu diváků na slavnost docházelo k výzdobě domů a ulic, 

vyvěšování českých praporů, dostavování tribun pro obecenstvo.303 

Kvůli možnému velkému zájmu o představení v Novoměstském divadle ze stran 

obecenstva, provedla zvláštní komise prohlídku budovy, aby nedošlo k nějakému neštěstí, 

protože by budova nemusela vydržet nával obecenstva, ale komise potvrdila dobrou statiku 

a pevnost divadla.304 V divadle se měla ve slavnostní den odpoledne hrát hra Josefa Kajetána 

Tyla „Strakonický dudák“ a nová opera „Dalibor“ od Bedřicha Smetany a Josefa Wenziga.305 

Večer 14. května se konala společná slavnost studentů pražských vysokých škol, kam 

studenti pozvali i všechny profesory Karlo-Ferdinandovy univerzity a pražské polytechniky, 

kdy nejčestnějším hostem byl Jan Evangelista Purkyně.306 Se studenty byla spojena zpráva, 

aby v průběhu slavnostního průvodu neměli u sebe zbraně a nemohli mít ani univerzitní 

prapory, jelikož zastupovali pouze české a nikoli i německé studenty.307 

                                                                                                                                                                      
zastupitelstva Karlína, Smíchova, Vyšehradu, Prahy, 16. Družičky z Hané, 17. Pánové, kteří klepali na kámen, 
zemský velitel, předseda vrchního zemského soudu, velitelé měšťanských sborů, 18. Zemský výbor, 19. Poslanci 
českého a moravského zemského sněmu, 20. Hosté ze slovanských zemí, 21. Deputace měst a obcí,  
22. Deputace okresních zastupitelstev, 23. Vědecké spolky, 24. Deputace ozbrojených sborů, 25. Ostatní spolky 
a jednoty, 26. Třetí část cechů, 27. Dělníci, 28. Druhá část banderií.  
299 Národní listy, roč. VIII, č. 133, 14. 5. 1868. 
300 Národní listy, roč. VIII, č. 132, 13. 5. 1868. 
301 Národní listy, roč. VIII, č. 133, 14. 5. 1868. 
302 Národní listy, roč. VIII, č. 113, 24. 4. 1868. 
303 Národní listy, roč. VIII, č. 134, 15. 5. 1868. 
304 Národní listy, roč. VIII, č. 133, 14. 5. 1868. 
305 Národní listy, roč. VIII, č. 135, 16. 5. 1868. 
306 Tamtéž.  
307 Národní pokrok, roč. I, č. 139, 8. 5. 1868. 
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Ovšem ne všechna řemesla se mohla účastnit slavnosti s ohledem na to, že by jejich 

účastí byl ohrožen život ve městě. Slavnosti se proto neúčastnili pekaři z Prahy, kteří během 

těchto dnů naopak pekli dnem i nocí, aby vyhověli poptávce po pečivu, neboť v Praze bylo 

daleko více lidí než obvykle. Pekaři se podíleli na slavnosti alespoň příspěvkem na stavbu 

Národního divadla.308  

V poslední den před slavností vyšlo v novinách provolání, aby občané, kteří se budou 

účastnit slavnosti, prokázali občanskou zralost, aby nedošlo k nějakým nepřístojnostem, které 

by mohly způsobit snížení vážnosti celé slavnosti, a aby byli všichni poslušni příkazů 

organizátorů a pořadatelů bdících nad pořádkem.309 Ti, kdo by nevhodně narušili slavnost, 

měli být označeni za nepřátele národní cti.310 

V předvečer slavnostního dne se konala na Vltavě slavnostní regata, které se účastnilo 

velké množství lodiček mezi Střeleckým a Žofínským ostrovem a Karlovým mostem.311 

Lodičky byly ozdobeny světly lampionů a během programu na nich hráli hudebníci národní 

písně. Součástí byl i ohňostroj na Střeleckém ostrově, kde této slavnosti přihlíželo velké 

množství lidí z Karlova mostu i dnešního mostu Legií312 a Smetanova nábřeží.313 Slavnost se 

nesla v národním duchu, výrazně byly prezentovány znaky historických zemí koruny české 

a nad nimi ona symbolická sjednocující svatováclavská koruna. Přítomní lidé provolávali 

věrnost a odhodlání hájit práva těchto zemí.314  

 

3.2.2 Slavnost  

Jelikož o slavnosti samotné existuje několik článků a publikací, zaměříme se 

především na projevy české veřejnosti a osobností, které připomínají protesty proti vyrovnání 

či novým daním. 

Den pro slavnost byl vybrán příhodně na 16. května 1868, protože se v tento den slavil 

svátek sv. Jana Nepomuckého. Organizátoři tak jistě čekali daleko větší účast z českých zemí 

na této národní slavnosti, než kdyby slavnost byla pouze samostatná, navíc byl tento svátek 

stanoven i jako den pracovního klidu, což byl další předpoklad pro hojnou účast na slavnosti. 

                                                      
308 Národní listy, roč. VIII, č. 133, 14. 5. 1868. 
309 Národní listy, roč. VIII, č. 134, 15. 5. 1868. 
310 Tamtéž.  
311 Národní listy, roč. VIII, č. 135, 16. 5. 1868. 
312 Tehdy řetězový most. 
313 Národní listy, roč. VIII, č. 135, 16. 5. 1868. 
314 Národní listy, roč. VIII, č. 136, 17. 5. 1868. 
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Noviny se v onen slavnostní den věnovaly pouze slavnosti, kdy psaly o onom 

slavnostním dni jako o dnu slávy českého národa, který prošel v posledních staletích těžkými 

zkouškami a jenž stavbou chrámu národního umění stavěl také na pobořené stavbě českého 

státu.315 Připomínalo se, že základy českého státu jsou starobylé, ale v posledních staletích 

byly pokryty cizotou, a proto je nejvyšším cílem celého národa tuto cizotu ze základů stavby 

smést a přičinit se o obnovení českého státu a všech jeho práv. Jejich zachování pro budoucí 

časy představují cíl, pro něž jsou Češi ochotni i padnout.316 V článku se mluví o tom, že Češi 

stáli na pevných základech českého státu a měli vytrvat ve změnách, které se děly v Evropě, 

kdy některé říše stály podle autora na papírové klenbě a hrozilo jejich zřícení, toho se mělo 

využít k růstu a obnovení českého státu.317 Slavila se slovanská vzájemnost a vzájemnost 

mezi třemi historickými českými zeměmi – Čechami, Moravou a Slezskem, které měly tvořit 

pevný svazek koruny svatováclavské.318 V Slovanstvu viděl autor článku oporu a zastánce 

českého národa proti národním nepřátelům, kteří si přáli zánik českého národa, a dává 

českému národu důležitou roli v zápasu Slovanů proti jejich nepřátelům.319  

Tato slova jsou jen dokladem toho, že se nejednalo o založení nějaké obyčejné stavby 

divadla, ale o stavbu, které dával český národ velký symbolický význam jako svatyni národa 

a jazyka. Skrze ni Češi sledovali svůj cíl, a to uznání a obnovení českého státu tehdy ještě 

v rámci Rakousko-Uherska. Bohužel z textu vyplývá, že Češi neslavili pouze svornost, ale 

uvědomovali si i své nepřátele, kteří stáli proti nim. Šlo především o české a rakouské Němce, 

kteří nechtěli přistoupit na obnovení českého státu. Z tohoto pohledu slavnost zahrnuje 

panslavistické motivy, které reprezentovala i socha Slávie na Střeleckém ostrově, méně pak 

austroslavistické motivy s ohledem na dosavadní politická zklamání.  

Město bylo zahaleno do slavnostního hávu a ulice byly vyzdobeny českými prapory, 

nápisy či květinami a chvojím a nejlépe vyzdobeny byly ulice, kudy se měl ubírat slavnostní 

průvod.320 Ovšem své domy nezdobili pouze Pražané, ale i občané Karlína, a to nejen Češi, 

ale i němečtí a židovští obyvatelé.321 V ulici Na Poříčí nebylo ozdobeno pouze šest budov, 

z nichž pět byly c. k. budovy322 a poslední byl hostinec „U anglického dvora“.323 

                                                      
315 Národní listy, roč. VIII, č. 135, 16. 5. 1868. 
316 Tamtéž.  
317 Národní listy, roč. VIII, č. 135, 16. 5. 1868.  
318 Tamtéž.  
319 Tamtéž.  
320 Tamtéž. 
321 Tamtéž.  
322 Kasárny, jízdárna, pošta, celní úřad a kapucínský klášter. 
323 Národní listy, roč. VIII, č. 135, 16. 5. 1868. 
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Již od rána se v ulicích města pohybovaly tisíce Pražanů i příchozích ze všech českých 

krajů, Rakousko-Uherska i z ciziny.324 V ulicích vládl pořádek, s kterým si byli schopni 

poradit příslušníci městské policie, a příchozí hosté byli poslušní a ohleduplní při uvolňování 

prostorů při průvodu.325 Při slavnostním průvodu projevovaly přihlížející davy lidí nejvíce 

náklonnost spolkům a příslušníkům z Moravy,326 tím chtěly projevit sounáležitost a spojitost 

Čechů a Moravanů jako spojenců, kteří by měli společně vyjednávat s císařem a rakouskou 

vládou o společném „vyrovnání“. České a moravské představy o vyrovnání se ale v některých 

ohledech lišily, takže ke společnému vyjednávání nakonec nedošlo. Dalším důkazem 

náklonnosti Čechů k Moravanům bylo, že zástupci banderií z Moravy zaujímali čestné první 

místo v čele slavnostního průvodu.327 Průvod započal v Karlíně v devět hodin ráno a po 

desáté hodině se dostal až k staveništi Národního divadla.328 To bylo slavnostně vyzdobeno 

a okolo něj stály tři tribuny s velkým množstvím lidí, byla také připravena samotná scéna329 

poklepání základních kamenů.330 Po podpisu zakládací listiny následovala slavnostní řeč 

Karla Sladkovského.331  

Karel Sladkovský svými slovy vyzdvihl symbolický den slavnosti již opravdu 

probuzeného národa, který byl ještě před pár desítkami let odsouzen k zániku, ale který je 

nyní silný po stránce jazykové, hospodářské i vzdělanostní. Může již trvale pracovat na své 

lepší budoucnosti a stavbu Národního divadla chápal jako stavbu pomníku, jako připomenutí 

znovuzrození národa a jakési završení období národního obrození.332 Ovšem nevnímá divadlo 

jen jako pomník, ale i jako chrám českého umění a také jako školu národní osvěty, ve které 

Češi budou bystřit svůj rozum a šlechtit svá srdce.333 Navíc Karel Sladkovský připomněl 

důležitou úlohu divadla jako zachránce českého jazyka, kdy se na počátku století čeština šířila 

mezi lidmi právě díky ochotnickému a kočovnému divadlu.334 Sladkovský v řeči připomněl 

                                                      
324 Národní listy, roč. VIII, č. 136, 17. 5. 1868. 
325 Tamtéž.  
326 Tamtéž.  
327 Národní listy, roč. VIII, č. 136, 17. 5. 1868.  
328 Tamtéž.  
329 Jednalo se o prostor představující čtyřhran ze tří stran obklopený tribunami a jedna strana přiléhala k dnešní 
Národní třídě, obehnán byl zábradlím ozdobeným chvojím a draperiemi. Byl postaven stan s jeřábem, kde byla 
vrchní část základního kamene, kam byla vložena schránka se zakládací listinou, slavnostní brožurkou slavnosti, 
kamínkem z Kostnice na upomínku vězení mistra Jana Husa a ukázkou tehdejších peněz a českých časopisů. 
Kámen byl vyzdoben dvěma věnci, jeden byl darován z Moskvy a druhý byl od pražských zedníků, na něm byl 
nápis: „Mír staví – Svár boří“. Okolo kamene byla místa pro hosty, kteří měli klepat na základní kámen. Dále 
byl na staveništi prostor pro Sbor zbudování Národního divadla, pražská a příměstská obecní zastupitelstva 
a pozvané hosty. 
330 Národní listy, roč. VIII, č. 136, 17. 5. 1868. 
331 Tamtéž.  
332 Tamtéž. 
333 Tamtéž.  
334 Tamtéž.  
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bělohorskou porážku jako tragédii národní věci, se kterou se právě nyní český národ vyrovnal 

a nastoupil novou cestu k duševnímu uvědomění si svých práv.335  

S tím je ale spojen další zápas o uznání národních a státních práv, ke kterému 

pomáhala podle něj právě osvěta českého národa, který si je díky ní vědom důležitosti 

vzdělání a podpory českých škol, kde se žáci učí česky, nikoliv německy. V duchu této osvěty 

národ přistoupil podle Sladkovského k nutnosti vybudovat své Národní divadlo, kterému 

všichni Češi podle svých možností přispěli na stavbu, takže tato stavba bude tvořit v Praze 

společně s Pražským hradem důležitou symboliku spojení národa s českým králem. Je tady 

naznačena důležitost korunovace Františka Josefa I. na českého krále, ke které ale nakonec 

nikdy nedošlo. Přesto nezapomněl Karel Sladkovský ve svém proslovu poděkovat jménem 

národa za podporu stavby právě Františku Josefovi I., kterého ale označuje za svého krále, 

nikoli císaře.336 Karel Sladkovský poděkoval za podporu nejen králi, ale všem spolkům 

a složkám národního života, které se podílely na tomto slavném dni. V řeči dále vyzdvihl 

účast většiny slovanských národů na slavnosti jako důkaz jednoty velkého slovanského 

národa, který čeká vlastním přičiněním velká budoucnost a sláva.337  

Po projevu byla uložena kovová schránka se zakládací listinou a dalšími předměty do 

kamene338 a slavnostně byl jeřábem spuštěn níž, kde byl s pomocí architekta Zítka a stavitele 

Havla položen na větší kámen.339 Poté již došlo k poklepání kamene 24 osobnostmi, kdy 

každá měla krátké provolání k davu. Z těchto osobností340 vybíráme alespoň Františka 

Palackého, který ve svém provolání vyzdvihl společné úsilí národa v Čechách a na Moravě, 

uvedl, že na této stavbě se má stavět i mravní pravda a krása.341 Jindřich Clam-Martinic jako 

předseda Českého muzea342 ve svém provolání dodal, aby český národ stavěl na historických 

právech a překonával společně překážky přítomnosti a domohl se šťastné budoucnosti.343 

V projevech osobností zazněly podobné motivy jako jednota národa v Čechách i na 

Moravě a vědomí si svých práv a budovat slavnou budoucnost na mravních základech.  

                                                      
335 Národní listy, roč. VIII, č. 136, 17. 5. 1868.  
336 Tamtéž.  
337 Tamtéž.  
338 Kámen nebyl z žádného významného místa, ale z lomu v Louňovicích, a to z praktického důvodu, jelikož se 
do něj dobře mohl udělat otvor pro kovovou schránku, a kromě toho by se těžko vybíral kámen, který by svou 
symbolickou hodnotou spojoval většinu, což by byl nejspíš řipský kámen, ale do něj nešel udělat otvor pro 
schránku.  
339 Národní listy, roč. VIII, č. 136, 17. 5. 1868. 
340 František Palacký, František Ladislav Rieger. 
341 Národní listy, roč. VIII, č. 136, 17. 5. 1868. 
342 Národní muzeum. 
343 Národní listy, roč. VIII, č. 136, 17. 5. 1868. 
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Slavnost po poklepání základního kamene pokračovala na Letné, kde vystoupilo velké 

množství hudeb, kejklířů, konala se divadelní představení, pouštěly se balóny, pořádala se 

tancovačka a večer byl slavnostní ohňostroj, který tuto slavnost na letenské pláni zakončil.344 

Účast na této slavnosti čítala odhadem kolem 100 000 návštěvníků, Během celého dne 

docházelo k projevům srdečných vztahů mezi Čechy a Moravany.  

Tady se dostáváme k důležité otázce, jak vlastně Češi na Moravany345 nahlíželi. Větší 

část Čechů je považovala za Čechy žijící na Moravě, jako na jeden národ, ale část Čechů 

a většina Moravanů vnímala Moravany jako bratrský národ, který sice mluví stejným 

jazykem, ale je spojen se svou zemí, v níž žije, a považuje se za bratrský národ, nikoli pouze 

odnož českého národa. Tento motiv národa bychom mohli nazvat anglo-saským, kdy národ 

reprezentuje lid žijící na určitém území pod stejnou vládou, řídící se shodnými zákony, 

v tomto případě na Moravě.346 Druhý český pohled je v měřítku středoevropském, národ 

definuje jazyk, kultura a společná minulost.347 A tyto dva pohledy jsou patrny i v provoláních 

jednotlivých osobností. Z toho potom plynuly problémy týkající se vyjednávání o vyrovnání 

Čechů s císařem a rakouskou vládou. 

Slavností na Letné však slavnostní den ještě nekončil, večer se ještě konalo 

představení nové opery Dalibor od Bedřicha Smetany v Novoměstském divadle, jemuž 

předcházela slavnostní předehra – Věštba Libušina od Jana Jiřího Kolára.348 

Důležitým vzkazem slavnosti bylo, že během tohoto slavnostního dne nedošlo 

k žádným nepřístojnostem, k žádným srážkám ani urážkám, což kvitovaly nejen české 

opoziční, ale i vládní listy.349  

Výtržností se pořadatelé patrně nejvíce obávali. Nechtěli, aby došlo k poskvrnění 

národní slavnosti, kdyby německé a vládní listy případné nepokoje využily v kampani proti 

českým požadavkům. Proto již několik dní předem v novinách vycházela provolání 

k obyvatelstvu, aby se chovalo slušně, což se také stalo. 

3.2.3 Slavnosti dalších dnů 

Druhého dne zasedal Sbor pro zbudování Národního divadla, na kterém se Karel 

Sladkovský vrátil k předchozímu dni, ozřejmil všem přítomným, proč ono položení 

základního kamene k Národnímu divadlu z důvodu řady politických a národních problémů 

                                                      
344 Národní listy, roč. VIII, č. 135, 16. 5. 1868. 
345 Slovansky mluvící obyvatelstvo na Moravě. 
346 HROCH, Miroslav, Národy nejsou dílem náhody, Praha: 2011, s. 16. 
347 Tamtéž. 
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trvalo tak dlouho.350 Dále se nejspíš kupily hlasy, zda bylo nutné pro „obyčejné“ poklepání 

kamenů budovy divadla pořádat takovou velkolepou, okázalou a jistě také nákladnou 

slavnost. K tomu se vyjádřil Karel Sladkovský, že se nejednalo pouze o slavnost spolku, ale 

celého národa, že se národ sám k této slavnosti přihlásil, a proto neviděl důvod, proč by 

nemohla být slavnost tak velkolepá, když se na ní národ sám takovým způsobem podílel. 

Slavnost Karel Sladkovský porovnal se slavností německých střelců ve Vídni, která byla také 

velkolepá, přitom se jednalo v tomto případě o úzkou skupinu obyvatel.351 Slavnosti 

pokračovaly 17. května, kdy se konala v Novoměstském divadle slavnostní pěvecká akademie 

za účasti zpěváckých spolků, které dorazily na slavnost.352 Tyto spolky vyšly 

v slavnostním průvodu v 11 hodin dopoledne ze Žofínského ostrova ulicemi Prahy 

k Novoměstskému divadlu, členů zpěváckých spolků bylo zhruba 2000.353 Dále pokračoval 

slavnostní den odpoledne hlavní událostí, a to banketem na Žofínském ostrově, kterého se 

účastnilo několik set osob nejen z českých zemí, ale i z ciziny. Díky tomu neměl český, ale 

slovanský ráz, tím byla vytvořena správná atmosféra pro vzájemné sbližování mezi 

Slovany.354 Na tomto banketu byly pronášeny nejrůznější přípitky a proslovy, připomeňme 

zde přípitek Františka Palackého. 

Palacký ve své řeči připomněl národní legendu o tom, že by se na počátku století 

obrozenci vešli do jedné chalupy, a kdyby tato na ně spadla, že byl by zahuben národ. Ale 

nyní by musela spadnout nebesa, aby český národ zahubila. K tomu dodal, že k obrodě národa 

došlo zákonnou cestou, nikoliv proléváním krve ani násilím. Podle Palackého tvořil národ 

český a moravský jeden národ. Podle Palackého neměl český národ zavřené dveře k osvětě, 

ale musel se jí domáhat skrze němčinu, jelikož školy a literatura byly v tomto cizím jazyce. 

Vyzdvihl práci Josefa Jungmanna, Jána Kollára a Pavla Josefa Šafaříka a vyslovil přání, aby 

touto zákonnou, mravní a bezúhonnou cestou pokroku šel národ dál.357 

Po Palackém si vzal slovo František Ladislav Rieger, který ve svém přípitku 

připomněl požadavek na uznání státoprávního uspořádání zemí Koruny české, která byla 

symbolicky zpodobněna na altánku se základním kamenem. Připomněl spojení Čech 

a Moravy, ale jmenuje zde i Slováky, kteří se s Čechy podílí na vzniku literatury, i když žijí 

mimo historické hranice českých zemí. Koruna je pro Riegra symbolem národních 

a historických práv, která národ propůjčil panovníkovi, byl to znak vzájemných práv, ale 

                                                      
350 Národní listy, roč. VIII, č. 137, 18. 5. 1868. 
351 Tamtéž.  
352 Národní listy, roč. VIII, č. 135, 16. 5. 1868. 
353 Národní listy, roč. VIII, č. 137, 18. 5. 1868. 
354 Tamtéž.  
357 Tamtéž.  
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i povinností a symbol české slávy.358 Rieger také viděl jedinou možnost budoucího rozkvětu 

národa v podpoře vzdělání.359 

Dalším z řečníků, o kterém se zmíníme, byl Alois Pražák, vůdce Moravanů, který ve 

svém přípitku poděkoval za vřelé přijetí Moravanů v Praze a vyslovil přání, aby stavba 

Národního divadla byla novým pojítkem a symbolem jednoty mezi celým národem v Čechách 

a na Moravě.360 Na závěr vyjádřil přání, aby s rozvojem národnosti došlo i k posilnění 

státoprávních poměrů.361 Ovšem záleželo na tom, jestli se Pražákovy představy slučovaly 

s představami českých politiků v Praze, což se poté ukázalo během jednání o tzv. 

fundamentálních článcích. České a moravské představy o státoprávním uspořádání se 

poněkud rozcházely, což vedlo nakonec k samostatnému jednání obou zemských reprezentací 

Čech a Moravy. 

Na projev Aloise Pražáka navázal František Augustýn Brauner, další vůdčí postava 

staročeské politiky, který vzpomněl na rok 1848362 a na jednání s moravskými politiky 

a kvitoval s povděkem, jak se vzájemné vztahy Čech a Moravy za těch dvacet let zlepšily, 

a vyslovil přání, aby se Morava již od Čech neodloučila.363  

Karel Sladkovský jako jeden z vůdčích mladočeských politiků ve svém přípitku 

vyzdvihl vedle posílení svazku s Moravou především potvrzení jednoty slovanského národa, 

který byl v Praze při slavnosti zastoupen všemi kmeny a že slavnost není pouze slavností 

českou, ale především slovanskou. Jmenuje i přání, aby slovanský národ nedopustil, aby bylo 

činěno bezpráví jednomu kmeni slovanského národa.364 

Ukazuje nám to rozdílný pohled mladočeských a staročeských politiků, kdy staročeši 

spíše vyzdvihovali vzájemnost českého národa v Čechách, na Moravě a kupříkladu na 

Slovensku v boji za státoprávní uspořádání. Mladočeši se dívali na problém šířeji 

a prosazovali širší slovanskou vzájemnost se všemi slovanskými národy. Další přípitky již 

pronášeli nejrůznější slovanští hosté, kterých byla celá řada a kteří v přípitcích často 

zmiňovali význam vzájemnosti s českým národem.365 

Tento den byl zakončen opět divadelním představením v Novoměstském divadle.366 

                                                      
358 Národní listy, roč. VIII, č. 137, 18. 5. 1868. 
359 Tamtéž.  
360 Národní listy, roč. VIII, č. 138, 19. 5. 1868. 
361 Tamtéž.  
362 Brauner narážel na nepříznivá jednání s moravskými politiky na obnovení státoprávního svazku zemí Koruny 
české, proti čemuž se politici na Moravě významně ohradili a znemožnili tím další jednání. 
363 Národní listy, roč. VIII, č. 138, 19. 5. 1868. 
364 Tamtéž. 
365 Tamtéž.   
366 Národní listy, roč. VIII, č. 136, 16. 5. 1868. 
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3.2.4 Ohlasy slavnosti 

Slavnost kladení základního kamene byla využita českými politiky i jako státoprávní 

demonstrace za obnovení Koruny české v rámci Rakousko-Uherska, kdy se vyzdvihovala 

jednota českého národa v Čechách a na Moravě.367 Upozorňovalo se, že to nebyla pouze 

slavnost v Čechách, ale že to byla slavnost celé Koruny české, minimálně zasahující 

Moravu.368 Došlo i k ohrazení se vůči šlechtě, kdy mladočeši zdůrazňovali, že se český národ 

v Čechách a na Moravě zasloužil o utužení svazků uvnitř Koruny české více než ti, kterým to 

náleželo dosud, což byla šlechta.369 Při té příležitosti se hovořilo o nepřátelích českého 

národa, kteří chtěli český národ zničit a samosprávu království ještě více omezit. Přitom se 

deklarovalo, že něco takového již není možné i kvůli projevené slovanské vzájemnosti, kdy se 

zdůrazňovalo, že pospolu stojí na 80 miliónů Slovanů, kteří nenechají padnout jeden z národů 

slovanského kmene.370 Mezi nepřáteli, které noviny označovaly, můžeme jmenovat tehdejší 

vládu a její úřednický aparát a německý tisk.371 Bylo i zmíněno, že se všichni pražští Němci 

slavnosti neúčastnili, v počtu 41 osob se odebrali do Litoměřic, Liberce a Českých 

Budějovic.372 Tyto zjednodušené počty Němců jsou samozřejmě manipulativně sníženy, 

protože Němců v Praze a příměstských obcích žilo několik tisíc. Důkazem, že vztahy mezi 

národnostmi v těchto dnech byly v Praze napjaté, byla i zpráva o průvodu německého 

„buršáckého“373 studentského spolku ulicemi Prahy 19. května 1868, o kterých český tisk 

referoval jako o rušitelích nočního klidu a proti kterým měly kompetentní orgány 

zasáhnout.374 

Na politickou stránku české národní slavnosti zareagovaly i některé rakouské noviny, 

které ve svých komentářích varovaly Čechy před konfrontací s Němci, aby si Češi vážili 

samosprávy, kterou jim dosud poskytlo současné zřízení. Dále německé noviny upozornily, že 

nemůže nastat v Čechách změna poměrů jen z domnělé početní převahy Čechů nad Němci, že 

jde především o moc a význam jednotlivých národních živlů.375 

                                                      
367 Národní listy, roč. VIII, č. 139, 20. 5. 1868. 
368 Slezsko bylo přece jen většinově německé, kdy Čechů žilo ve Slezsku méně než Poláků, a navíc velké 
množství Čechů ze Slezska do Prahy na slavnost ani nepřijelo. 
369 Národní listy, roč. VIII, č. 139, 20. 5. 1868. 
370 Národní listy, roč. VIII, č. 139, 20. 5. 1868.  
371 Národní pokrok, roč. I, č. 149, 18. 5. 1868. 
372 Národní listy, roč. VIII, č. 139, 20. 5. 1868. 
373 Z německého Burschenschaft – byly to spolky německých vysokoškolských studentů, které prosazovaly 
velkoněmeckou myšlenku, a jejich oblíbenou zábavou byl šerm. 
374 Národní listy, roč. VIII, č. 139, 20. 5. 1868. 
375 Tamtéž.  
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Zajímavostí byla i zpráva o tom, že někteří vojáci v kasárnách byli potrestáni376 za 

projevení souhlasu s národní slavností.377 Důvody pro toto potrestání jsou v tomto případě 

pochopitelné, jelikož armáda sloužila jako jednotící prvek monarchie, kam nesměly pronikat 

národnostní vlivy, ať už české či německé či maďarské. Armáda stála nad národnostními 

konflikty a hájila jednotu monarchie. 

Ukazuje to v této době opět na vypjaté vztahy nejen v Praze mezi Čechy a Němci, ale 

nebylo příznivé klima ani pro budoucí vztahy mezi hlavními národy v Čechách a na Moravě. 

Ukazuje to i na obavu českých Němců z útisku, který by přinesl rozvoj a rozšíření českých 

práv, ale s tím se nehodlali smířit. Čeští a potažmo i rakouští Němci si chtěli zachovat své 

vedoucí postavení v rámci Předlitavska.378  

Vztahy mezi Čechy a Němci ale nebyly pouze špatné, protože ve Vídni se měli 

domluvit Němci, kteří pocházeli z českých zemí, na sepsání telegramu, v němž měli vyslovit 

blahopřání Čechům k položení základního kamene Národního divadla. Dále se vyjádřili, že 

Čechy považovali za své bratry rodu slovanského a že doufají, že právě umění, věda 

a průmysl povedou Čechy a české Němce ke sjednocení.379 Ovšem mělo jít pouze o domluvu, 

která ale nebyla z nejmenovaných důvodů uskutečněna, přesto si získala tato zpráva české 

uznání. Noviny ale bohužel neinformovaly, jakého počtu českých Němců se tato snaha 

týkala.380  

Naopak v dalších zprávách se objevilo, že českým a rakouským Němcům, ale také 

Maďarům vadilo, že Češi využili stavbu divadla k politické agitaci a nejspíše i k podpoře 

slovanské vzájemnosti ve prospěch panslavistické politiky, kterou se cítily tyto národnosti 

ohroženy.381 Německé noviny tak o slavnosti informovaly jako o komedii a o marné snaze 

slavnostního výboru ukázat velký českoslovanský národ.382 

Další kaňkou na slavnosti byla i rivalita mezi mladočeským a staročeským proudem 

v české Národní straně, která se ukazovala jak při přípravách, tak částečně při slavnosti 

samotné, tak i po ní. Slavnostní výbor, kde měli převahu mladočeši, poskytl slavnostní 

telegramy, které byly do Prahy zaslány z nejrůznějších míst, k tisku pouze Národním listům, 

ale nikoli Národnímu pokroku, proti čemuž se tento deník ohradil a vyslovil lítost nad 

                                                      
376 Pluk arcivévody Karla byl převelen do Olomouce a někteří další vojáci za projevení náklonnosti k slavnosti 
byli pokáráni svými nadřízenými. 
377 Národní listy, roč. VIII, č. 139, 20. 5. 1868. 
378 Tamtéž.  
379 Národní listy, roč. VIII, č. 142, 23. 5. 1868 
380 Tamtéž.  
381 Národní listy, roč. VIII, č. 142, 23. 5. 1868. 
382 Národní pokrok, roč. I, č. 149, 18. 5. 1868. 
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zneužitím těchto slavnostních dnů k vlastnímu zviditelnění.383 Výbor se chtěl bránit, ale 

argumenty a důkazy byly na straně Národního pokroku.384 Podobně se vyslovil i Pražský 

deník, že jeho redaktorům nebylo oproti jiným deníkům dáno místo na tribuně, a upozorňoval 

na to, že slavnost to byla pro celý národ, nikoli pouze pro určité části, a proto si zasloužila 

projevit jednotu celého národa, k čemuž ovšem slavnostní výbor moc nepřispěl.385 

Po slavnosti položení základních kamenů k Národnímu divadlu započalo po pár dnech 

v Čechách táborové hnutí, kdy se po Čechách i přes zákazy úřadů konaly tábory lidu, které 

byly ale úřady zakázány, ale i přes tyto zákazy se konaly.386 Následovalo hlavní období 

tiskových přečinů a soudů, tento nápor skončil až v roce 1869. 

 

3.3 Oslavy 70. narozenin Františka Palackého 

Další událostí, která významně poznamenala pražskou veřejnost v roce 1868, byly 

oslavy 70. narozenin „otce národa“ Františka Palackého. Těmto oslavám byl věnován 

v českém opozičním tisku větší prostor než císařské návštěvě, která se konala několik dní po 

těchto slavnostech. Oslavy probíhaly od 13. června 1868, den před narozeninami Františka 

Palackého, jenž byl většinou českého národa v Čechách a na Moravě vnímán jako národní 

autorita díky jeho historickému dílu Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě, které 

stále vycházely, i jeho politickou činností od roku 1848, kdy se ujal role mluvčího českých 

národních zájmů. O Františku Palackém vycházela v novinách několik dní před jeho 

narozeninami rodinná historie a osobní historie jeho zásluh o národ. 

Oslavy měly započít večer 13. června v 9 hodin večer pochodňovým průvodem 

většiny pražských spolků, který měl vést k měšťanské besedě, kde se měl František Palacký 

nacházet.387 Zde měl za pražské spolky předat blahopřání spolků pražský purkmistr Karel 

Leopold Klaudy.388 Kvůli těmto oslavám byl sestaven zvláštní výbor, který se měl o jejich 

zdárný průběh slavnosti starat. Ovšem životní jubileum Františka Palackého neslavila pouze 

Praha, ale velké množství českých měst, která posílala oslavenci svá blahopřání.389 

                                                      
383  Národní pokrok, roč. I, č. 149, 18. 5. 1868. 
384 Národní pokrok, roč. I, č. 151, 20. 5. 1868. 
385 Pražský denník, roč. III, č. 139, 19. 5. 1868. 
386 O táborech lidu v Praze, ale i po celých Čechách více informací KUBÍČEK, Lubomír: Tábory lidu v Čechách 
v 19. století, Praha 2014, Diplomová práce, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a 
sociálních dějin, 100 s. a KUBÍČEK, Lubomír: Tábory lidu v Praze v 19. století, Praha 2014, Bakalářská práce, 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, 70 s. 
387 Národní listy, roč. VIII, č. 156, 7. 6. 1868. 
388 Tamtéž.  
389 Národní listy, roč. VIII, č. 161, 13. 6. 1868. 
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Prvním, kdo na veřejné akci Františku Palackému poblahopřál, byl Jindřich Clam-

Martinic. Pronesl oslavnou řeč 13. června odpoledne na Staroměstské radnici. Tam se v té 

době konalo slavnostní zasedání společnosti Musea království Českého,390 jež také slavilo 

významné výročí, a to 50 let své činnosti.391 Této akce se účastnilo velké množství 

významných hostů, především šlechty,392 členů zemského výboru a zahraničních hostů. Zde 

ve své řeči předseda společnosti Muzea, kterým byl právě Jindřich Clam-Martinic, popřál 

Františku Palackému k jeho životnímu jubileu a ocenil význam jeho práce nejen pro 

Muzeum.393 O této slavnosti noviny psaly jako o „tiché a skromné“.394 

Jindřich Clam-Martinic ve svém projevu kromě poděkování osobnostem za jejich 

přínos pro o rozvoj Musea vyslovil přání, aby v něm i nadále panovala rovnoprávnost obou 

národností v Čechách a aby této rovnoprávnosti bylo dosaženo v celé zemi. Ovšem chtěl, aby 

to byla rovnoprávnost opravdová, kdy by si vzájemně Češi a Němci přáli rozvoj svého 

souseda, aniž by odměřovali, čeho má ten druhý více a druhý méně, a aniž by žádali 

narovnání, ale aby společně pracovali pro rozvoj Českého království.395 Tím Jindřich Clam-

Martinic shrnul hlavní cíl strany historické šlechty v Čechách, a to rovnoprávnost obou 

národností v království, aby se vzájemně podporovaly a pracovaly společně pro rozvoj země, 

ve které žily. Bohužel „politická propast“, která byla vykopána v minulých 20 letech mezi 

národnostmi, se nedařilo překlenout, spíše se naopak ještě dále prohlubovala. 

Na této významné slavnosti měl projev i samotný oslavenec František Palacký, který 

shrnul svých 45 let působení v Museu, zavzpomínal na jeho počáteční nesnáze, na bratrance 

Šternberky396 a jejich obavy, zda Museum přežije jejich odchod, a první spory mezi různými 

skupinami,397 k nimž v průběhu 50 let na půdě muzea došlo.398 Palacký se také přihlásil 

k myšlence Clam-Martinice, že národ český je dvojjazyčný, zmínil životní zápas češtiny 

v minulých desetiletích. V této souvislosti vyzdvihl významnou roli Musea království 

Českého a dodal, že nyní si jsou obyvatelé Čech rovni a že existuje rovněž rovnost obou 

jazyků, ať už jde o vzdělanost, či osvětu.399 V závěru se Palacký vyslovil k německé 

                                                      
390 Předchůdce Národního muzea. 
391 Národní listy, roč. VIII, č. 162, 14. 6. 1868. 
392 Jindřich Clam-Martinic, Hanuš Kolowrat Krakovský, Egbert Belcredi, Eugen Černín a další. 
393 Národní listy, roč. VIII, č. 162, 14. 6. 1868. 
394 Národní listy, roč. VIII, č. 161, 13. 6. 1868. 
395 Národní listy, roč. VIII, č. 162, 14. 6. 1868. 
396 Hrabata Kašpar Maria Šternberk a František Josef Šternberk se zasloužili o počáteční fungování a rozvoj 
Vlastenského musea v Čechách. 
397 Zde Františka Palackého možná trápila vzpomínka na období Bachova absolutismu, kdy nebyl znovu zvolen 
do sboru tehdejšího muzea na doporučení úřadů i svými přáteli roku 1852. Tehdy to Palacký nesl velmi těžce.  
398 Národní listy, roč. VIII, č. 162, 14. 6. 1868. 
399 Tamtéž.  
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národnosti v Čechách, kterou rozdělil na dva tábory. Jeden představují čeští Němci, kteří 

uznávají práva českoslovanské národnosti a s Čechy spolupracují na budoucnosti země. 

Druhý tábor se naopak snaží zabránit Čechům, aby jim byli postaveni na roveň, jelikož si 

zvykli na panování a nechtějí se ho vzdát, ačkoliv Češi chtěli s Němci nastolit v zemi onu 

rovnoprávnost, o níž výše mluvil Clam-Martinic.400 Dotkl se i německé výtky, že se České 

museum v posledních letech mění z německého ústavu na ústav český. S tím ovšem Palacký 

opět nesouhlasil, naopak potvrdil, že by se měly pěstovat oba národní jazyky, ne pouze 

jeden.401  

V podvečer 13. června se ocitla Praha na nohou, aby uctila Františka Palackého. Již 

před osmou hodinou večer se na pravé straně Václavského náměstí shromažďovali pražské 

spolky, ale i Pražané. Účast se odhadovala na několik tisíc lidí. V devět hodin večer se začaly 

od Koňské brány402 zapalovat pochodně po celé délce Václavského náměstí. U Koňské brány 

se dal průvod do pohybu. Po levé straně Václavského náměstí se ubíral průvod dolů za zvuků 

spolkových kapel, jež vyhrávaly národní pochody a písně. Mířil k Měšťanské besedě Na 

Příkopech, kdy tehdy sídlila v domě U černé růže.403 Zde se Palacký objevil na balkóně a byl 

pozdraven hromovým „Sláva!“.404 Uprostřed průvodu šla slavnostní deputace, která vstoupila 

do budovy, aby odevzdala Františku Palackému slavnostní adresu, kde byly vyzdviženy 

zásluhy Palackého o rozvoj českého národa, a to především v Praze. Kromě již výše řečených 

zásluh zmíněna i jeho role v Matici české, která vydávala česky psané knihy a šířila osvětu 

mezi nejširší národní vrstvy.405 Dále se připomněla role Palackého během revoluce 1848, kdy 

český národ svým klidným a pevným vedením navedl na cestu utěšenější budoucnosti.406 

Pražský purkmistr Karel Leopold Kaudy oslovil Palackého za všechny přítomné řečí, 

ve které vyjádřil úctu celého českého národa k Palackému, podtrhl jeho významnou roli jako 

jednoho z vůdčích osobností národního obrození.407 Dále ve své řeči vyzdvihl Palackého dílo 

Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě a zdůraznil, že představil národu české dějiny 

upřímně a bez předsudků, tedy objektivně tak, aby národ poznal slavné chvíle, ale poučil se i 

z chyb svých předků.408 Dalším bodem, kterým Klaudy ocenil Palackého roli pro český národ, 

byla skutečnost, že Palacký vždy vyzýval k podpoře českého vzdělání a že nebyl přítelem 
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405 Národní listy, roč. VIII, č. 163, 15. 6. 1868. 
406 Tamtéž.  
407 Národní listy, roč. VIII, č. 162, 14. 6. 1868. 
408 Tamtéž.  



61 
 

krveprolití a horkokrevnosti. Na závěr vyslovil přání, aby tento postoj smířlivosti, moudrosti 

a snášenlivosti přivedl národ k vytouženému cíli.409 Palacký na tuto řeč dojatě odpověděl 

v tom duchu, že vše, co vykonal pro národ, vykonal by znovu a doufal, že se dožije dokončení 

díla, které započal.410 

Po projevech došlo Na Příkopech k provolání slávy Palackému, hudby hrály národní 

písně, Klaudy předal Palackému slavnostní adresu a průvod se pohnul za zpěvu písně „Hej 

Slované“ k Prašné bráně, kde se začal postupně rozcházet. Větší skupinky se pohybovaly 

centrem Prahy a přitom si prozpěvovaly národní písně.411 Na počest Palackého se v půl šesté 

večer konalo v Novoměstském divadle i slavnostní představení „Trovatore“.412 

Další součástí oslav narozenin bylo založení Nadace Františka Palackého, kterou 

založil spolek Svatobor413, jehož zakladatelem a předsedou byl také František Palacký. V čele 

nadace stálo pět významných mužů spolku414 a její fond činil již v prvních dnech částku 

10 000 zlatých.415 Nadace měla podporovat práci českých historiků. 

Oslavy Palackého narozenin pokračovaly v neděli 14. června, kdy se konala slavnostní 

hostina ve Stromovce, na niž bylo pozváno 120 hostů, kteří zastupovali široké vrstvy českého 

národa od šlechty přes politiky, průmyslníky, vědce až po zahraniční hosty.416 Na hostině se 

střídalo několik řečníků,417 kteří vyzdvihovali zásluhy Františka Palackého zmíněné již 

výše.418 

V době oslav narozenin Palackého navštívil Prahu francouzský princ Jerome 

Napoleon,419 který si během svého krátkého pobytu prohlédl několik pražských 

pamětihodností, byl svědkem slavnostního průvodu k narozeninám Františka Palackého, se 

kterým vedl jednání i společně s Františkem Ladislavem Riegrem.420 Češi chtěli 

prostřednictvím prince dosáhnout většího povědomí o české otázce v západní Evropě.421 

Jednání ovšem ničeho zásadního nedosáhla, ale posloužila alespoň k poškádlení vídeňské 
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410 Tamtéž.  
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vlády, která v Paříži protestovala kvůli styku prince s českými politiky zaměřenými proti 

vídeňské vládě.422 

Kromě oslav Palackého narozenin a návštěvy prince Jeroma Napoleona studenti navíc 

uctili památku studentů padlých z červnových bouří roku 1848, kdy na slovanském vrchu 

byly studenty umístěny slavnostní věnce.423 

 

3.4 Návštěva Františka Josefa I. v Praze v červnu 1868 

Abychom si uvědomili vztah Čechů k císaři Františku Josefovi I. v tomto roce 1868, je 

potřeba srovnání s další císařovou návštěvou, která tuto velmi ovlivnila, a to byla jeho 

návštěva Prahy po válečných událostech roku 1866, během níž císař vyřkl několik vyřčených 

i nevyřčených slibů, jejichž nesplnění se podepsalo na atmosféře návštěvy.  

3.4.1 Návštěva Františka Josefa v Praze v říjnu 1866 

Císařova návštěva roku 1866 po válečných událostech se velmi lišila od té v červnu 

1868, ačkoliv období mezi návštěvami nebylo tak dlouhé, jednalo se pouze o 1,5 roku. 

Atmosféra byla rozhodně jiná.  

Roku 1866 císaře české obyvatelstvo v Praze vítalo a tisk a političtí představitelé 

doufali v císařův vděk, že po obětech, které české země přinesly, dojde k politickému 

vyrovnání a uznání státoprávní otázky Koruny české.  

Pro srovnání si projděme, jak probíhala návštěva císaře v Praze a jaké byly projevy 

veřejnosti z konce října roku 1866. Císař František Josef I. po cestě Moravou vyrazil vlakem 

z Olomouce do hlavního města Českého království, kam dorazil 24. října 1866.424 Již několik 

dní před plánovaným příjezdem se v Praze plánovalo slavnostní uvítání, kdy se sem sjížděli 

zástupci politických okresů, zemští hodnostáři a poslanci zemského sněmu, který měl při té 

příležitosti zasedat.425 Pražský purkmistr Václav Bělský vyzval v novinách pražské spolky, 

měšťanské sbory, jednoty i učební ústavy, aby dorazily k slavnostnímu uvítání císaře 

v Praze.426 Kromě toho pražský purkmistr zaslal přípis, ve kterém se mělo žactvo středních 

škol dostavit k přivítání.427 Byl dán přesný rozpis, kudy měla vést cesta císaře na Pražský hrad 
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a v kterých ulicích budou stát jednotlivé spolky a císaře oficiálně vítat. Průvod vedl od 

dnešního Masarykova nádraží, Hybernskou ulicí, ulicí Na Příkopě, Národní třídou, po 

Smetanově nábřeží, přes Karlův most, Malou Stranou až na Pražský hrad.428  

Přesto si císař kvůli tragickým válečným událostem odpustil úřední uvítání, noviny ale 

psaly, že o to větší a upřímná byla účast prostých lidí, která byla v kontrastu k předchozím 

uvítáním plných lesku, slavnostních uniforem a slavobran.429 Noviny přitom psaly o loajalitě 

českého národa, který svou věrností císaři odvrátil ještě větší tragédii, která se mohla 

v Rakousku stát. a tuto svou věrnost deklaroval hojnou účastí při vítání císaře. I přes špatné 

zkušenosti z minulosti byl tak ukázán zájem o další spojení zemí Koruny české 

s Rakouskem.430  

Hlavním tématem této návštěvy se pro noviny staly naděje, že císař návštěvou po 

českých korunních zemích bude více naslouchat českým požadavkům, stejně jako naslouchal 

po návštěvě uherských zemí. Bohužel tyto naděje se nevyplnily a české požadavky byly 

z mnoha důvodů přehlédnuty. Noviny připomínaly slavnou minulost, kdy díky českým zemím 

Rakousko odráželo útoky Turků, Francouzů či Prusů a Češi vždy věrně stáli na straně 

Habsburků.431 Dále vyjadřovaly naději, že současné přehlížení českých národních tužeb 

skončí i díky pochvalným slovům Františka Josefa I., který uznával české oběti během války 

1866.432 Zároveň se zdůrazňovalo, že sice český národ nemá tolik významných šlechtických 

rodů, ale zato tolik prostých Čechů padlo hrdinně pro slávu svého císaře.433  

Pražské ulice byly vyzdobeny rakouskými a českými prapory a květinami. Stejně 

slavnostně bylo vyzdobeno i dnešní Masarykovo nádraží. V oknech jednoho domu byly 

kromě sošek císaře a císařovny i podobizna Karla Havlíčka Borovského, na což noviny velmi 

rády upozornily,434 jelikož byl Havlíček symbolem kritiky vlády. Císař přijel do Prahy ve 

4 hodiny odpoledne za četné účasti obyvatel Prahy, byla mu provolána sláva a byl přivítán 

pražským purkmistrem Václavem Bělským.  

Ve svém projevu Václav Bělský česky císaře přivítal a připomněl mu věrnost 

a oddanost obyvatel královského hlavního města Prahy a vyjádřil přání, aby se císař přičinil  

o zahojení škod způsobených válkou. Kromě toho Václav Bělský císaři naznačil změny 

zákonů a především vytvoření nové ústavy, která bude spravedlivá ke všem národům. 
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Nakonec vyjádřil starosta přání, aby se všichni brzy účastnili korunovace císaře na krále 

českého.435  

Na tento projev odpověděl František Josef I. také česky, že uznává a plně si váží obětí, 

které obyvatelstvo města Prahy vynaložilo a děkoval purkmistrovi a městským úředníkům, 

jak se během války zachovali a zvládli těžkou dobu. K tomu císař přislíbil, že dojde jistě 

k náhradám za škody utrpěné válkou a že věří v pomoc svých národů při tvorbě nové 

ústavy.436 V tomto ohledu se poté strhl boj mezi novinami českými a německými, protože se 

německým novinám nelíbilo, že Václav Bělský oslovil císaře pouze česky, nikoliv německy, 

když v Praze žila početná německá menšina, načež české noviny v tom neviděly žádný 

problém, když stejně např. v Brně brněnský starosta oslovil císaře pouze německy, tedy ne 

česky, přestože v Brně žilo také mnoho Čechů.437 Tato novinová přestřelka ukazuje, jak 

pouhá symbolika gest a volba jazyka projevů dokázala mezi národnostmi budit vášně. 

Poté se císař vydal na cestu na Pražský hrad, kdy mu byla shromážděnými lidmi 

a pražskými spolky438 provolávána sláva a na Hradě byl nakonec uvítán i českou šlechtou, 

která se do Prahy kvůli němu sjela.439 Noviny informovaly i o dalších plánech císaře v Praze 

26. října měl navštívit stavbu třetího mostu přes Vltavu (dnešní Štefánikův), který získal 

císařovo jméno, most Františka Josefa. Kromě stavby mostu císař navštívil i některé 

průmyslové podniky, především továrnu Rustonku v dnešním Karlíně, která připravovala 

části nového mostu.440 Ještě 25. října přijal císař na Hradě delegaci zemských úředníků, 

vedených zemským maršálkem hrabětem Nosticem.441  

Ve své řeči hrabě opět připomenul císaři, že kromě náprav hmotných škod jde 

především o nové státoprávní uspořádání Čech a nové sjednocení říše.442 Císař ale k těmto 

výzvám zůstal netečný, pouze vyslovil slib, že se přičiní o zacelení ran, které Čechy 

utrpěly.443  

Po celém dnu představování nejrůznějších hodnostářů444 se večer konal pochodňový 

průvod.445 Noviny hovoří o davech lidí, odhadovalo se na 3000 pochodní446, součástí průvodu 
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byl i Sokol a Hlahol a v čele šel sbor ostrostřelců s hudbou.447 Průvod šel ze Starého Města až 

na Pražský hrad, kdy studenti během návratu zpívali národní a slovanské písně.448 

26. října se císař účastnil mše v katedrále sv. Víta a seznámil se s představiteli Jednoty 

pro dostavbu katedrály sv. Víta. V poledne císař navštívil Staroměstskou radnici, kde na 

císaře čekalo zaplněné náměstí a na radnici obecní zastupitelstvo se starostou Bělským. Po 

příjezdu se císař nejprve zapsal do pamětní knihy a prohlédl si interiér radnice.449 Poté císař 

navštívil na radnici představitele Sboru pro zbudování Národního divadla, kde se seznámil 

blíže s plány stavby a přispěl na stavbu částkou 5000 zlatých.450 Poté se konalo na 

Staroměstském náměstí defilé měšťanských sborů,451 jemuž císař přihlížel z balkonu 

Staroměstské radnice.452 Po akci císař navštívil budovu Českého musea, kde císaře přivítal 

jeho prezident hrabě Jindřich Clam-Martinic českým projevem, v němž se císař seznámil 

s aktivitami a snahami Musea a přispěl na jeho další činnost a rozvoj částkou 10 000 

zlatých.453 Zajímavostí této návštěvy bylo, že František Palacký představil císaři nejvzácnější 

české literární památky, přičemž ho seznámil s Rukopisem královédvorským a Rukopisem 

zelenohorským, tedy s padělky, ale tehdy o jejich pravosti pochybovalo velmi málo lidí. Po 

této návštěvě zavítal císař do Karlína,454 kde byl uvítán starostou karlínského okresu, 

a nakonec navštívil továrnu p. Rustona.455 Zároveň císař přispěl na zaopatření chudých 

a potřebných v Praze, na Smíchově a v Karlíně částkou 20 000 zlatých.456 Večer navštívil za 

přítomnosti generálů a šlechty německé divadlo.457 

Další den, tedy 27. října dopoledne navštívil císař raněné důstojníky v letohrádku 

Kinských, kde se vyptával na stav zde léčených důstojníků. Odkud potom odjel na pražskou 

techniku458, kde vyslovil přání, aby stavba nové budovy školy byla brzy dokončena.459 Po 

prohlédnutí učeben císař navštívil další nemocnice s raněnými vojáky, v jedné z nich ocenil 
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manželku lékaře Marii Šípkovou, o které se doslechl, že byla při ošetřování vojáků velmi 

obětavá.460  

Večer naopak císař navštívil české Prozatímní divadlo, kde se hrála opera Prodaná 

nevěsta od Bedřicha Smetany.461 České noviny psaly o zájmu o lístky na toto představení, již 

dva dny před představením nebylo možné získat ani sedadlo, ani lóži.462 Během návštěvy 

českých zemí rozdával císař zaslouženým státním úředníkům a místní samosprávě 

i jednotlivcům různého zaměření a zájmů nejrůznější vyznamenání.463  

Příští den 28. října císař přijal na Hradě poslance českého zemského sněmu, za které 

měl promluvit maršálek hrabě Nostic, a poté měl přijmout delegaci starostů okresních 

zastupitelstev, kterých se sjelo na 140464 a za něž měl hovořit František Ladislav Rieger.465 Při 

audienci poslanců jim císař řekl, že děkuje za jejich práci v dobách války a že doufá v jejich 

pomoc při těžké úloze uspořádání ústavních poměrů říše.466 Zde poslanci a možná ani císař 

nevěděli, že jich se zlepšení ústavních práv pro české království týkat nebude. Po svém 

projevu pak císař hovořil s jednotlivými poslanci o škodách, které válka způsobila v jejich 

městech a okresech, jejichž zástupci tito muži byli.467  

Poté se k císaři dostavili starostové okresních zastupitelstev v Čechách468, císaře za 

všechny oslovil česky a německy František Ladislav Rieger, který připomněl věrnost obou 

národů a lásku a oddanost obou národů císaři. Poděkoval mu, že uznal, že všem, kdo přinesli 

během války oběti, má být tato oběť plně a neodkladně nahrazena.469 Přitom Rieger císaři 

poděkoval za schválení okresních samospráv, jež přinesly v Čechách mnoho dobrého. Na 

Riegrovu řeč císař odpověděl poděkováním starostům a vyjádřil radost z toho, jak 

samosprávné okresy fungují, a vyslovil se, že pouze na půdě samosprávy může vykvést pravá 

svoboda.470 Poté již Rieger císaři představoval jednotlivé starosty, s nimiž císař vedl 

rozhovory o obtížích, které postihly jejich okresy.471 Nakonec císař navštívil stavbu třetího 

                                                      
460 Národní listy, roč. VI, č. 296, 28. 10. 1866. 
461 Tamtéž. 
462 Národní listy, roč. VI, č. 297, 29. 10. 1866. 
463 Národní listy, roč. VI, č. 296, 28. 10. 1866. 
464 Národní listy, roč. VI, č. 297, 29. 10. 1866. 
465 Národní listy, roč. VI, č. 296, 28. 10. 1866. 
466 Národní listy, roč. VI, č. 297, 29. 10. 1866. 
467 Tamtéž. 
468 Vytvoření okresních zastupitelstev jako dalšího prvku samosprávy se týkala pouze Čech, na Moravě  
k podobnému uspořádání nedošlo. 
469 Národní listy, roč. VI, č. 297, 29. 10. 1866. 
470 Tamtéž. 
471 Tamtéž.  
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mostu přes Vltavu, který se jmenoval most Františka Josefa, dnes se most jmenuje 

Štefánikův.472  

O setkání císaře se starosty poté píší noviny, že se především čeští starostové 

okresních zastupitelstev na setkání s císařem důkladně připravovali. Jejich část chtěla na 

schůzi 25. října 1866 předat císaři pamětní list, v němž starostové okresních zastupitelstev473 

sepsali přání a tužby českého národa, aniž by očekávali jejich brzké splnění, ale protože jsou 

k tomu vázáni národem. Dávají přednost přímému předání císaři před prostředníkem a bylo 

navrhováno, aby tento list byl zveřejněn i v novinách.474 K tomu se vyjádřil František 

Ladislav Rieger, který vysvětlil těmto starostům obtíže tohoto postupu, kdy nebylo možné 

podle dvorní etikety císaři předat list s přáními před tím, než byly schváleny příslušným 

dvorním úřadem. Proto navrhl, aby byl tento spis podán státnímu ministrovi Richardu 

Belcredimu a císaře osloví Rieger přiměřeně stručnou řečí, v níž by byly obsaženy hlavní 

požadavky.475  

Tento nepatrný incident ukazuje, že už roku 1866 existoval mírný rozpor v postupu 

mezi staročeskými a mladočeskými politiky. Když mladočeši chtěli postupovat více přímo, 

staročeši spoléhali na zákulisní vyjednávání. Už tady jsou vidět jisté náznaky toho, že 

mladočeši budou bojovat za národní přání a tužby veřejně za podpory lidí v ulicích, nikoli 

pouze zákulisně vyjednávat se státními úředníky za pomoci vlivu české šlechty, jak to 

prováděli přední staročeští politikové, jako byli Palacký či Rieger. 

V tomto případě však vyhrála Riegrova autorita a žádný list nebyl předán přímo císaři, 

ale Richardu Belcredimu. V něm se psalo o požadavcích okresních zastupitelstev. Vadila jim 

na budoucí reformě politických okresů, aby nejen bylo méně státních úřadů, ale i úředníků, 

bez jejich redukce není možný rozkvět autonomie.476 K tomu Rieger dodal, že list musí být 

prost požadavků, s nimiž by nesouhlasila většinová německá okresní zastupitelstva a šlechta, 

aby byla dodržena jednota země. List proto nesměl obsahovat žádné národní české 

požadavky, ale pouze především materiální potřeby okresů.477 Do listu byla alespoň napsána 

naděje, aby se český zemský sněm brzy a horlivě ujal řešení všeobecných potřeb země, ale i 

státoprávních nároků českého národa. 

                                                      
472 Národní listy, roč. VI, č. 297, 29. 10. 1866. 
473 Starostů, kteří se na listě podíleli, bylo kolem 80 a za mladočeskou část mluvil Karel Adámek, starosta 
okresního zastupitelstva v Hlinsku, který byl členem mladočeského křídla Národní strany. 
474 Národní listy, roč. VI, č. 298, 30. 10. 1866. 
475 Tamtéž. 
476 Tamtéž. 
477 Tamtéž. 
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Na tvorbě pamětního listu se z důvodu své zaneprázdněnosti nemohl Rieger podílet, 

a tak byl především prací Antonína Pravoslava Trojana a Karla Drahotína Villaniho.478 

Hlavním bodem listu se stal požadavek, aby se válkou poškozeným územím dostala plná 

státní náhrada a do doby jejího stanovení c. k. komisí neměla být na území vybírána daň.479 

Další bod se týkal snížení a částečně i prominutí daně z pozemku a příjmu z rolnictví 

z důvodů přírodních pohrom, mezi kterými byly uvedeny jarní mrazy a neúroda, která Čechy 

postihla v roce 1865. Český rolník neměl tedy tolik zásob a i dobytek byl ztenčen, takže 

vymáhání daně by stav ještě dále zhoršilo. Kromě ušetření rolníků měly finanční úřady ušetřit 

i občanské a hospodářské záložny, které byly podle tvůrců jedinou podporou a útočištěm 

hospodáře a řemeslníka. V listu se vyzývalo i k neodkladnému zahájení veřejných staveb, 

především již schválených úseků železnice, aby lidé dostali šanci k obživě i potřebné zakázky 

průmyslu.480  

Další body listu se již týkaly úpravy pravomocí okresních zastupitelstev, upozorňovalo 

se tam, že některé pravomoci, jež jsou v kompetenci politických okresů481, můžou bez 

problémů a efektivněji převzít samosprávná okresní zastupitelstva. Přitom se žádala 

shovívavost pro některá okresní zastupitelstva pronásledovaná úřady proto, že překračují své 

pravomoci.482 Důležitý bod se týkal žádosti o úpravu školního zřízení, kde se žádalo, aby 

obce pouze neplatily plat učitelům a na údržbu školy, ale aby měly obce i větší vliv na vnitřní 

řízení škol, jež do té doby měli pouze kněží, kteří upozorňovali na zájem obce i občanů 

o školy, když je platí. Další důležitý bod se týkal toho, aby byly zrušeny poslední zbytky 

poddanství v podobě nuceného odběru piva z panských pivovarů a omezení v držení a užívání 

statků. V tomto bodu se neočekávaly problémy, jelikož vláda tyto úpravy již přislíbila.483 

Poslední bod žádal poučení finančních úřadů, aby nevymáhaly daň po obcích za obecní 

majetek, který byly nuceny zapsat do pozemkových knih, když jsou obce zasaženy dalšími 

daněmi.484 Tento pamětní list byl podepsán 58 starosty okresních zastupitelstev a předán  

29. října státnímu ministrovi Richardu Belcredimu, který slíbil, že body uváží a dle možností 

vyplní.485  

                                                      
478 Národní listy, roč. VI, č. 298, 30. 10. 1866. 
479 Tamtéž.  
480 Tamtéž. 
481 Politické okresy zastupovaly zájmy státu a byly v určité opozici k okresním zastupitelstvům, na které 
dohlížely. 
482 Národní listy, roč. VI, č. 298, 30. 10. 1866. 
483 Tamtéž. 
484 Tamtéž. 
485 Tamtéž. 
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Tím skončila porada starostů okresních zastupitelstev, kdy se všichni starostové486 

sešli v zemském sněmu druhý den k poradě, jak bude osloven císař.487 Zde už probíhaly větší 

neshody mezi českými a německými starosty. Někteří němečtí starostové488 prosazovali, že 

oslovením císaře má být pouze vyjevena věrnost, oddanost a loajalita a žádná přání, k nimž 

nebyli bez předběžné porady oprávněni.489 S tímto názorem nesouhlasil Jan Palacký, který 

podotýkal, že zastupitelstva byla schopná daleko větších úkolů než jen „navážením štěrku na 

okresní silnice“, jak dokázaly v tomto roce při válečných událostech.490 K tomu ale 

zastupitelstva potřebovala podle něj další výkonnou moc zprostředkovanou zákonem 

a neviděla důvod, proč by se to slušně nemohlo císaři sdělit, pokud s tím všichni souhlasí.491 

Proti tomu se ozval Bedřich Thun, ale vyslovil se proto, aby při děkování císaři za 

samosprávu mu bylo doporučeno pokračování změn.492 Tak se nakonec dohodli starostové na 

dodatku, který měl být přednesen císaři. Ten přečetl shromážděným česky a německy Jindřich 

Clam-Martinic jako předseda starostů okresních zastupitelstev.493  

To ovšem nebyl jediný problém, který se řešil. Další otázkou bylo, kdo císaře osloví 

a bude mu představovat jednotlivé starosty a jakým jazykem. Strhla se názorová bitva, během 

níž někteří němečtí starostové nechtěli, aby byli představováni jedním z okresních starostů, 

jelikož není žádný z nich ve vedoucím postavení494. Navrhovali tedy, aby k císaři promluvil 

a je představil nejvyšší zemský maršálek Albert Nostic.495 S tím ale nesouhlasili čeští 

starostové, nechtěli, aby nejvyšší maršálek představoval poslance zemského sněmu, navíc 

Albert Nostic neuměl česky, takže by císaře oslovil pouze německy, na což byli Češi 

s ohledem na předcházející období potlačování české řeči, jak dodal Antonín Pravoslav 

Trojan, „poněkud choulostiví“,.496 Antonín Pravoslav Trojan tedy navrhl, aby byli dva 

mluvčí, jeden za Čechy a jeden za Němce, což se ale nelíbilo Karlu Schwarzenbergovi, který 

v tom viděl symbol rozdělení a rozpolcení země a navrhl, aby byl pouze jeden mluvčí, který 

císaře osloví v obou zemských jazycích, čímž by se ukázala panovníkovi jednota vlasti.497 To 

se moc nelíbilo Trojanovi, který ve dvou řečnících neviděl nic špatného. V Čechách jsou dva 

                                                      
486 Starostů okresních zastupitelstev bylo přítomno v Praze 134, z nichž přibližně 90 bylo českých  
a 40 německých. 
487 Národní listy, roč. VI, č. 298, 30. 10. 1866. 
488 Noviny jmenují Karla Wolfruma, starostu okresního zastupitelstva Ústí nad Labem.  
489 Národní listy, roč. VI, č. 298, 30. 10. 1866. 
490 Tamtéž. 
491 Tamtéž. 
492 Tamtéž. 
493 Tamtéž. 
494 Patrně věděli, že jsou v menšině a představoval by je Čech. 
495 Národní listy, roč. VI, č. 298, 30. 10. 1866. 
496 Tamtéž. 
497 Tamtéž.  
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zemské národy a není potřeba to tímto způsobem zamlčovat.498 Ale zvítězil názor Karla 

Schwarzenberga, šlo tedy o to, kdo bude oním mluvčím, který císaře za starosty okresních 

zastupitelstev osloví. Rozhodovalo se mezi Františkem Ladislavem Riegrem, který byl 

českým kandidátem, a Jindřichem Clam-Martinicem, který byl kandidátem německým 

a šlechty.499 Volba proběhla tajně500 pomocí lístků a zvolen byl, jak již víme, František 

Ladislav Rieger.501 Ovšem čeští starostové nebyli spokojeni s Riegrovým projevem. Zdál se 

jim totiž z českého pohledu málo ambiciózní s ohledem na státoprávní uspořádání.502 Navíc se 

části starostům nelíbila ani pozice, že by měli před císařem vystupovat jednotně 

i s německými starosty. Upozorňovali, že by se menšina měla podřídit většině, že je to podle 

nich cesta do pekel, když se většina podřizuje menšině. Jako důkaz uváděli příklad z historie 

polské republiky, kde stačil jeden hlas k zablokování jednání.503 Dále některým starostům 

vadil i pamětní list, že ani v něm se neříkalo nic o státoprávním a ústavním uspořádání říše ani 

o spojení Čech a Moravy do jednoho celku. Na námitku, že to nepřísluší okresním 

zastupitelstvům, argumentovali, že okresní zastupitelstva jsou volena národem, a mají tedy 

právo říci, co si národ přeje.504 

Jednalo se o pozici mladočeské frakce a ukazuje to na radikálnější přístup, než jaký 

zastávala staročeská frakce, která se snažila o dosažení kompromisu. Ale v tomto ohledu se 

zatím jednalo zatím o takové oťukávání, kdy mladočeši nakonec ještě pořád následovali své 

kolegy z Národní strany.  

Tyto situace nám opět ukazují, jak obtížné by bylo vyjednávání o státoprávním 

vyrovnání s Českým královstvím, kdy byly velké problémy, aby se domluvili Češi a čeští 

Němci na společném postupu, a byl i problém, aby se dohodli Češi nebo čeští Němci s českou 

šlechtou. A to nebereme ani v úvahu české plány na státoprávní vyrovnání se zeměmi Koruny 

české, tedy aby se na společném postupu shodli zástupci Čech, Moravy a Slezska. Ukazuje 

nám to, že si vláda těchto rozporů byla vědoma a nechtěla provést vyrovnání na úkor jedné 

strany. Situace v Uhrách byla v tomto směru daleko přehlednější a maďarští zástupci 

vystupovali mnohem jednotněji než Češi. 

                                                      
498 Národní listy, roč. VI, č. 298, 30. 10. 1866. 
499 Tamtéž. 
500 Nabízela se volba veřejná tzv. aklamace, kdy se veřejně vyslovuje volič pro určitého kandidáta. 
501 Národní listy, roč. VI, č. 298, 30. 10. 1866. 
502 Národní listy, roč. VI, č. 299, 31. 10. 1866. 
503 Tamtéž. 
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Další den 29. října navštívil císař český zemský sněm a další nemocnice,505 kde se 

opakovaly scény z minulých návštěv. Císař se zajímal nejen o raněné vojáky, ale i o ošetřující 

sestry a lékaře, kterým projevoval úctu a své díky za jejich obětavou práci.506 Kromě 

nemocnic císař navštívil na Smíchově některé průmyslové podniky jako paromlýnskou 

pekárnu.507 Císař se také zúčastnil slavnosti na Střeleckém ostrově, kde probíhaly slavnostní 

závody. Ostrov a dnešní most Legií508 byly slavnostně vyzdobeny a účast byla zastoupena 

předními hodnostáři města, země i šlechty.509 Císař závody zahájil střelbou do slavnostního 

terče,510 který namaloval Quido Mánes.511 Nakonec císař navštívil letohrádek královny Anny, 

kde si prohlédl fresky s motivy českých dějin.512 

Návštěva císaře v Praze pokračovala 30. října, kdy se konala vojenská přehlídka na 

letenské pláni, které byl císař osobně přítomen, poté navštívil na Hradčanech vojenskou 

nemocnici, pohovořil s raněnými vojáky a poté ještě navštívil letohrádek Hvězda na Bílé 

hoře.513  

Císař Prahu opustil ráno 31. října.514 Ovšem ještě jedna významná událost souvisela 

s císařovou návštěvou Prahy. Císař 30. října rozhodl o zrušení pražských hradeb a tuto zprávu 

zaslal telegramem 1. listopadu státní ministr Richard Belcredi pražskému purkmistrovi 

Václavu Bělskému.515 Tato zpráva byla velmi radostně veřejností přijata bez ohledu na to, že 

se ještě nevědělo, za jakých podmínek toto zrušení proběhne, tedy zda hradby budou městu 

darovány, či je bude muset město odkoupit.516 Všichni to viděli jako dobrou zprávu a šanci 

zvelebit Prahu. 

Císař strávil v Praze osm dní, během nichž mu byla projevována oddanost, úcta 

a důvěra jeho poddaných při všech akcích, kterých se účastnil. Důvodů bylo samozřejmě 

mnoho, jedním z nich byl zájem císaře o válkou zasažená území. Svou přítomností se snažil 

alespoň trochu „zhojit rány“ obyvatel a obnovit svoji přítomností autoritu státu na územích, 

která byla obsazena pruským vojskem. Dalším důvodem veselí a upřímné radosti českých 

                                                      
505 Nemocnice pod Petřínem, veřejná nemocnice 
506 Národní listy, roč. VI, č. 298, 30. 10. 1866. 
507 Tamtéž.  
508 Tehdy řetězový most. 
509 Starosta Prahy Václav Bělský, Jan Adolf Schwarzenberg, Egon Furstenberg a další ve slavnostních 
uniformách. 
510 Quido Mánes namaloval terč s motivy rakouského orla, českého lva a znaku Prahy. 
511 Národní listy, roč. VI, č. 298, 30. 10. 1866. 
512 Tamtéž. 
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514 Národní listy, roč. VI, č. 300, 1. 11. 1866. 
515 Národní listy, roč. VI, č. 301, 2. 11. 1866. 
516 Tamtéž. 
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obyvatel bylo očekávání, že tato cesta bude znamenat změny v státoprávním uspořádání státu 

a obnovení zemí Koruny české v rámci habsburské říše.  

3.4.2 Návštěva Františka Josefa I. v Praze v červnu 1868 

Když císař dorazil do Prahy na návštěvu při příležitosti otevření nového mostu přes 

Vltavu, který dostal jeho jméno, setkal se v Praze s obyvateli za zdaleka jiných okolností. 

Obyvatelé byli zklamaní z vývoje rakousko-uherského vyrovnání, kdy byla česká přání 

ignorována a přijata byla ústava, kterou Češi za svou nepřijali. Navíc nebyly dodrženy některé 

sliby týkající se náhrad za škody ve válečném roce 1866 a návrhů na nové daně, které měly 

ještě více zatížit obyvatelstvo. Ale i zrušení hradeb bylo problematické, jelikož muselo město 

tyto hradby vykoupit a na své náklady zbořit. Tím se toto odstranění hradeb protáhlo až do 

konce 19. století. Pojďme tedy porovnat, jak probíhala návštěva císaře v červnu roku 1868. 

Císař se vydal do Čech a do Prahy, aby svojí přítomností opět přispěl k uklidnění 

situace po rakousko-uherském vyrovnání. Pro svoji návštěvu si chtěl císař nejdříve vybrat 

slavnost k položení základního kamene k Národnímu divadlu, ale to mu bylo rozmluveno, že 

se jedná o událost příliš národně zaměřenou.517 Proto si císař vybral pro návštěvu raději 

otevření nového mostu přes Vltavu, které se konalo v červnu 1868. Tato návštěva se 

neplánovala tak dlouho jako v roce 1866, měla být pouze třídenní od 20. června do  

22. června.518 Jen z novin je zřejmé, že česká veřejnost v době před plánovaným příjezdem 

císaře věnovala svoji pozornost více sedmdesátým narozeninám Františka Palackého než 

příjezdu svého panovníka, o jehož cestě nebyla v českých novinách zmínka.519 Noviny psaly 

o plánované cestě spolků do Kostnice na výročí upálení mistra Jana Husa520 nebo o pietě 

studentů za padlé studenty během červnových bouří roku 1848 v Praze.521 První zpráva 

o příjezdu císaře se objevila 17. června a týkala se pozvání k otevření nového mostu, které se 

mělo konat 21. června. Císař měl podle této zprávy dorazit už o den dříve.522 Ovšem to se 

změnilo, císař měl nakonec dorazit do Prahy až na samotné otevření mostu 21. června a večer 

měl navštívit Prozatímní divadlo. Během jeho návštěvy Prahy se měla konat na Pražském 

hradě slavnostní hostina.523  

                                                      
517 URBAN, Česká společnost…, s. 232. 
518 Národní listy, roč. VIII, č. 166, 18. 6. 1868. 
519 Národní listy, roč. VIII, č. 162, 14. 6. 1868. 
520 Tamtéž. 
521 Národní listy, roč. VIII, č. 163, 15. 6. 1868. 
522 Národní listy, roč. VIII, č. 165, 17. 6. 1868. 
523 Národní listy, roč. VIII, č. 166, 18. 6. 1868. 
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Jak se změnil tón českých novin, je patrné z toho, že noviny připomínaly poslední 

návštěvu císaře před dvěma léty a válku 1866. Tehdy psaly o tom, že to byl záměr rakouské 

armády, aby se bojovalo v Čechách, nikoliv na území Německého spolku, aby byli Němci 

ušetřeni těžkostí, které válka přináší.524 I přes tyto těžkosti noviny psaly o věrnosti Čechů 

svému císaři a podávaly zprávy o nadějích vkládaných do císaře během jeho minulé návštěvy. 

Ty se však záhy rozplynuly a přišlo veliké zklamání.525 Připomínaly se sliby, které císař 

a vláda dali v Čechách při své návštěvě, ať už se jednalo o zvyšování daní, nevyplacení 

plných náhrad válkou zasaženým okresům nebo pražské hradby, z kterých nebyl zbourán ani 

kus.526 Proto se této císařově návštěvě nepřikládal žádný přílišný velký význam , neočekávaly 

se žádné zásadní změny, ale spíše se objevovaly výzvy k zachování vnitřní síly českého 

národa, který si musí svá práva vybojovat sám, neměl by se nechat „koupit za tretky“, jako 

byla jazyková rovnoprávnost, aby Češi uznali rakousko-uherské vyrovnání a vstoupili do 

říšské rady.527 

Noviny tím velmi ovlivňovaly veřejné mínění, že prusko-rakouská válka byla jakýmsi 

spiknutím proti českému národu, ovšem zapomněly dodat, že i v českých zemích žilo nemálo 

českých Němců, kteří byli válkou zasaženi. Ukazuje se opravdu velká deziluze českého 

obyvatelstva a bylo předznamenáno, že tato císařská návštěva bude probíhat za velmi 

vzrušené atmosféry a jeho přijetí nebude tak srdečné jako v říjnu roku 1866. 

Doklad toho, že návštěva bude rozdílná, představovalo už jen nařízení, že se k uvítání 

císaře měli dostavit žáci všech reálek a gymnázií, a pokud by se někteří žáci nedostavili, měli 

být ze škol vyloučeni.528 Císař opět nechtěl žádné oficiální přivítání, dokonce ani nepřijel na 

dnešní Masarykovo nádraží, ale do Bubenče, odkud se vydal přímo na Pražský hrad.529 

Pražské spolky, které se většinou účastnily slavnostního přivítání, raději na neděli 21. června 

opustily Prahu z důvodu konání „výletů“, aby se uvítání císaře vyhnuly. Navíc ani datum pro 

slavnost otevření mostu nebylo vhodně vybráno, jelikož se jednalo o datum popravy  

27 českých pánů, což znamenalo jen přilévání do ohně. Slavnost otevření mostu se konala za 

účasti přiměřeného množství lidí a domy byly vyzdobeny především pražskými Němci 

a Židy, jak informovaly noviny.530 Po městě se objevovaly spíše prapory rakouské než české. 
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528 Národní listy, roč. VIII, č. 169, 21. 6. 1868. 
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Císaře na dnešním Smetanově nábřeží vítaly pouze německé spolky v Praze.531 Dále byl císař 

na dnešní Národní třídě vítán pražskými živnostenskými spolky a žáky pražských škol, kteří 

zde byli pod trestem vyloučení, jak noviny zdůrazňovaly.532 Na co se dával 

v českých novinách zřetel, byla pouze symbolická účast českých spolků o pár členech, zato 

hojná účast německých spolků a dělníků533 z německých a židovských továren,534 kteří zde 

byli také z donucení a z obav z případné výpovědi z práce.535  

České spolky536 a například studenti raději v tento den pořádali nejrůznější výlety 

mimo Prahu, aby nemuseli být přítomni oficiálnímu vítání. Studenti chtěli uspořádat 

studentský tábor537 na Žofíně, který byl ale den předem úřady zakázán. Přesto se tam sešlo 

mnoho studentů, kteří městskému sboru ostrostřelců, který se zde setkával před cestou 

k novému mostu, zapěli „Hej Slované“ a demonstrativně spálili vydání Pražského deníku.538 

Poté se studenti vydali dnešní Národní třídou, kde viděli viset z oken bytu profesora Kicka na 

pražské polytechnice pangermánský prapor.539 Požadovali jeho odstranění, ale profesor 

neuposlechl, takže studenti prapor strhli a zničili.540 Nakonec asi 500 studentů dorazilo na 

Staroměstské náměstí, kde provolalo slávu 27 popraveným českým pánům.541 Na radikální 

postoj studentů v těchto dnech poukazuje i zpráva, že čeští studenti požadovali, aby rektoři 

pražských vysokých škol nevydali německým studentům prapory univerzit při oficiálních 

slavnostech, čehož tito studenti dosáhli, ale na pražské polytechnice došlo nejspíš i ke střetu 

mezi českými a německými studenty.542  

Čeští studenti navíc odpoledne uspořádali společně s dělníky „výlet“ na Bílou horu, 

kde uctili památku padlých bojovníků a pronesli několik projevů, položili vavřínové věnce 

a vydali se zpět do Prahy. Vstoupili ale jinými branami, nikoliv Strahovskou bránou, kde na 

studenty čekal c. k. okresní přednosta Malovec i s četníky.543  

U mostu mezitím oslovil císaře pražský purkmistr Karel Leopold Klaudy, který ve své 

řeči císaři projevil své díky, že přijel do Prahy a poctil tento most svým jménem, a vyjádřil 

                                                      
531 Národní listy, roč. VIII, č. 170, 22. 6. 1866. 
532 Tamtéž.  
533 Českých i německých. 
534 Ringhofferova vagónka na Smíchově, Porheimka – tkalcovna. 
535 Národní listy, roč. VIII, č. 170, 22. 6. 1868. 
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Dělnický spolek Oul uspořádal půldenní výlet do krčského (Kunratického) lesa.  
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538 Národní listy, roč. VIII, č. 170, 22. 6. 1868. 
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542 Tamtéž. 
543 Národní listy, roč. VIII, č. 171, 23. 6. 1868. 
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přání, aby císař a král i nadále projevoval přízeň městu i království.544 Císař purkmistrovi 

odpověděl také zdvořile, že mu vždy záleželo na prospěchu města Prahy i celého 

království.545  

Tato, můžeme říci „méně významná událost“, byla ale zastoupena nejvyššími 

představiteli rakouské části říše,546 což ukazovalo na tajná zákulisní jednání, která měla 

v Praze probíhat.547 V ten den císař navštívil ještě pražskou polytechniku, univerzitu, české 

divadlo a ubytoval se na Pražském hradě.548 Při návštěvě univerzity císař sdělil rektorovi své 

rozhořčení nad chováním studentů a rektorovi vytkl, že univerzita vychovává „ignoranty 

a lidi odbojné“.549 Pokud tedy nedokáže rektor studenty zvládnout, budou muset následovat 

jistá opatření.550 Císař tak jistě reagoval na zprávy, které mu přišly o činech studentů 

v průběhu slavnostního otevírání mostu. 

České opoziční noviny neprojevovaly velký zájem o císařskou návštěvu ve srovnání 

s rokem 1866. Omezily se na strohé informace, zatímco větší pozornost věnovaly 

probíhajícímu táborovému hnutí. V době návštěvy císaře se totiž konalo několik táborů lidu551 

po českých zemích a připomínalo se výročí popravy 27 českých pánů. Více o císařově 

návštěvě informovaly vládní listy, z českých především Pražský denník. Večer se konala na 

Pražském hradě slavnostní večeře, při které se císař snažil působit na vůdce české opozice 

Františka Palackého. Františka Ladislava Riegra a Jindřicha Clam-Martinice.552  

Císařova návštěva Prahy se protáhla o jeden den, opustil ji 23. června a navštívil 

zámek Ploskovice, kde přechodně bydlel císařův strýc, rezignovaný císař Ferdinand I.553 Císař 

do Prahy svolal ministerstvo a bylo zahájeno jednání o uspokojení českých požadavků mezi 

vrcholnými českými politiky a představiteli vlády, jmenovitě Čechy zastupoval František 

Palacký, František Ladislav Rieger a za českou historickou šlechtu Jindřich Clam-Martinic, za 

vládu říšský kancléř Fridrich Ferdinand Beust a předseda předlitavské vlády Karel 

Auersperg.554 Ovšem toto jednání nepřineslo žádný posun k dohodě. Vládě záleželo na tom, 

aby Češi uznali tzv. prosincovou ústavu za jisté rozšíření samosprávy, čeští zástupci ale 

                                                      
544 Národní listy, roč. VIII, č. 170, 22. 6. 1868. 
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neslevili z požadavku uznání státoprávní pozice Českého království.555 K tomuto jednání císař 

povolal právě kancléře Beusta, jelikož s ním čeští opoziční politici jednali raději než pouze 

s předlitavskou vládou, jak sdělil český místodržitel císaři. Císař ale o tom předsedu 

předlitavské vlády Karla Auersperga neinformoval, toho jednání císaře urazilo a po jednání 

v Praze odjel na své statky556 a nakonec to vedlo k jeho rezignaci.557 Důvodem bylo i to, že na 

tajném jednání s českými politiky byl pouze Beust, který tím Karla Auersperga obešel, ten se 

o schůzce dozvěděl až po ní.558 

I tak byl kancléř Beust mezi Čechy velmi neoblíbenou postavou, jelikož jemu se 

dávalo za vinu, že nedošlo k vyrovnání s Českým královstvím, a proto noviny věnovaly jeho 

návštěvě Prahy velkou pozornost. Rády zdůrazňovaly, že kancléř nebyl příslušníkem říše, ale 

Sas, informovaly, že se ubytoval v hostinci „U saského dvora“, odkud se kvůli 

nepodloženému upozornění policie559 přestěhoval na Pražský hrad.560 Při tom se mu měla stát 

nehoda, kdy si prodavačka květin spletla kancléřův kočár s císařovým a hodila do kočáru 

kytici, která kancléře Beusta uhodila do tváře.561  

Otázkou zůstává, zda se jednalo opravdu o nehodu, nebo o úmysl, ale dobře to 

ukazuje, že situace v Praze byla velmi napjatá a kvůli frustraci obyvatel hrozilo propuknutí 

přinejmenším hlasitých protestů vůči některým postavám vlády, jako byl právě kancléř Beust. 

Když tedy srovnáme obě císařské návštěvy, je vidět, že návštěva z roku 1868 byla 

provázena nezájmem pražského obyvatelstva, které dávalo císaři znát zklamání z politického 

směřování monarchie i frustraci obyvatel z porušených slibů, mezi nimiž musíme jmenovat 

dosud neuhrazené náhrady z války roku 1866 a vypsání nových daní. Češi dávali svůj 

nezájem a frustraci najevo svou neúčastí na oficiálních slavnostech spojených s císařem a dále 

svou účastí na provokativních událostech, jako byla pouť na Bílou horu či uctění památky  

27 popravených českých pánů. Praze se nevyhnuly ani drobné incidenty způsobené především 

českými studenty. František Josef I. měl prý sám dát najevo rozhořčení nad svým přijetím 

v Praze, kdy se mu takového provokativního přijetí nedostalo ani v italském Miláně.562 Císař 
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se také obořil na soudy, aby více trestaly české opoziční listy, jejichž články hraničily 

s velezradou.563 

3.5 Výlet do Kostnice 

Rok 1868 se Češi snažili všemi způsoby demonstrovat svoji jednotu a neústupnost ve 

svých požadavcích na uznání státoprávního programu alespoň Čech, nejlépe celé Koruny 

české. Další z mnoha příležitostí byl významný den 6. červenec, kdy byl upálen Mistr Jan 

Hus, kdy Češi v hojném počtu pořádali přípravy na „výlet“ do Kostnice, kde byl upálen. 

Kvůli slavnosti byl ustaven výbor, který se o slavnost v Kostnici měl postarat. 

Češi, kteří se chystali do Kostnice, získali v Husinci pískovec, který byl v Praze 

vytesán do kalichu, ten měl být uložen v Kostnici v místech, kde měl být Jan Hus upálen, na 

jeho věčnou památku.564 V Praze výbor kostnické slavnosti pořádal oficiální zájezd, kdy cena 

po železnici stála 25 zlatých a zájemci se měli hlásit až do 1. července565 na několika místech 

v Praze, kdy vycházel v novinách kvůli tomu i inzerát.566  

Upozorňovalo se, že se jedná o první zájezd Čechů do Kostnice na upomínku Jana 

Husa, tedy na místo, kde byl podle tisku národ český před celým světem uražen a potupen. Na 

tomto místě se zde před celým světem mělo dostat národu zadostiučinění.567 K tomu dal 

výbor cesty do Kostnice zhotovit slavnostní prapor s husitskými motivy.568 Program tohoto 

výletu do Kostnice byl vícedenní, kdy 4. července večer se mělo vyjet z Prahy vlakem 

s přestupem v Mnichově, 5. července měl dorazit do Lindavy,569 bavorského města na břehu 

Bodamského jezera, kde účastníci poutě chtěli přespat. Hlavní program se konal 6. července, 

kdy se účastníci měli vydat parníkem z Lindavy do Kostnice, kde se měla navštívit radnice 

a vězení, kde byl Jan Hus vězněn. Poté bylo v plánu vydat se na místo, kde byl upálen a kde 

měly být proneseny slavnostní projevy. Dále cesta vedla do Curychu, kde se mělo přenocovat, 

a 7. července se konal výlet do Rütli570 a následovala večerní slavnost v Curychu.571 Odtud už 

mohl odjíždět každý sám. 
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Výbor zaslal program výletu i městské radě v Kostnici, která proti němu neměla žádné 

námitky a program na uctění památky Jana Husa povolila.572  

Do Kostnice se vydalo 4. července vlakem z Prahy kolem 400 osob,573 aby 

demonstrovaly na místě Husova upálení znovuvzkříšený český národ před zraky celé 

Evropy.574 Cesta se měla stát další propagací české věci v Evropě. Hus představoval 

připomínku slavné minulosti a obraz hrdého a čestného bojovníka za pravdu a svobodu, za 

něž položil i život. Současně šlo o změnu onoho symbolického místa české prohry a současně 

jedné lidské tragédie v místo, z něhož český národ vykročí do nové éry.575 Symbolická byla 

i samotná návštěva Švýcarska, jež tehdy bylo a je federací a státem, kde žily a žijí vedle sebe 

tři národnosti vzájemně se respektující. A právě o takové uspořádání se sami Češi chtěli 

pokusit v rámci v Rakousku-Uhersku. Kromě toho Švýcarsko bylo ve středověku územím, 

kde vládli Habsburkové, Švýcaři se proti nim vzbouřili a uhájili svou svobodu a vybojovali si 

samostatnost. I to mohlo být dalším motivem k cestě právě sem.  

Odjíždějící přišli vyprovodit tisíce lidí na Smíchovské nádraží, odkud výletníci do 

Kostnice vyrazili. A i tento odjezd bychom mohli chápat jako národní slavnost, kdy se 

provolávala sláva Husovi, nádraží bylo vyzdobeno národními prapory, hrály se vlastenecké 

písně.576 Na takovém místě nemohli chybět ani zástupci státní moci, jako byli četníci či 

příslušníci c. k. tajné policie, kteří si dělali poznámky a dohlíželi na pořádek.577 K deputaci 

z Čech se měli v zahraničí připojit jak zástupci českých spolků v zahraničí, tak i zástupci 

některých německých měst, pro něž byla postava Jana Husa také velmi významná.578  

Slavnosti v Kostnici se měli účastnit podle zpráv tisíce lidí, a to jak Čechů z Čech 

a z ciziny, tak německých obyvatel Kostnice. Promluvil zde česky Karel Sabina a německy 

Josef Václav Frič, který ve své řeči vysvětloval postoj Čechů k vídeňské vládě. Snažil se tak 

u kostnické veřejnosti poopravit obraz českého národa, zástupci Němců na slavnosti zase 

projevili touhu po usmíření Čechů a Němců a jejich budoucí spolupráci.579 A právě to si Češi 

chválili. Němci v jiných zemích než v rakouské části říše byli totiž vůči Čechům vstřícnější, 

což Češi přisuzovali tomu, že nejsou nakaženi vídeňskou židovsko-německou 

žurnalistikou.580  

                                                      
572 Národní listy, roč. VIII, č. 175, 27. 6. 1868. 
573 Svoboda, roč. II, č. 13, 11. 7. 1868. 
574 Národní listy, roč. VIII, č. 183, 5. 7. 1868. 
575 Tamtéž.  
576 Tamtéž.  
577 Tamtéž.  
578 Tamtéž.  
579 Národní listy, roč. VIII, č. 185, 7. 7. 1868. 
580 Národní listy, roč. VIII, č. 187, 9. 7. 1868. 
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Na agitaci těchto deníků si Češi stěžovali, protože právě ta odrazovala některé místní 

obyvatele v Kostnici od přivítání Čechů.581 Německým deníkům vadil na Češích jejich 

příklon k Rusku, kterému měli sloužit a potlačovali Němce v Čechách.582 Rakouským c. k. 

úřadům se nelíbil takový druh demonstrace v zahraničí, a proto započala se soupisem lidí, 

kteří do Kostnice odjeli.583 

Po slavnosti v Kostnici se účastníci odebrali do Curychu, kde přespali a 7. července se 

měli podle plánu účastnit výletu do Rütli, z něj ale z neznámého důvodu sešlo, takže měli 

účastníci volný program.584 Na závěr výletu se v Curychu konala slavnostní večeře, na které 

zaznělo několik přípitků. Zvláště zajímavá byla slova jednoho Švýcara, který Čechy oslovil 

a vyzdvihl náboženskou snášenlivost, protože Češi povětšinou katolického vyznání oslavovali 

katolickou církví odsouzeného kacíře.585 Navíc vyslovil přání, aby se Češi naučili poměry ve 

Švýcarsku, kde vedle sebe žily tři vzájemně se respektující národnosti.586 

Na tento projev navázal Karel Sabina, který řekl, že Čechy čeká spousta práce a že je 

mu líto, že mnozí Němci v Čechách nemají podobné mínění jako Němci ve Švýcarsku či 

jinde, ale že chtějí Čechy poněmčit, což se ale nikdy nestane. Naopak Češi chtějí se 

spravedlivými Němci žít svorně pospolu.587 

Navíc zde promluvil i tehdy ještě mladý básník Josef Václav Sládek, který při té 

příležitosti pronesl svůj přípitek, ve kterém vyzdvihl snahu o porozumění mezi národy, které 

domácí tisk vzájemně očerňuje, takže k lepšímu porozumění dojde až po vzájemném 

poznání.588 Touto hostinou skončil oficiální program výletu a další dny se již účastníci vraceli 

zpátky do Čech. 

Samozřejmě toto nebyla jediná akce vzpomínající na Jana Husa, konaly se další 

slavnosti ať už v Praze589, nebo v Husinci, zapalovaly se slavnostní ohně po celých Čechách 

na jeho památku. Popsaná cesta ale byla něčím ojedinělá, vystoupila ze všednosti. V tyto dny 

koncem června a začátkem července se konala celá řada táborů po Čechách, které byly sice 

úředně zakázané, ale konaly se pod rouškou výletů. Jejich účastníci či řečníci byli často 

souzeni u c. k. okresních soudů. Noviny upozorňovaly i na nespravedlnost, kdy českým 

                                                      
581 Národní listy, roč. VIII, č. 188, 10. 7. 1868. 
582 Národní pokrok, roč. I, č. 197, 7. 7. 1868. 
583 Národní listy, roč. VIII, č. 189, 11. 7. 1868. 
584 Národní listy, roč. VIII, č. 190, 12. 7. 1868. 
585 Tamtéž.  
586 Tamtéž.  
587 Tamtéž.  
588 Tamtéž.  
589 Shromáždění na Betlémském náměstí, divadelní hra Jan Hus od Josefa Kajetána Tyla v Novoměstském 
divadle či Husova slavnost na Pankráci u Prahy. 
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studentům bylo zakázáno se účastnit se politických oslav Jana Husa, aby se němečtí studenti 

mohli účastnit také politické slavnosti vídeňských střelců ve Vídni.590 

Cesta do Kostnice se lišila částečně od všech námi sledovaných slavností. Na této 

cestě dochází k bližšímu kontaktu s Němci a ke snaze o sblížení Čechů a Němců 

a dorozumění se na soužití v Čechách. Češi si totiž uvědomovali, že to je jedna z největších 

překážek, která bránila česko-rakouskému vyrovnání. Cesta proto přispěla k získání inspirace, 

jak vypadá uspořádání v jiném státě, kde žije několik národností pohromadě. 

 

Tím končí tato kapitola, která se zabývala „slavnostmi“ roku 1868, kdy nejdůležitější 

slavnost se týkala položení základních kamenů k Národnímu divadlu v Praze, kde jsme se 

seznámili s jakou symbolikou a úctou lidé k jednotlivým kamenům přistupovali. Dále jsme se 

dotkli samotné slavnosti, kde jsme se dotkli problémů, které řešil Sbor při přípravách, jako 

sporu mezi mladočechy a staročechy a problematických vztahů mezi Čechy a českými Němci 

a zároveň naopak široké ochoty pomoci při přípravách a účastnit se slavnosti. Slavnost 

samotná měla mnoho podob, jako slavnosti národní pro Čechy a Moravany, jako slavnost 

slovanská pro všechny Slovany a zároveň od některých osobností zaznívající snaha o 

porozumění Čechů a Němců a zároveň jako demonstrace za uznání českých státoprávních 

snah v rámci rakousko-uherské říše. Podobně mnohovrstevnatě vystupují slavnost narozenin 

Františka Palackého a cesta do Kostnice, kdy slavnosti jsou předně brány jako české, ale 

zároveň je v nich obsažen apel na česko-německé smíření. Poslední námi sledovanou 

slavností byla návštěva Františka Josefa I. v Praze, kdy se jednalo o státoprávní demonstraci 

nezájmu českého obyvatelstva, kdy byly zklamány naděje, které byly dávány císaři při jeho 

minulé návštěvě roku 1866, proto z této návštěvy nejvíce rezonují protestní akce českých 

studentů a dělníků.   

                                                      
590 Svoboda, roč. II, č. 13, 11. 7. 1868. 



81 
 

4 Protestní akce během roku 1868 

4.1 Protesty proti Eduardu Herbstovi  

Veřejným děním v Praze v roce 1868 zahýbaly kromě táborového hnutí a slavností 

i další protestní události. Tento událostmi nabitý rok zahájily incidenty již v lednu 1868. 

V odpovědi na prosincovou ústavu a novou vládu, která byla reprezentována knížetem 

Karlem Auerspergem, se sešly davy rozhořčených Čechů v lednu 1868 u německého 

Kasina,591 které se nacházelo v dnešní Jungmannově ulici592 čp. 736/II,593 kam měl dorazit 

nový ministr bez portfeje Eduard Herbst.  

Tento ministr pocházel z oblasti českého pohraničí, byl poslancem českého zemského 

sněmu a vystupoval důrazně proti českým státoprávním snahám. Stal se tedy v Čechách velmi 

neoblíbenou postavou a podle tisku úhlavním nepřítelem českého národa. Hrabě Jindřich 

Clam-Martinic ho posměšně nazýval králem Eduardem z Deutche-Bohmen.594 Eduard Herbst 

se stal koncem roku 1867 častým terčem české žurnalistiky, kdy o něm české noviny psaly, že 

toužil po ministerské funkci v rakouské vládě.595 Přesto jeho kritikové uznávali jeho řečnické 

kvality, ale zároveň proti němu vedli štvavou kampaň, že je obojetným a zároveň 

protimluvným a vypočítavým člověkem.596 Noviny dokonce informovaly českou veřejnost 

i o tom, že kněžna Auerspergová597 navštívila manželku Eduarda Herbsta, aby jí 

pogratulovala k tomu, že se její manžel stal ministrem.598 Tím bychom mohli snahu novin 

označit za úmysl rozdmýchávat veřejné mínění, kdy šlo především o vykreslení negativních 

stránek protivníků a posměch odpůrcům českého státoprávního boje.  

Po takových mediálních útocích od českých novin se nemůžeme divit, že když se Češi 

dozvěděli, že se nový ministr Herbst chystal na návštěvu Prahy, uspořádali demonstrace, které 

přerostly v mnohé výtržnosti a ke zjitření atmosféry v hlavním městě Čech. 

Ovšem nebyl jediným, kým se tehdy česká žurnalistika zabývala. V hledáčku jejího 

zájmu byl také Karel Giskra, nový ministr vnitra, který také pocházel z českých zemí, 

tentokrát z Moravy, byl primátorem Brna. Noviny informovaly o jeho názorech na české stání 

právo a na stránkách tisku se vedly útoky mezi českými opozičními a vládními novinami.  
                                                      
591 Německé Kasino bylo centrum pražských Němců, kde měla sídlo většina německých spolků, Kasino 
neoznačuje z dnešního pohledu centrum hazardu, tehdy slovo kasino mělo stejný význam jako beseda. 
592 V této době se nazývá Široká. 
593 NOVOTNÝ, Jan, Kasino a pražské německé elity, In: Documenta Pragensia, Praha: 2001, s. 140. 
594 URBAN, Česká společnost…, s. 230. 
595 Národní listy, roč. VII, č. 268, 29. 12. 1867. 
596 Tamtéž. 
597 Manželka Karla Auersperga. 
598 Národní listy, roč. VII, č. 270, 31. 12. 1867. 
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V lednu 1868 došlo k návštěvě Karla Giskry v Brně, český tisk informoval o jeho 

projevu na adresu českého státního práva, které nazval starým haraburdím,599 a také 

o slavnostech brněnských Němců na počest Karla Giskry. Těmito informacemi chtěly 

Národní listy v této zjitřené době po vydání ústavy vyburcovat české veřejné mínění. 

K návštěvě podotkly, že žádné německé město jako Salcburk, Linec nebo Vídeň nepořádaly 

veřejné oslavy k vydání nové ústavy, o to horší podle novin je, že k tomu došlo v Brně, 

ve městě, kde žije velké množství slovanského obyvatelstva, pro nějž je tato ústava největší 

tragédií a potupou. Navíc o brněnských Němcích listy hovoří jako o přistěhovalcích.600 

Kritika se snesla i na další moravská města, která noviny označily za poněmčená kvůli 

podpoře ústavy a Karla Giskry.  

Z novin můžeme označit snahu vymezit strany podpory ústavy na odpůrce – „Čechy“ 

a zastánce – „Němce“.601 Zároveň noviny informovaly, že se chystá podobná návštěva 

Eduarda Herbsta v Praze. K tomu noviny doporučovaly, aby se v Praze Němci vyvarovali 

jakýchkoli veřejných slavností na počest ústavy, jelikož by to mohlo vést k výtržnostem 

Pražanů, kteří by tyto oslavy vnímali jako potupu Českého království.602 K tomu informovaly 

o plánu německých studentů práv pražské univerzity uspořádat přivítání Eduarda Herbsta 

a o reakcích českých studentů, kteří s podobným počínáním svých kolegů nesouhlasili. 

Překazili jednání německých studentů na univerzitě, kteří ho potom přemístili do německého 

Kasina v dnešní Jungmannově ulici.603 Kvůli tomu se strhla na stránkách novin další názorová 

bitva o to, která ze stran byla v tomto incidentu v právu. Němečtí studenti došli k tomu 

závěru, že by k veřejné slavnosti na příjezd Eduarda Herbsta mělo dojít už jen z toho důvodu, 

aby dali najevo, že se nebojí českých výhružek.604 České noviny vysvětlovaly důvod českého 

odmítnutí pořádání veřejné slavnosti dr. Herbstovi. Podle jejich názoru, kdyby němečtí 

studenti slavnost pojali opravdu pouze jako „rozloučení“ se svým oblíbeným profesorem,605 

neměli by Češi proti tomu nic, ale protože je to plánováno jako politická a národní 

demonstrace české potupy, nemohou k tomu Češi zůstat němí a bez odezvy.606 Noviny 

zkrátka viděly snahy Němců v Praze jako provokaci a vyzývaly samotného Herbsta k tomu, 

aby sám od návštěvy upustil, aby se nepodílel na provokacích vůči české veřejnosti v době, 

kdy Češi prožívali zklamání z nedávné politické porážky. Herbst k tomu opravdu poslal 
                                                      
599 Národní listy, roč. VIII, č. 8, 9. 1. 1868. 
600 Tamtéž.  
601 Tamtéž. 
602 Tamtéž.  
603 Národní pokrok, roč. I, č. 23, 12. 1. 1868. 
604 Národní listy, roč. VIII, č. 15, 16. 1. 1868. 
605 Eduard Herbst vyučoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě. 
606 Národní listy, roč. VIII, č. 16, 17. 1. 1868. 
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dopis, aby se od německé slavnosti upustilo, k čemuž se nakonec němečtí studenti 17. ledna 

1868 usnesli, veřejné ovace dr. Herbsta byly zrušeny.607  

Přesto došlo 19. ledna k českým protestům před německým Kasinem, kde se podle 

českých novin shromáždilo až na dva tisíce lidí,608 kteří zpočátku v klidu a následně bouřlivě 

dávali najevo svoji nechuť vůči Eduardu Herbstovi, až nakonec získalo toto shromáždění 

nádech protiněmecké demonstrace, při níž bylo i vytlučeno několik oken. Dav se rozešel až na 

přímluvu pražského purkmistra Klaudyho. Vydal se průvodem přes Ovocný trh na Václavské 

náměstí k soše sv. Václava.609 Dav zpíval v průběhu národní písně610 a prohlašoval podporu 

„bojovníkům“ za státní právo Čech. Na shromáždění a rozchod davu dohlíželi jak městští 

strážníci, tak státní policie. Tato skutečnost byla později českými novinami kritizována. Na 

akci měla dohlížet pouze městská policie, státní policie pouze zhoršila situaci na místě.611 

Došlo tam k zadržení dvou mladíků.612 Národní listy tyto výtržnosti ze strany českého 

obyvatelstva omlouvaly údajnými zvěstmi, že se měla konat ona Němci odvolaná veřejná 

slavnost na počest Eduarda Herbsta.  

Ze zpráv můžeme usuzovat, že šlo ze strany Čechů o zastrašení pražských Němců, aby 

se do budoucna vyvarovali jakýchkoli veřejných oslav v Praze na podporu vlády a ústavy, 

kterou Češi považovali za svou prohru a ponížení. Z dnešního hlediska bychom mohli tyto 

reakce davu označit za nepřiměřené a přehnané, které vedly pouze k nárůstu napětí mezi 

Čechy a Němci v Praze. Velkou míru viny na tom měl dozajista i tisk, který jitřil v těchto 

dnech nálady ve společnosti.  

Eduard Herbst byl v Praze mezi dny 18.–22. ledna 1868.613 Nepokoje však neskončily 

19. ledna, ale ještě pokračovaly 21. ledna 1868, kdy se Prahou šířily zvěsti, že chtějí pražští 

němečtí studenti nakonec uspořádat slavnostní průvod na počest ministra Herbsta a že 

německé Kasino chce uspořádat hostinu na počest Dr. Herbsta. Kvůli tomu se sešel opět před 

Kasinem a v ulicích Vodičkově a Pasířské početný dav lidí,614 kterým se podobné jednání 

pražských Němců nelíbilo.615 Tentokrát však byla připravena policie a vojsko, které proti 

„demonstrantům“ zakročily, několik osob bylo zraněno.616 Atmosféra v městě zhoustla 

                                                      
607 Národní listy, roč. VIII, č. 17, 18. 1. 1868. 
608 Národní pokrok, roč. I, č. 23, 21. 1. 1868. 
609 Národní listy, roč. VIII, č. 19, 20. 1. 1868. 
610 Hej Slované, Kde domov můj?, Svatý Václave, Bývali Čechové.  
611 Národní listy, roč. VIII, č. 20, 21. 1. 1868. 
612 Národní listy, roč. VIII, č. 19, 20. 1. 1868. 
613 Tamtéž.  
614 Národní pokrok odhadoval účast na 5000 lidí. 
615 Národní listy, roč. VIII, č. 21, 22. 1. 1868. 
616 Tamtéž. 
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k večeru, kdy se dav shromáždil opět u německého Kasina, kam se začala sjíždět německá 

honorace na slavnostní hostinu. Příjezd každého kočáru doprovázel pískot a nadávky 

shromážděných Čechů, načež začali četníci vyklízet prostor před Kasinem a nakonec i celou 

dnešní Jungmannovu ulici.617 Četníkům k tomu muselo pomoci vojsko z blízkých kasáren.618  

Kvůli tomu došlo k několika srážkám, které si vyžádaly zraněné, posekané od šavlí 

a bodáků. K incidentu došlo v blízkosti paláce, kde bydlely rodiny Františka Palackého 

a Františka Ladislava Riegra.619 Rieger vyšel ven z domu a přesvědčoval zástup lidu, aby se 

rozešel, dav uposlechl a provolal mu slávu.620 Vojsku a četníkům se podařilo vyklidit dnešní 

Jungmannovu ulici a následně i dnešní ulici Palackého, Vodičkovu, Perlovou a obsazen 

vojskem byl i Uhelný trh.621 Dav lidí se vydal na Václavské náměstí, kde u sochy 

sv. Václava622 zazpíval několik národních písni a vydal se do ulice redakce Národních listů. 

Tam dav provolal podporu těmto novinám a všem obráncům práv Koruny české, načež se 

vrátil na Karlovo náměstí, kde se rozešel.623 Jeden proud lidí se vydal k německému 

divadlu,624 kde ho chtěl zastavit jistý strážník, který před davem nakonec raději utekl a 

schoval se v krámku v Železné ulici, kterému dav kvůli tomu vytloukl okna.625 Vojsko 

vzhledem k tomu uzavřelo městské brány a nepustilo nikoho do města ani z města a 

rozestavělo jednotky po městě, aby zabránily dalším nepokojům. Až na přímluvu purkmistra 

města dr. Klaudyho byly pozdě večer pražské brány opět otevřeny. Během nepokojů bylo 

v Jungmannově ulici zatčeno 16 lidí, z nichž 3 byli studenti, 13 bylo řemeslníků.626 Během 

celého večera mělo být zatčeno až kolem stovky osob.627 Ministr Eduard Herbst opustil Prahu 

druhý den za zvýšené asistence policie a četnictva.628 

Vina za tyto nepokoje byla dávána některými českými deníky především 

dr. Herbstovi, který prý vinou své ctižádosti nepochopil, že svou delší přítomností v Praze jitří 

v městě atmosféru. Měl proto podle těchto novin svůj pobyt v městě spíš zkrátit na nejnutnější 

dobu, než čekat na tyto nepokoje a jejich potlačení armádou a četníky.629 Noviny zároveň 

                                                      
617  Národní listy, roč. VIII, č. 21, 22. 1. 1868. 
618 Trinitářská kasárna (Lazarská ulice), kasárny na Újezdě a Zderazské kasárny (blízko Karlova náměstí). 
619 MacNevenův palác. 
620 Národní listy, roč. VIII, č. 21, 22. 1. 1868. 
621 Tamtéž.  
622 Socha tehdy stála přibližně v polovině náměstí, kde se kříží náměstí a Vodičkova ulice. Socha byla od 
barokního sochaře Jana Jiřího Bendla, její originál je v lapidáriu Národního muzea a kopie na Vyšehradě. 
623 Národní listy, roč. VIII, č. 21, 22. 1. 1868. 
624 Dnešní Stavovské divadlo na Ovocném trhu. 
625 Národní pokrok, roč. I, č. 33, 22. 1. 1868. 
626 Národní listy, roč. VIII, č. 21, 22. 1. 1868. 
627 Pražský denník, roč. III, č. 22, 22. 1. 1868. 
628 Národní listy, roč. VIII, č. 21, 22. 1. 1868. 
629 Tamtéž.  



85 
 

vyzývaly Pražany, aby se již neúčastnili dalších akcí spojených s protesty proti dr. Herbstovi, 

aby nepokoje v ulicích nepoškodily národní věc.630 Na tyto incidenty zareagovala i pražská 

polytechnika, kdy rektor upozornil studenty, že by měli zachovávat „vzájemnou úctu 

a občanskou svornost“.631  

Vedení školy nerado vidělo účast studentů na politických demonstracích a upozornilo 

studenty, že účast není v souladu se školními předpisy a že všichni studenti při přísaze s tím 

souhlasili. Rektor tak doufal, že se žádný student polytechniky nebude demonstrací dále 

účastnit.632 

Tato první veřejná akce po vydání nové ústavy ukazuje na opravdové napětí v hlavním 

městě Českého království, kdy veřejný prostor ovládly české naděje na to, že když budou Češi 

vytrvalí ve svém odporu, dojde ke změně a vláda bude nucena vyjednat vyrovnání s Čechy na 

podobném základě jako jednání s Uhrami. Jednání politiků ve Vídni vnutit novou ústavu 

Čechům přirovnali k Angličanům, kteří vnutili svou ústavu Irům.633 Češi tím upozornili na 

snahy Irů o samostatnost a jejich meetingové hnutí Davida O´Connela.634 Noviny argumentují 

tím, že možná některé články v prosincové ústavě nejsou pro Čechy špatné, ale proto ji ještě 

nebudou podporovat, když jde jako celek proti snahám Čechů. Češi nechtějí být ústavně 

spojeni s Předlitavskem, stejně jako Irové nechtěli být spojeni ústavně s Anglií.635 

Tyto nepokoje měly dohru u soudu, kdy byla na některé demonstranty, kteří byli 

zadrženi u německého Kasina, uvalena několikatýdenní vyšetřovací vazba, 31 jich bylo 

obviněno z přečinu shluknutí a neuposlechnutí rozkazu úředníka či stráže, za což jim hrozilo 

vězení v rozmezí od jednoho týdne do jednoho měsíce.636 K soudu bylo povoláno na 

35 svědků, mezi nimiž byl pražský purkmistr Karel Klaudy, vrchní policejní komisaři Marx 

a Dedera, náměstek purkmistra Josef Huleš637 a další policejní úředníci.638 Obžalován byl 

i Julius Grégr za svá slova, která pronesl před redakcí Národních listů ke srocenému davu.639 

Závěrečné přelíčení k výtržnostem se mělo konat po několika odročeních 30. června 

1868.640 Před soudem stálo 23 obžalovaných, kteří byli soudem uznáni vinnými a získali 

tresty od 10 dnů po 4 neděle vězení.641  

                                                      
630 Národní listy, roč. VIII, č. 21, 22. 1. 1868.  
631 Tamtéž.  
632 Tamtéž. 
633 Tamtéž.  
634 MOODY, Theodor, Dějiny Irska, Praha: 2012, s. 178–189. 
635 Národní listy, roč. VIII, č. 21, 22. 1. 1868. 
636 Národní listy, roč. VIII, č. 94, 4. 4. 1868. 
637 Josef Huleš byl později také pražský purkmistr 
638 Národní listy, roč. VIII, č. 94, 4. 4. 1868. 
639 Národní listy, roč. VIII, č. 100, 10. 4. 1868. 
640 Národní listy, roč. VIII, č. 179, 1. 7. 1868. 
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4.2 Protesty proti novým daním 

Jedním z dalších projevů nespokojenosti českého obyvatelstva bylo nedodržení slibů 

vlády k daňovým úlevám, k nimž mělo dojít z důvodů válečných událostí roku 1866. České 

země byly nejvíce postiženy válečnými událostmi, došlo ke ztrátám na úrodě i dobytku. 

Ovšem tyto sliby nebyly dodrženy. Jedním z důvodů bylo nejspíš i to, že se Češi postavili 

vládě s ohledem na rakousko-uherské vyrovnání, ale i velice špatný stav státních financí po 

prohrané válce, takže si vláda nemohla dovolit přijít o daně z nejbohatší provincie říše. Tak se 

stalo, že v roce 1868 došlo k nedodržení slibů a v celém Předlitavsku byly vyměřeny nové 

daně koncem března 1868, s nimiž přišel ministr financí Rudolf Brestel.642  

V tomto návrhu nové daně z majetku měl zaplatit každý rolník 1,2 % z hodnoty polí 

v průběhu tří let, kdy byly možné srážky, pokud by byly na jeho půdu uvaleny dluhy.643 Daň 

měli platit i drobní rolníci, jejichž pole měla menší hodnotu než 1500 zlatých a u nichž daň 

měla být čtvrtinová daně obvyklé, to znamená 0,3 % z hodnoty pole. Z ceny domu měla být 

placena daň na tři roky ve výši 0,9 % hodnoty domu. Z dolů se mělo zaplatit 1,5 % hodnoty 

pozemku a 1,5 % z hodnoty movitého majetku. Podle určitých propočtů se mělo těmito 

novými daněmi vybrat v Čechách přes 22 miliónů zlatých k dalším pravidelným daním, které 

činily 54 miliónů zlatých.644 Upozorňovalo se na to, že ani v době Bachova absolutismu 

nevysávala vláda obyvatele jako v období nového ústavního pořádku.645  

Na nových daní, které navrhla vláda, nejvíce vadilo, že je neměl schvalovat český 

zemský sněm, ale říšská rada ve Vídni, přičemž se upozorňovalo, že v minulosti sice také 

byly české země vysávány daněmi z nejrůznějších důvodů, ale vždy to schvalovali místní 

zástupci země, nikoli z ciziny lidé, kteří neměli s královstvím žádný vztah. Právě proto národ 

považoval daně za nezákonné, neústavní a neoprávněné.646 Jelikož Češi nezasedali ani 

v říšské radě ve Vídni a vzdali se účasti i na českém zemském sněmu, měli poslední možnost, 

jak projevit nesouhlas s novými daněmi, a to protesty okresních zastupitelstev.647  

Prvním okresem, který proti novým daním vznesl protest, bylo zastupitelstvo 

slánského okresu648, v jehož čele stál Jindřich Clam-Martinic, vůdce frakce státoprávní 

                                                                                                                                                                      
641 Národní listy, roč. VIII, č. 185, 7. 7. 1868. 
642 Národní listy, roč. VIII, č. 86, 27. 3. 1868. 
643 Národní listy, roč. VIII, č. 87, 28. 3. 1868. 
644 Tamtéž. 
645 Tamtéž. 
646 Národní listy, roč. VIII, č. 91, 1. 4. 1868. 
647 Tamtéž. 
648 Tento protest se konal 30. 3. 1868. 
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šlechty v Čechách.649 Vyzývalo se k dalším protestům, které ale neměly být protizákonné, 

a neměly protestovat pouze okresní zastupitelstva, ale i obce. Měly se dovolávat práva, aby 

nové daně schvaloval zemský sněm, nikoli říšská rada.650 Navíc se upozorňovalo na to, že 

daňová zátěž byla již tak vysoká, že její další zvýšení povede pouze ke zhoršení hospodářské 

situace obyvatel a země, kdy nepovede k rozvoji, ale k zaostávání.651 Bylo zde upozorňováno 

na konkurenci, kterou měli rolníci a průmyslníci v Uhrách, kde měli výhodnější podmínky 

než v rakouské části říše, a tato konkurence tlačila ceny plodin i výrobků nízko.652 A pokud 

by měl český národ na nové daně přistoupit, měl by to být obchod něco za něco. Kdyby stát 

měl za tyto nové daně uznat práva Českého království a přidat pravomoci zemskému sněmu 

a rozšířit volební právo, aby byly volby spravedlivější.653 

V následujících dnech, týdnech a měsících se množily protesty z obcí, měst a okresů 

proti novým daním. První, kdo se ozval proti novým daním po slánském okresu, byla Praha 

a karlínské okresní zastupitelstvo.654 Předseda slánského okresu Jindřich Clam-Martinic 

apeloval v Praze na zemský výbor, aby hájil České království před novými daněmi.655 Za 

tento první protest vůči novým daním se dostalo Clam-Martinicovi pokárání od císaře 

Františka Josefa I. při jednání v Praze při císařově návštěvě Prahy v červnu 1868. Císař měl 

vůči němu tuto výtku: „Vy jste první hleděl do země hoditi paličskou pochodeň k odpírání 

daní. Však pocítíte Vy sám se soudruhy svými stavovskými následky tohoto nebezpečného 

počínání.“656  

Další okresy a obce posílaly své protesty proti daním zemskému výboru, ale mezi 

Čechy převládal názor, že to je zbytečné, jelikož zemský výbor ve své většině s těmito 

protesty nebude souhlasit a odloží je stranou z důvodů své nekompetentnosti. Proto se 

vyzývalo, aby do budoucna své další protesty proti daním směřovaly spíš ke „králi českému“ 

než k zemskému sněmu, jehož tehdejší složení Češi také neuznávali.657 

Protesty proti návrhům nových daní se vysvětlovaly z pozice českého národa, kterému 

se nedostávalo z rakouské říše žádných významnějších práv, pouze práva platit další nové 

daně. Ukázalo se, že pokud jde o politické požadavky českého národa, z Vídně se ničeho 

nedostávalo, ale když Češi neplatili nové daně, poslala Vídeň pro jejich vymáhání daňové 

                                                      
649 Národní listy, roč. VIII, č. 91, 1. 4. 1868. 
650 Tamtéž. 
651 Tamtéž. 
652 Tamtéž. 
653 Tamtéž.  
654 Národní listy, roč. VIII, č. 94, 4. 4. 1868. 
655 Tamtéž. 
656 Národní listy, roč. VIII, č.  177, 29. 6. 1868. 
657 Národní listy, roč. VIII, č.  98, 8. 4. 1868. 
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úředníky a vojáky.658 Nejvíce vadilo právě to, že Češi podporovali novými daněmi vládu proti 

sobě, jelikož ta nebyla ochotna k žádným ústupkům ve prospěch českých státoprávních 

snah.659 Navíc zde byla pochybnost v tom, zda se Čechům dostane lepšího servisu od státu, 

když se zvýší daně, když stát v Čechách dostatečně neinvestuje do rozvoje stavby státních 

silnic apod. Na tyto stavby ještě musela přispívat okresní zastupitelstva ze svých omezených 

prostředků.660 Stát navíc neustále hospodařil na dluh a nyní, když již nebylo možné ručit za 

další půjčky státním majetkem, se rozhodl ožebračit své občany o poslední jeho prostředky 

i za cenu toho, že by tito lidé odprodávali svá pole, aby měli na zaplacení daně.661 Přesto 

docházelo k názoru, že ani toto zvýšení daně, pokud by prošlo, významněji nezlepší 

hospodaření státních rakouských financí.662 V protestech se také upozorňovalo na fakt, že 

další daně povedou pouze ke snížení obliby vlády a státu mezi českým obyvatelstvem, což by 

při další krizi mohlo mít pro vládu fatální důsledky.663 

Bylo připomenuto, jak se daně zvýšily od roku 1848 v Čechách z pěti milionů zlatých 

z přímých na 15 miliónů zlatých pouze daně z majetku v roce 1868.664 Důležitým tématem se 

stávalo samorozpočtové určení daní, kdy se v okresech vypočítávalo, kolik se v nich vybere 

daní a kolik z této částky zůstává obecním a okresním zastupitelstvům a zemskému výboru 

a kolik se posílá vídeňské vládě na celoříšské záležitosti. Podle těchto zpráv zůstávalo 

v Čechách přibližně 10 % daní.665 Proto jednotlivé okresy zasílaly zemskému výboru své 

protesty, aby výbor hájil zájmy země proti návrhům vlády.666 Tyto protesty docházely 

v následujících měsících z celých Čech. 

Takový protest poslala 30. dubna 1868 i Praha a adresovala ho císaři. V tomto 

poměrně dlouhém popisu pražské městské zastupitelstvo císaři667 vylíčilo strasti,668 kterými 

Praha nedávno prošla. Radní také vyjadřují naději v císařovu prozřetelnost, že myšlené 

daňové změny odvolá. Zastupitelstvo také upozorňovalo, že nejvíce bude daněmi postižen 

nemovitý majetek, který nelze nijak ukrýt oproti majetku movitému, což opět povede 

k nerovnému zdanění. Dále zastupitelstvo císaře informovalo o tom, jaká suma daní přímých 

                                                      
658 Národní listy, roč. VIII, č. 101, 11. 4. 1868. 
659 Tamtéž. 
660 Tamtéž.  
661 Tamtéž.  
662 Tamtéž. 
663 Národní listy, roč. VIII, č. 102, 12. 4. 1868. 
664 Tamtéž. 
665 Tamtéž. 
666 Tamtéž. 
667 Zastupitelstvo ho oslovuje jako krále, v čemž opět můžeme vidět možný skrytý protest proti rakousko-
uherskému vyrovnání a zároveň podporu snahy uznání státoprávního postavení Českého království. 
668 Popisováno bylo především nedávné obsazení Prahy Prusy během prohrané prusko-rakouské války roku 
1866. 
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i nepřímých se již tehdy platila669, a upozornilo na skutečnost, že v devíti zemích 

zastoupených na říšské radě se platilo na daních méně než v samotné Praze.670 Varovali, že 

pokud budou uvaleny nové daně, kapitál se přemístí jinam, aby unikl zdanění, což povede 

pouze k dalšímu chudnutí a ztrátě prosperity Prahy.671 Městské zastupitelstvo upozorňovalo 

na fakt, že by nedostatek kapitálu měl neblahý vliv právě na české země a Prahu, protože se 

jednalo o nejprůmyslovější oblasti monarchie, a vedl by k zaostávání za dalšími státy 

s dostatkem kapitálu.672 Dále se upozorňovalo na nedoplatky na dani z minulých let,673 takže 

zastupitelstvo předpokládalo, že se při zvýšení daní nezvýší výnos, ale pouze nedoplatky.674 

K tomu se argumentovalo i zvyšujícím se počtem živnostníků, kteří byli kvůli nedoplatkům 

postiženi exekucemi.  

Dále zastupitelstvo upozornilo i na nepoměr výběru daní v českých a uherských 

zemích, kde byl výrazný nepoměr675 v neprospěch českých zemí, ačkoliv ty byly podle 

zastupitelstva zastoupeny menší rozlohou a počtem obyvatel a zastupitelstvo v tom případě 

vyžadovalo po císaři rovný přístup ke všem zemím.676 Zastupitelstvo odmítalo i možnost 

ministerstva prodat některé zemské statky jako panství Zbiroh a příbramské stříbrné doly, 

kdyby tento návrh vedl podle zastupitelstva ke ztrátám pro zemi a především pro chudé 

obyvatelstvo, které v těchto statcích získávalo obživu a jež byly důležité i pro státní zájmy.677  

V závěru listu zastupitelstvo císaře informuje o tom, že takové návrhy musel vytvořit 

někdo, kdo nezná pravý stav země, někdo, komu nezáleží na jeho prospěchu.678 Při té 

příležitosti navrhuje císaři, že takové zákony může přijímat pouze parlament, který ví dobře 

o potřebách země, s čímž je spojena otázka státního práva českých zemí.679 Dále se shrnuje 

historie, že povolování daní a prodej státních statků mohl v minulosti schválit pouze český 

zemský sněm, což bylo stvrzeno naposledy v roce 1848 ještě Ferdinandem I. Dobrotivým. 

Poté Češi sice uznávali snahu o sjednocení rakouských států a vzdali se schvalování daní ve 

prospěch jednoty, ale nechtěli se vzdát tohoto práva ve státním zřízení, které bylo pro ně 

                                                      
669 Pražské zastupitelstvo vyjmenovalo, že na přímých daních platili Pražané 2 667 889 zlatých, na nepřímých 
daních 3 863 835 zlatých, celkem tedy 6 541 734 zlatých ročně. A při populaci 153 159 obyvatel vychází 
celková daň na hlavu na 42 zlatých. 
670 Národní listy, roč. VIII, č. 120, 1. 5. 1868. 
671 Tamtéž.  
672 Tamtéž.  
673 Roku 1865 byly nedoplatky na dani v Praze 99 767 zlatých a roku 1867 činily nedoplatky 201 693 zlatých. 
674 Národní listy, roč. VIII, č. 120, 1. 5. 1868. 
675 V českých zemích se vybralo na přímých a nepřímých daních 76 milionů zlatých a v uherských zemích 58 
milionů zlatých. 
676 Národní listy, roč. VIII, č. 120, 1. 5. 1868. 
677 Tamtéž.  
678 Tamtéž.  
679 Tamtéž. 
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nevyhovující, a prosí císaře o nápravu těchto křivd a zastavení těchto daňových reforem 

týkajících se Českého království.680 

Tento protest zastupitelstva Prahy nám opět ukazuje snahu upozornit císaře potažmo 

vládu na důležitost Českého království případně českých zemí a Prahy pro habsburské 

soustátí. V českých zemích se vybralo na daních daleko více než v Uhrách, čímž by si i tyto 

země zasloužily míru samostatnosti se svým parlamentem, který nejlépe zná jejich potřeby 

a limity. Opět máme další důkaz o tom, že zastupitelstvo Prahy, potažmo Čechy neuznávaly 

za svoji říšskou radu ve Vídni, odkazovaly se podle nich k všemocnému císaři, který všechno 

dá do pořádku. Dále zastupitelstvo upozornilo na již rozsáhlé daňové zatížení všech obyvatel 

země. Nemůže dojít k dalšímu zdanění, pokud by to mělo ohrozit hospodářskou situaci v zemi 

a pokud mohou být nové daně získány pouze exekucemi majetku obyvatel. V protestu byla 

mezi řádky vyslovena i touha po korunovaci císaře Františka Josefa I. v Praze na českého 

krále.  

Tato adresa císaři byla přijata zastupitelstvem Prahy počtem 70 hlasů, proti byly 

4 hlasy německé. Němci argumentovali, že tato petice a zastupitelstvo překračují ústavní 

zvyklosti prosincové ústavy. Na to odpověděl purkmistr Karel Leopold Klaudy, že podle 

práva petičního má Praha právo tuto petici vydat, jelikož se nové chystané daně velmi 

významně dotknou i obyvatel města.681 Další argument zástupců pražských Němců se týkal 

toho, že výše daní souvisela nikoli s bídou, ale s bohatstvím obyvatel země a že povinností 

obyvatel bylo pomoci vládě a státu v těchto těžkých chvílích a souhlasit se zvýšením daní. 

Tyto argumenty ovšem u většiny českých zastupitelů vzbudily pouze ironický smích.682 

Adresa císaři byla tedy velkou většinou hlasů přijata, rozhodovalo se ale dlouze o tom, jakým 

způsobem má být císaři doručena. Mladočeští politikové683 chtěli k císaři vyslat deputaci 

města, ale staročeští politikové684 navrhovali předat petici českému místodržitelství, které 

mělo protest předat císaři. Obě strany argumentovaly, co je nejrychlejší způsob, aby císař 

mohl chystané daňové změny zastavit dříve, než budou říšskou radou ve Vídni přijaty.685 

Zvítězil nakonec staročeský návrh a petice byla předána českému místodržitelství v Praze, 

které je mělo dále poslat do Vídně císaři.686 

                                                      
680 Národní listy, roč. VIII, č. 120, 1. 5. 1868. 
681 Tamtéž.  
682 Tamtéž. 
683 Návrh předložil Eduard Grégr.  
684 Návrh předložili Augustin Brauner a Jan Stanislav Skrejšovský. 
685 Národní listy, roč. VIII, č. 120, 1. 5. 1868. 
686 Tamtéž.  
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Na vídeňské říšské radě prozatím pokračovala jednání v jednotlivých odborech, které 

jednaly o návrzích daní ministra financí Brestla a v nichž finanční pododbor říšské rady 

některé návrhy zavrhl, některé podpořil a přidal některé nové návrhy, jak vyřešit špatnou 

finanční situaci Předlitavska, kde se počítalo pro rok 1868 s 50milionovým schodkem.687 

Jejich návrhy se lišily především v tom, že zatímco ministrův návrh chtěl vyřešit 

finanční situaci na tři roky dopředu, pododbor chtěl vyřešit pouze současný rok 1868.688 Dále 

pododbor zamítl návrhy na nové daně ze jmění a snahu sjednotit státní dluh, čímž by se 

poškodili věřitelé. Oproti ministrovi chtěl pododbor půjčit sumu, která by byla krytá 

majetkem státu. Naopak se pododbor říšské rady a ministr financí shodli na zavedení daně 

z kupónů, prodeji státních statků a dani z pozemků. Pododbor navíc navrhl zvýšit daň 

z kořalky a zastavit splácení státního dluhu.690 Čechům se moc nelíbil především návrh 

prodeje státních statků z několika důvodů, o kterých jsme se již zmínili výše. Hlavní argument 

se týkal toho, že by takový prodej měl schválit pro jednotlivé země zemský sněm a opět se 

zde dotýkáme požadavku státního práva pro České království. 

Navíc mělo dojít k obnovení pozemkové přirážkové daně, která se vybírala do roku 

1865, kdy byla zrušena, čímž se mělo získat navíc 8 milionů zlatých.692 Na projednání návrhů 

byla říšská rada na dva měsíce odročena a Češi čekali, co z tohoto jednání vzejde, jelikož se 

zasedání říšské rady neúčastnili. 

Proti návrhu na zvýšení daně z lihu se ohradili také čeští cukrovarníci a výrobci lihu, 

kteří se obávali, že tím dojde k jejich znevýhodnění oproti konkurenci v Uhrách. Uherský líh 

bude kvalitnější a také levnější než český a tím by mohlo dojít k likvidaci celého odvětví 

v Čechách.694 

Čechům vadil i poměr nákladů mezi dvěma polovinami říše, mezi rakouskou 

a uherskou v poměru 70 : 30. Čechům se nelíbilo, že by měli platit i na důstojníky 

maďarského vojska z revoluce 1848, proti kterým prolévali svou krev v císařské armádě 

a kterým nynější uherský sněm schválil platy.695 

Protesty proti daním z Čech se zabýval císař František Josef I., který je postoupil 

k projednání ministerstvu.696  

                                                      
687 Národní listy, roč. VIII, č. 126, 7. 5. 1868. 
688 Tamtéž.  
690 Tamtéž.  
692 Tamtéž.  
694 Národní listy, roč. VIII, č.  127, 8. 5. 1868. 
695 Národní listy, roč. VIII, č. 128, 9. 5. 1868. 
696 Národní listy, roč. VIII, č. 132, 13. 5. 1868. 
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K protestům okresních zastupitelstev se vyjádřil zemský výbor, který upozornil na to, 

že nemůže řešit protesty, které se týkaly státoprávního uspořádání, jelikož je to proti 

ústavnímu pořádku přijatému samotným císařem. Kromě toho ostatní protesty proti daním 

postoupil vládě a říšské radě. Zemský výbor doufal v kladné vyřízení a také v to, že vláda 

zohlední poměry v zemi a daňové přetížení Čech a jeho obyvatel.697 

Koncem května počínaly c. k. okresní úřady vymáhat nezaplacené daně a mnohdy jim 

u této exekuce museli asistovat vojáci.698 Vláda, které některé změny daní neprošly na říšské 

radě, přistoupila k přirážkovým daním a k tomu nebylo potřeba souhlasu parlamentu.699 Tyto 

daně měly vynést jen v českých zemích na 4 miliony zlatých. Opoziční noviny dodávaly, že 

to ukazuje, že Koruna česká může existovat sama, ale Rakousko bez Koruny české nikoliv.700 

Navíc situaci s vyplácením daní ztěžovalo přílišné sucho, které Čechy postihlo, takže 

se okresní zastupitelstva chystala místo vyplácení daní požádat vládu o pomoc.701 

V červenci se v novinách objevovaly čím dál častěji zprávy o exekucích movitého 

majetku po celých Čechách, což bylo částečně způsobeno neúrodou a částečně odporem 

zaplatit nové daně. Navíc okresní zastupitelstva posílala na c. k. místodržitelství žádosti 

o prominutí daní z důvodu neúrody a požadovala spíš pomoc. Rozhodně ale nebyla schopna 

uhradit daně, které vláda požadovala.702 Vláda byla ale ochotna pouze odložit splátky, když 

bude nouze obyvatel stvrzena i c. k. okresními úřady. Tento odklad ale chtěla poskytnout 

jednotlivým okresům, ale nikoli plošně. O jakékoliv hmotné pomoci vláda neuvažovala a ani 

ji neposkytla.703  

Otázka pomoci velmi rezonovala v českých denících, kdy se připomínala pomoc 

poskytnutá Uhrám v podobě 20 miliónů zlatých, jež výrazně pomohly k překonání obtíží. 

Stejnou pozornost věnovala pruská vláda pruským oblastem, které byly také zasaženy suchem 

stejně jako Čechy, kdy jim poskytla okamžitou pomoc.704 Navíc došla zpráva, že vláda 

prodala poslední korunní statek Zbiroh za 12 miliónů zlatých705 a proti tomu Češi také 

protestovali. 

                                                      
697 Národní listy, roč. VIII, č. 138, 19. 5. 1868. 
698 Národní listy, roč. VIII, č. 149, 30. 5. 1868. 
699 Národní listy, roč. VIII, č. 166, 18. 6. 1868. 
700 Tamtéž.  
701 Národní noviny, roč. II, č. 15, 31. 7. 1868. 
702 Národní noviny, roč. II, č. 26, 11. 8. 1868. 
703 Národní noviny, roč. II, č. 42, 28. 8. 1868 
704 Národní noviny, roč. II, č. 44, 30. 8. 1868. 
705 Cena 12 milionů není přesná, jelikož kupující převzali statek i s dluhem a po jeho odečtení zůstalo státu přes 
7 milionů zlatých. 
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Protesty proti daním pokračovaly v celém průběhu táborového hnutí, což ukazuje, že 

si Češi byli vědomi své ekonomické a daňové síly v rámci Rakousko-Uherska a skrze daně se 

pokoušeli o další nátlak na vládu. Ta ale poslala do českých měst a obcí komisaře s asistencí 

armády, aby provedli výběr daní, které vláda potřebovala pro zlepšení stavu státního 

rozpočtu. 

4.3 Tábor lidu na Řípu 

Jednalo se o první tábor lidu v českých zemích, a jelikož souvisí se slavností kladení 

základního kamene k Národnímu divadlu v Praze, věnujeme mu poněkud větší pozornost, 

i když se nekonal v blízkosti Prahy. Jednalo se ale o názorný příklad pro další podobné 

protestní akce, navíc zde byl značný počet Pražanů, kteří se táboru účastnili.706 Ovšem 

oznámení, že byl tábor na Řípu první, nebylo tehdy příliš jisté. Už 9. dubna vyšlo totiž 

v novinách pozvání pro rolníky z okresů mělnického, velvarského a roudnického k meetingu, 

který se měl konat 13. dubna 1868 v nádražní restauraci v Dolních Beřkovicích, kde měla být 

probírána daňová otázka.707 Protože ale napadl jarní sníh a vzápětí následovala obleva, sjelo 

se do Beřkovic pouze zhruba 200 rolníků, kteří odhlasovali odročení meetingu, aby se na něm 

sešel pokud možno co největší počet lidí.708 Na shromáždění se objevil i Karel Sabina, který 

měl k shromáždění promluvit.709 Nakonec se účastníci alespoň domluvili, že by se další 

meeting mohl konat 26. dubna v Roudnici nad Labem v prostorném sále pana Celerýna.710 

Tam se vyskytoval i c. k. okresní přednosta z Mělníku, dále se tam měl podle novinových 

zpráv nacházet agent tajné policie. Tyto zprávy byly pravdivé, protože se tam nacházel Karel 

Sabina, za pár let usvědčený policejní informátor,711 který kvůli odhalení strávil nakonec 

zbytek života v ústraní a opovrhován.712 Ani v Roudnici se nakonec meeting nekonal, a tak 

opravdu první meeting či brzy pojmenovaný tábor lidu713 se konal na Řípu. Jím se inspirovaly 

další tábory lidu, které se také konaly na „horách“, nikoli v hostinských sálech. 

                                                      
706 Národní listy, roč. VIII, č. 130, 11. 5. 1868. 
707 Národní listy, roč. VIII, č. 99, 9. 4. 1868. 
708 Národní listy, roč. VIII, č. 103, 14. 4. 1868. 
709 Tamtéž. 
710 Tamtéž. 
711 Karel Sabina byl zatčen za účast v tzv. májovém spiknutí roku 1849, kdy byl po propuštění roku 1857 vlivem 
existenčních potíží nucen podepsat spolupráci s tajnou policií, pro kterou získával informace o významných 
českých osobnostech, jako byli František Ladislav Rieger či František Palacký a další. Byl odhalen v novinách 
roku 1872 a přes noc se stal „zrádcem národa“. KOSATÍK, Pavel, Čeští demokraté: 50 nejvýznamnějších 
osobností veřejného života, Praha: 2010, s. 17–23. 
712 Národní listy, roč. VIII, č. 103, 14. 4. 1868. 
713 Na označení tábor lidu vymyslel tehdy mladý český historik Jaroslav Goll, který se inspiroval husitskými 
tábory. 
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Tábor na hoře Říp měl být především slavnostní akcí, kdy měl být vyzvednut jeden ze 

základních kamenů k Národnímu divadlu a odtud se vydal na cestu do Prahy.714 Zprávy 

o pořádání meetingu jsou už ze 17. dubna 1868, kdy byli zváni hosté z blízkého 

i širokého okolí Řípu a především z Prahy. Informace říkaly, že jde o náhradu 

neuskutečněného meetingu v Beřkovicích.715 Bylo plánováno, že 11. května vyjde průvod 

z Velvar směrem na Prahu. Mělo se jednat o slavný průvod, k němuž se měli podle provolání 

přidávat další lidé z míst, kudy průvod procházel.716 Nakonec se objevily informace 

o meetingu a dvoudenní akci, kdy již 10. května se měl vyzdvihnout kámen.717 Následně byla 

v novinách uveřejněna pozvánka na slavné shromáždění, na němž se mají účastníci ohradit 

proti nově oznámeným daním. Místem konání měly být Krabšice a pro některé účastníky 

měly čekat povozy na nádraží v Jenšovicích. Odpoledne pak byl slavnostně vyzdvižen kámen 

z Řípu a odvezen do Prahy.718 Slavnostní řeč pronesl Karel Sabina, její text byl vytištěn a 

prodáván.719 Na nádražích čekaly na ty, kdo přijeli vlakem, koňské povozy, které je převážely 

k Řípu.720 Pod Řípem byla postavena tribuna pro řečníky a podle odhadu českých novin zde 

bylo zhruba 20 tisíc účastníků z okresů velvarského, roudnického, libochovického, slánského, 

lounského i boleslavského. Bylo také zdůrazněno, že tu byl i značný počet německých rolníků 

z litoměřického okresu, který byl oproti jmenovaným okresům většinou německý.721 Dostavit 

se chtěli i čeští studenti z Litoměřic, ale účast na shromáždění jim byla zakázána.722 V půl 

jedné odpoledne byl meeting zahájen, shromáždění účastníci zvolili za předsedu poslance 

zemského sněmu Václava Kratochvíla.723  

Jako první dostal slovo František Vinklera, ve své řeči kritizoval daňovou politiku 

předlitavské vlády, která plánovala zvýšit některé daně, především daň gruntovní,724 

a vyzdvihl všeobecný odpor okresních zastupitelstev. Ta zaslala své protesty proti novým 

daním i proti jejich vymáhání za předchozí dva roky, na něž bylo od císaře a vlády slíbeno 

snížení daní s přihlédnutím k válečným útrapám roku 1866, ovšem tento slib nebyl úplně 

splněn.725 Na tento projev poslance Kratochvíla se ozvalo od shromážděných, že žádné daně 

                                                      
714 Národní listy, roč. VIII, č. 124, 5. 5. 1868. 
715 Národní listy, roč. VIII, č. 108, 19. 4. 1868. 
716 Národní listy, roč. VIII, č. 124, 5. 5. 1868. 
717 Národní listy, roč. VIII, č. 127, 8. 5. 1868. 
718 Národní listy, roč. VIII, č. 114, 25. 4. 1868. 
719 Tamtéž. 
720 Národní listy, roč. VIII, č. 130, 11. 5. 1868. 
721 Tamtéž. 
722 Tamtéž. 
723 Tamtéž. 
724 Gruntovní daň – pozemková daň. 
725 Národní listy, roč. VIII, č. 130, 11. 5. 1868. 
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platit nebudou. Proti tomu se ohradil c. k. okresní přednosta Kvadrát s tím, že nemůže trpět, 

aby se takto mluvilo a aby dav volal, že daně platit nebude. Na to mu Kratochvíl odpověděl, 

že svůj projev ještě neukončil. Svými slovy měl na mysli, že národ neodmítá platit daně již 

zákonem dané, ale že se ohrazuje proti novým, které jsou zamýšleny.726 

Ke shromážděným promluvil také rolník Benda z Libotejnic, který mluvil také 

o daních a řekl, že si myslí, že daně by měl schvalovat český zemský sněm, nikoli říšská rada 

ve Vídni. Protestuje také proti nespravedlivým volebním řádům a domnívá se, že by se měl 

požádat panovník o zrušení tohoto volebního řádu a zavedení všeobecného hlasovacího právo. 

Shromáždění s ním souhlasilo.727 

Rolník Pražák z Choroušek byl dalším řečníkem, který se zabýval daněmi, shrnul, že 

Čechy jsou pro Rakousko požehnáním, jelikož se zde vyberou největší částky na daních, 

kterými jsou Čechy zavaleny, ale znamená to bídu pro obyčejné lidi, kteří mnohdy volí cestu 

do Ameriky. Upozornil na bídu a útrapy, jimiž země prošla, proto by si Čechy zasloužily 

spíše snížení daní, aby se země zotavila, než aby byla zavalena novými.728 Kromě toho by 

tyto daně měly platit pouze pro část říše, nikoli pro celou, protože například Maďaři na tuto 

novou daň nepřistoupili.729 To ale Pražákovi nevadí, naopak vyzývá, že by nemělo Uhrám 

závidět jejich práva. Naopak mají Češi bojovat za stejná práva pro České království a požádat 

císaře o uznání jeho historického práva. S tím shromáždění hlasitě souhlasilo.730 

Poté se ujal slova okresní tajemník okresního zastupitelstva Ervín Špindler, který se 

vyjádřil k zamýšlenému zaslání požadavků císaři. Podle něj to přináleží zemskému sněmu či 

obecním a okresním zastupitelstvům, ale Češi mají v Cislajtánii731 málo zastání. Pozastavil se 

také nad tím, že v žádném atlase zemi jménem Cislajtánie nenašel. Kvůli tomu se ozvaly od 

přítomných posměšné narážky, načež c. k. okresní přednosta pohrozil přerušením 

shromáždění.732 Ervín Špindler vyzval přítomné shromáždění k přijetí rezoluce přednesené 

rolníkem Jandou.733 

V rezoluci byl obsažen hlavní požadavek na obnovení českého historického práva, od 

něhož se odvíjely další požadavky, například zákony by měl přijímat pouze český zemský 

sněm se souhlasem korunovaného českého krále.734 V požadavcích bylo rozpuštění českého 

                                                      
726 Národní listy, roč. VIII, č. 130, 11. 5. 1868. 
727 Tamtéž. 
728 Tamtéž. 
729 Tamtéž. 
730 Tamtéž. 
731 Cislajtánie neboli Předlitavsko. 
732 Národní listy, roč. VIII, č. 130, 11. 5. 1868.  
733 Tamtéž. 
734 Tamtéž. 
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zemského sněmu, který byl podle shromážděných zvolen neoprávněně, a měla by proběhnout 

nová volba na základě všeobecného hlasovacího práva a tento nový sněm by měl vytvořit 

ústavu pro České království, která by mu zajišťovala podobná práva, jaká mělo Uherské 

království.736 Další důležitou součástí byla výzva, že nemají být zavedeny nové daně, naopak 

by mělo dojít ke snížení daňové zátěže Čech.  

Po přečtení rezoluce se proti ní opět ozval c. k. okresní přednosta, který jménem vlády 

podal protest, jelikož některé z požadavků byly proti platné ústavě státu.737 Od přítomných 

shromážděných si naopak rezoluce získala souhlas a byla jednomyslně přijata. Poté 

promluvili k přítomným Karel Sabina a August Švagrovský z Roudnice nad Labem.738 

August Švagrovský oslovil shromáždění shrnutím historických informací od praotce Čecha po 

Bílou horu, kdy český národ padl, ale nyní opět jako mesiáš povstal.739 Nyní český národ 

podle něj toužil po životu svobodnějším a šťastnějším a toho dosáhne pouze tím, že získá 

historické právo a skrze něj si uspořádá život podle svých představ, nikoli podle rozhodnutí 

vídeňské vlády, Ta totiž podle něj chápe svobodu jinak než Češi, kterým nejde o německé 

liberální fráze.740 

Proti tomuto projevu se opět ohradil c. k. okresní přednosta, který pohrozil, že pokud 

se bude v tomto duchu pokračovat, nechá shromáždění rozpustit. Proti tomu se August 

Švagrovský ohradil, že neřekl nic pobuřujícího, že pouze požaduje, aby měl národ právo na 

spolupůsobení ve věcech veřejných.741 K tomu vyzval, aby vznikly nový spolek i noviny, 

které by byly založeny čistě demokraticky a měly by vychovávat lid k politickému 

uvědomění.742 

Po skončení projevu se ujal slova Karel Sabina, který předvídal velké změny 

v Evropě, na které musí být národ připravený skrze uvědomění si svých práv. Je ale nutné, 

aby věděl také to, čeho chtěli dosáhnout národní nepřátelé. Národ by se měl posilovat jak 

duchem, tak i tělem. Svou řeč zakončil Sabina sokolským heslem „Tužme se!“.743  

Tím byl zakončen první politický meeting či tábor lidu. Projevil se tu zásadní vliv 

okresních zastupitelstev, představitelé okresní samosprávy byli velmi aktivní. Na organizaci 

řipského tábora se tak podíleli lidé jako Václav Kratochvíl a Ervín Špindler.744  

                                                      
736 Národní listy, roč. VIII, č. 130, 11. 5. 1868. 
737 Tamtéž. 
738 Tamtéž. 
739 Národní listy, roč. VIII, č. 131, 12. 5. 1868. 
740 Tamtéž. 
741 Tamtéž. 
742 Tamtéž. 
743 Tamtéž. 
744 HLAVAČKA, Samospráva a festivita. Tábor lidu na Řípu…, in: Historik na šachovnici dějin, s. 94. 
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V pozadí řipského meetingu stáli mladočeši, kteří měli s okresními tajemníky osobní 

vztahy a podíleli se na vzniku řipské rezoluce, k níž se hlásily další tábory lidu po celých 

Čechách. Vyslaní vynikající redaktoři Národních listů využili tohoto shromáždění lidu 

k informování o celonárodním protestu.745 Řipský tábor využil podle svědectví Ervína 

Špindlera připravovanou národní slavnost vyzdvižení kamene k Národnímu divadlu 

k politickému protestu, který nakonec díky skvělé režii pořadatelů slavnost zastínil.746 

Důležité je zmínit, že oproti jiným protestům nebyli tentokrát čeští Němci označeni 

během proslovů za národní nepřátele. Jako nepřátelé zde vystupují ministři vlády či 

představitelé státní moci, zde již výše zmíněný c. k. okresní hejtman, který několikrát pohrozil 

rozpuštěním shromáždění. 

4.3.1 Tábory lidu 

Tábory lidu se inspirovaly irským repealovým hnutím, kterému se podařilo v první 

polovině 19. století vymoci na anglické vládě zrušení nařízení, které se týkaly neobsazování 

státních úřadů katolíky. Zároveň se hnutí ale nepodařilo obnovit irský parlament, kdy Irsko 

bylo pod přímou anglickou správou. Irové se kvůli těmto požadavkům scházeli na velkých 

shromážděních, kdy se účast pohybovala kolem 100 000 osob.747 Právě první shromáždění v 

Čechách se nazývaly po irském vzoru meetingy. Brzy však mladý český historik Jaroslav Goll 

připomněl tradici husitských táborů na vrchy, a přinesl pojmenování tábory lidu, které se 

rychle mezi českou veřejností ujalo.748 Po táboru lidu na Řípu se konalo po Čechách i Moravě 

celá řada táborů, které se inspirovaly řipskou resolucí, která se týkala odporu proti novým 

daním, státoprávnímu vyrovnáním, všeobecným hlasovacím právem, českým středním 

školstvím, ale začínaly se řešit i pracovní podmínky českých dělníků a problémy, které trápily 

jednotlivé oblasti, kde se tábory lidu konaly.749  

Oblasti, které se do táborového hnutí nejvíce zapojily, byly Podkrkonoší, oblast 

středních Čech a na podzim roku 1868 i Praha a okolí. Tábory lidu byly ukázkou 

angažovanosti českého a nejen českého obyvatelstva v rámci státoprávního boje. Stejně jako u 

řipského tábora, nejvíc kdo se na pořádání táborů podílel, byli členové okresní či městské 

samosprávy, tedy představitelé místních samospráv, většinou se jednalo o osoby, které 

                                                      
745  HLAVAČKA, Samospráva a festivita. Tábor lidu na Řípu…, in: Historik na šachovnici dějin, s. 96. 
746 Tamtéž, s. 105. 
747 KUBÍČEK, Tábory lidu v Čechách…, s. 13. 
748 Tamtéž, s. 14. 
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sympatizovaly s mladočechy, ale nebylo to pravidlo750 a tito tajemníci spolu spolupracovali 

skrz jednotlivé okresy a tím dodávali celému hnutí organizovanější podobu.751 C. k. úřady 

tábory po prvních zkušenostech zakazovaly, ale ty se stejně konaly a s účastníky byly vedeny 

soudy za účast na nepovoleném shromáždění, kdy odsouzení byli většinou odsuzováni 

k nízkým pokutám či pár dnům vězení,752 kdy ale vlivem velkého počtu potrestaných 

souhrnný trest účastníků činil několik desítek let vězení pro politické vězně, kteří měli ale 

volnější režim než „normální“ zločinci. Účast na táborech roku 1868 bylo 338 000 lidí a 

jednalo se o velké množství táborů mimo Prahu, kdy v Praze se konaly v tomto období pouze 

tři tábory, kdy poslední tábor na Pankráci vedl svými výtržnostmi k vyhlášení výjimečného 

stavu nad Prahou.753  

Roku 1869 se situace změnila, kdy po zrušení výjimečného stavu se konaly tábory 

povolené úřady, kterých se nekonalo tolik jako rok předtím, ale konaly se v blízkosti velkých 

měst a tak byly hojněji navštěvovány. Účast se odhadovala na 414 000 účastníků, kdy se 

v tomto roce hojnější účastí podílely i moravské tábory lidu oproti roku 1868, kdy jich bylo 

pouze pár.754 Tábory lidu byly navštěvovány především česky mluvícím obyvatelstvem, ale 

přesto na několika táborech byla hojná účast i ze strany českých Němců, kdy poté tábory 

získaly i další apel na česko-německé sblížení či usmíření.       

 

4.4 Dělnické akce v Praze a dělnický spolek Oul 

Specifikem Prahy v tomto období bylo oproti jiným českým městům početné dělnictvo 

a řešení jeho problémů. České dělnické hnutí bylo do 70. let 19. století ve srovnání se západní 

Evropou značně nerozvinuté a teprve se rodilo.755 Vliv na to měla i legislativa, kdy do roku 

1870 bylo sdružování dělnictva považováno za kriminální čin, což ukončilo vydání koaličního 

zákona. Dělníci tehdy v továrnách neměli žádnou legislativní oporu, platný živnostenský 

zákon nechával pracovní dobu, mzdu i pracovní podmínky na „dohodě“ dělníků a majitelů 

továren. Pracovní doba v továrně se pohybovala v rozmezí 11–14 hodin denně a týdenní mzda 

byla 3–5 zlatých.756 K zlepšení došlo až v 80. letech 19. století.  

                                                      
750 Tábory organizovali i někteří staročeští okresní tajemníci např. Karel Čížek v Hořicích. KUBÍČEK, Tábory 
lidu v Čechách…, s. 67-74. 
751 KUBÍČEK, Tábory lidu v Čechách…, s. 76. 
752 Tamtéž, s. 78. 
753 KUBÍČEK, Tábory lidu v Praze…, s. 43. 
754 KUBÍČEK, Tábory lidu v Čechách…, s. 35. 
755 BOROVIČKA a kol., Velké dějiny zemí Koruny české XII. a, s. 249. 
756 Tamtéž, s. 451. 
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Ke vzniku a emancipaci dělnické třídy dochází ve stejné době, kdy se formuje i česká 

občanská společnost, přičemž v čele uvědomování dělníků stála dělnická aristokracie, z níž 

vyrůstali budoucí organizátoři a vůdcové hnutí.757 Jednalo se o osoby vykonávající vysoce 

kvalifikovanou manuální práci ve výrobě, zvláště při obsluze moderních strojů a technologií, 

která jim garantovala poměrně vysoké výdělky.758 Široké masy nekvalifikovaného dělnictva 

potřebovaly více času a materiálních možností, aby se pozvedly, hlavně potřebovaly vidět 

jisté úspěchy, kterých bylo dosaženo, aby se k hnutí přidaly.759 K společensky nejaktivnějším 

dělníkům patřili strojírenští a typografičtí dělníci. 

4.4.1 Dělnický spolek Oul 

První dělnický spolek byl založen 1. března 1868, kdy se sešel na Žofíně k schůzi 

dělnický potravní spolek Oul na první valné hromadě, aby zvolil svůj výbor a započal svoji 

činnost zaměřenou na zlepšení postavení dělníků.760 Účast na schůzi byla velká, odhadovala 

se na 4 000 osob.761  

Na schůzi se ujal slova zakladatel Oulu František Chleborád, který oslovil přítomné 

řečí, v níž shrnul dosavadní práci přípravného výboru, kde byly schváleny od úřadů stanovy 

potravního spolku. Dále se Chleborád zmínil o uvědomělém dělnictvu, které skládalo svůj 

kapitál ke zlepšení podmínek. Poukazoval na to, že dělníci si měli pomoct sami a nespoléhat 

na sliby ostatních. Připomněl také některé z nesplněných slibů pomoci od nejrůznějších 

institucí.762 Navíc upozorňoval na neustále existující začarovaný kruh nedostatku, ze kterého 

se rodiny dělnické nemohou dostat a jenž pokračuje v dalších generacích. Chleborád proto 

doporučoval nespoléhat se na stát, dělníci by se měli spoléhat sami na sebe a měli by se 

inspirovat od dělníků v Anglii, Francii či Německu. Nešlo je ale kopírovat, museli jít vlastní 

cestou, protože v každé zemi byly jiné podmínky, co fungovalo jinde, nemuselo fungovat 

v Čechách. Vyhlásil, že sjednocené dělnictvo pomůže k tomu, že se dělník stane 

podnikatelem. Toho bude dosaženo prostřednictvím společných skladů, závodů a podobných 

podniků, čímž dojde k hmotnému vzmáhání se spolku.763  

Zpočátku měl spolek plnit funkci zásobní, měl zde probíhat prodej základních 

potravin, založeny byly společné sklady na mouku, dřevo, dále se mělo pokračovat založením 

                                                      
757 ŠOLLE, K počátkům dělnického hnutí v Praze, in: ČSČH, s. 672. 
758 FASORA, Lukáš, Dělník a měšťan, Brno: 2010 s. 17. 
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spolkového hostince, knihovny, čítárny, besedy a měl být založen i ústav pro nemocné 

a zmrzačené dělníky. Jakmile by se spolek vzmohl, měl se starat o levné a zdravé bydlení pro 

dělníky a o zakládání dělnických provozů. Tím mělo být docíleno zlepšení jejich podmínek, 

z dělníků se tak mělo zároveň stát jádro českého podnikatelstva, což by vedlo k růstu 

svobody, moci a slávy českého národa. Tím Chleborád zakončil svou řeč a slova se ujal 

mlynářský dělník František Myrtes, dosavadní člen výboru.764 

František Myrtes se ve své řeči obrátil na shromážděné a vyjádřil naději, že se dělníci 

prostřednictvím spolku Oul zbaví své bídy, nouze a hladu, že zisky nepůjdou jen do kapes 

kapitalistům, kteří je získávali z jejich potu. Stěžoval si na nedůstojné platy, z nichž se 

dělníkům těžko žilo, obtížně se živily jejich děti. Vyzýval ke spolčování dělníků 

a upozorňoval, že nemá vést pouze k hmotnému užitku, ale především i k rozvoji ducha, 

čehož se mělo dosáhnout pozvánkami vzdělaných odborníků, kteří by přicházeli dělníkům 

představit své myšlenky, názory a nápady.  

Za tímto účelem měla při spolku vzniknout beseda, kam by tito muži docházeli, aby se 

dělníci nemuseli setkávat v hostincích. František Myrtes se zasazoval také o to, aby takové 

besedy byly alespoň jednou týdně v neděli večer, aby se dělníci vzdělávali a nezaostávali za 

cizinou, nýbrž aby ji předstihli.765 Na závěr vyzval shromážděné dělníky, aby kupovali 

potraviny u spolkového obchodu pod heslem „svůj k svému“, při čemž se měly díky ziskům 

otevřít další obchody v dalších částech Prahy766 i v příměstských obcích.767 Než k tomu však 

dojde, neměli být dělníci pohodlní docházet do obchodu na delší vzdálenost.768  

Po této řeči se opět ujal slova František Chleborád, který vyzval přítomné, aby se 

zapsali do spolku, přičemž měli uhradit poplatek jeden zlatý.769 V ten den se zapsalo 

do spolku 800 členů a nebyli to pouze dělníci z Prahy, ale i z přilehlých obcí, další členové se 

zapisovali další dny v redakci deníku Dělník a v místnostech spolku na Betlémském 

náměstí770 v Praze.771 Poté bylo navrženo, aby nedošlo k volbám předsednictva spolku, ale 

k pouhému jednohlasnému schválení kandidátů navržených přípravným výborem.772 Návrh 

                                                      
764 Národní listy, roč. VIII, č. 61, 2. 3. 1868. 
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byl všemi přítomnými jednohlasně přijat a prvním předsedou spolku se stal František 

Chleborád, který za projevenou důvěru přítomným poděkoval.773  

Této zakládající schůze si noviny velmi všímaly. Německé noviny přály dělníkům, 

aby za zlepšení své situace bojovali, ale aby se vyhnuli zdůrazňování národního boje a snažili 

se o kritiku názorů, že se čeští dělníci neměli nikdy lépe než nyní. Kvůli tomu se spustil na 

stránkách novin opět názorový souboj.774 České noviny na takové zprávy odpovídaly, že 

dělnická otázka je zároveň otázkou národní a že pouze společným řešením se tento problém 

může vyřešit.775 Dále se české noviny snažily zpochybnit výroky o skvělém stavu dělnictva 

v těch dnech oproti minulosti, kdy upozorňovaly, že dělnictvo je výsledkem teprve nedávné 

minulosti.776  

Spolek začal velmi brzy nakupovat zásoby obilí, čočky, hrachu a cukru, tyto zásoby 

byly uloženy ve skladištích a v následujících dnech přibývali další členové spolku.777 

V polovině března měl již spolek 1025 členů.778 Na další chůzi 9. března 1868 se dohodlo, že 

vyšle delegace k pražskému purkmistrovi Karlu Leopoldovi Klaudymu s dotazem, zda by 

Praha neposkytla spolku některé místnosti k volnému užívání.779 Sklad se otevřel na 

Betlémském náměstí 23. března 1868 a první den se zde utržilo několik set zlatých.780  

Na schůzi 25. března bylo zapsáno již 1200 členů a na schůzi byl přítomný i c. k. 

policejní komisař.781 Probíraly se dosavadní úspěchy prodejního skladu a jednalo se 

o otevření dalších skladů v Karlíně, na Novém Městě, Smíchově a Vyšehradě a zároveň 

o rozšíření prodejního zboží o uhlí, dříví a jednalo se i o zřízení vlastní pekárny.782 Dělnická 

beseda se konala na Žofíně a na základě jejího úspěchu měla být zřízena i čítárna pro členy 

spolku Oul.783 Zároveň na této schůzi došlo ke změnám stanov784, aby vyhovovaly právním 

předpisům monarchie.785 Spolek ale představoval také konkurenci pro místní obchodníky, 
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spolku a mělo být také určeno, kdo bude ručit za majetek spolku. 
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kterým odebíral zákazníky, a proto se nesetkal pouze s kladným hodnocením, ale i kritikou.786 

Objevovaly se samozřejmě i problémy. Spolek například 27. března ukončil spolupráci 

s panem Trnkou, který nedodržel podmínky dodávání chleba, a byla obratem uzavřena 

smlouva s novou pekárnou, kde měl brzy spolek sám péct chleba.787  

Oul se tak stal důležitým spolkem dělníků a ukazuje, jakým směrem se chtěli vydat 

čeští dělníci, aby se zlepšila jejich životní situace. Šlo o sdružování a společné zakládání 

spolkových obchodů, kde by členové za výhodnější ceny nakupovali a chtěli zakládat i další 

živnosti a starat se nejen o toto hmotné zaopatření členů. Spolek měl ale také zájem o rozvoj 

vzdělání, měly být konány přednášky různých vzdělanců, odborníků a vědců a kvůli tomu 

měla být založena beseda a zároveň i spolková knihovna. Vliv na toto první směřování 

českých dělníků měl František Chleborád, který byl odpůrcem lassallovského socialismu. 

Podle Chleboráda se měli dělníci politicky sdružovat až poté, co bude dělnictvo ekonomicky 

emancipováno.788 Dalším prvkem Lassalla byl požadavek na státní podporu, kterou Chleborád 

také zavrhoval, jelikož podle něj by pak spolek přišel o svobodu, stát by mohl do činnosti 

spolku zasahovat.789 Potravní spolek, který Chleborád prosazoval, se nejspíš také inspiroval 

v Anglii, kde tyto dělnické spolky již existovaly a měly určitý úspěch.790 Chleborád potravní 

spolek propagoval na stránkách Dělníka již v únoru 1868, kdy vyzýval dělnictvo, aby si od 

chudoby pomohlo podnikáním.791 V novinách tento postoj byl velmi chválen, kdy se dělníci 

tím měli postavit vedle „pánů“ a nikoli proti „pánům“.792 

První veřejná slavnost spolku se konala 29. března 1868, kdy byl spolku od obyvatel 

Podskalí darován prapor, který byl slavnostně vysvěcen v kostele nejsvětější Trojice 

v Podskalí.793 Slavnosti se zúčastnilo na 5000 lidí a František Chleborád poděkoval 

obyvatelům Podskalí jménem spolku za darovaný prapor a vyjádřil přesvědčení, že čeští 

dělníci prokázali schopnost se sjednotit a zjednat si úctu okolí za své úsilí o zlepšení stavu 

dělnictva. Po projevech se vydal slavnostní průvod městem společně s hudbou cestou přes 

Karlovo náměstí, Vodičkovou ulicí, Václavské náměstí, Ovocnou ulicí na nábřeží k mlýnu 

pana Rennera, kde byl prapor uložen. V ten den se konala i na Žofíně slavnostní beseda 

s bohatým programem.794 Výborem byly pozvány i osobnosti veřejného života jak z řad 
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staročechů, tak i mladočechů. Navíc byli pozváni i někteří továrníci. Výbor spolku byl od 

mnoha osobností vlídně přijat, získal i finanční příspěvky, ale u některých osobností neuspěl. 

Jednalo se o některé továrníky,795 kteří podle nich, „o dělníky pečovali dost“.796 Besedy se 

zúčastnili i František Ladislav Rieger s Františkem Palackým, kteří svou účastí prokázali 

dělníkům svoji úctu.797 Palacký si uvědomoval naléhavost sociální otázky, prosazoval, aby se 

zákonným způsobem zasáhlo do vztahu mezi dělníky a zaměstnavatele a opravilo se vše, „co 

bylo křivé a násilné“, ale nepodporoval aktivní účast dělníků v politickém životě, byl i proti 

zavedení všeobecného hlasovacího práva.798 

Prodejnímu skladu se první dny dařilo tak dobře, že každý den utržil kolem 400 

zlatých, takže byl 31. března otevřen druhý sklad v Široké ulici naproti hostinci „U královny 

anglické“ a plánovalo se brzké otevření dalších prodejních skladů na Smíchově, v Jámě 

a velmi brzy měla začít péct spolková pekárna.799 Sklad na Smíchově byl otevřen již 6. dubna 

1868 v Jungmannově ulici, dům č. 299 a byl brzy hojně navštěvovaný.800 Na schůzi spolku  

13. dubna 1868 František Chleborád oznámil dosavadní úspěchy spolku, kdy čistý výnos 

prodeje skladů činil 16 % a počet členů spolku čítal 1538 osob.801 Výnos dělnické besedy 

představoval 350 zlatých a spolek se měl oficiálně účastnit jak slavnosti položení základního 

kamene k Národnímu divadlu, tak byl pozván pražským Sokolem k veřejným oslavám  

70. narozenin Františka Palackého.802 Koncem dubna opět vyšel v novinách inzerát, aby se 

dělníci z Prahy a Karlína přihlásili výboru pro zbudování divadla ohledně možnosti ubytovat 

dělníky z různých částí země.803 Prodejní družstvo ale nebylo jen chváleno. Šířily se o něm 

pomluvy a vzbuzovalo i nenávist, a to zřejmě drobných obchodníků, kterým družstvo ubíralo 

zákazníky, a ti se dostávali do potíží.804 

O úspěchu dělnického spolku Oul výmluvně vypovídá i zpráva, že v Ringhofferově 

továrně na Smíchově měli dělníci v dubnu 1868 dostat od majitele továrny Františka 

Ringhoffera II. 1000 zlatých, aby s nimi naložili dle svého nejlepšího uvážení.805 Dělníkům 

mělo být doporučeno od c. k. okresního přednosty Smíchova Malovce, aby si v továrně 

                                                      
795 Moses Porges von Portheim dělníky přijal vlídně, kdy daroval i štědrý příspěvek. 
796 Jedním z bohatých obchodníků, kteří výbor odmítli, byl pražský mlynář František Odkolek. 
797 Dělník, roč. I, č. 9, 1. 4. 1868. 
798 KOŘALKA, František Palacký, s. 482. 
799 Národní listy, roč. VIII, č. 91, 1. 4. 1868. 
800 Národní listy, roč. VIII, č. 103, 14. 4. 1868. 
801 Tamtéž. 
802 Tamtéž. 
803 Národní listy, roč. VIII, č. 115, 26. 4. 1868. 
804 Dělník, roč. I, č. 10, 15. 4. 1868. 
805 Národní listy, roč. VIII, č. 118, 29. 4. 1868. 
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založili svůj zásobovací spolek. Dělníci ale neuposlechli a peníze chtěli svěřit Oulu.806 Když 

ale dělníci neuposlechli nařízení c. k. přednosty a chtěli získané peníze vložit do Oulu, 

Ringhoffer odmítl tento dar vyplatit.807 Tím ale záležitost peněz neskončila. Dělníci v továrně 

se měli dohodnout, že žádný potravní spolek nezaloží a že peníze, které František Ringhoffer 

II. přislíbil darovat, půjdou do výpomocné pokladny pro nemocné dělníky.808 

Dělníci 30. dubna 1868 uspořádali pochodňový průvod městem v okolí Měšťanské 

besedy na počest předsedy spolku Oul Františka Chleboráda, který si zvolil kariéru předsedy 

spolku před soukromými aktivitami. Ty kvůli spolku údajně opustil, což nebyla úplně pravda, 

Chleborád byl totiž velmi činný při vzniku pojišťovny Slavie. Zástupci spolku také navštívili 

zemského maršálka knížete Auersperga, kterého požádali o podporu zamýšleného ústavu pro 

bezplatné vzdělávání dětí chudých dělníků. Podporu skutečně přislíbil a purkmistr Prahy 

Karel Leopold Klaudy přislíbil místnosti Libeňského zámku.809 

O situaci dělníků se starala i vláda, kdy skrze místodržitelství v Praze byly obeslány 

především továrny, aby se zřizovaly potravní a zásobovací spolky pro dělníky při továrnách. 

Měla se tím zlepšit sociální situace dělníků, proti tomu se ale ohradily některé české noviny, 

které tuto snahu vlády viděly jako prostředek zamezit vzrůst popularity spolku Oul mezi 

českými dělníky. Vzkázaly vládě, aby se o české dělníky nestarala, že se dělníci o sebe 

postarají sami.810 Upozorňovalo se na to, že by tyto spolky nebyly v majetku dělníků, ale 

jejich většinou německých majitelů, kteří by mohli situace využít k dalšímu oklešťování práv 

dělníků, tím by byli dělníci ještě více závislí na majitelích továren.811 

Počátkem května 1868 se konala schůze Oulu, kde se členové vymezili proti snahám 

ministerstva o zakládání potravních a zásobovacích spolků při továrnách. České dělníky, kteří 

by do nich vstupovali, označili představitelé spolku za „zrádce Oulu“, protože právě ten 

nejlépe hájí zájmy českých dělníků.812  

V této době se mezi českým dělnictvem propagovalo i důchodové a životní pojištění, 

propagovala to pod vlivem nově založené první české pojišťovny Slavia.813 

Spolek Oul konal 7. června výlet pro své členy, kdy navštívil Středokluky, kde se 

nacházel bratrský spolek Kruh.814 Tento výlet měl být zakázán c. k. okresním přednostou 

                                                      
806 Národní listy, roč. VIII, č. 115, 26. 4. 1868. 
807 Národní listy, roč. VIII, č. 132, 13. 5. 1868. 
808 Národní listy, roč. VIII, č. 147, 28. 5. 1868. 
809 Národní listy, roč. VIII, č. 120, 1. 5. 1868. 
810 Národní listy, roč. VIII, č. 122, 3. 5. 1868. 
811 Tamtéž.  
812 Národní listy, roč. VIII, č. 124, 5. 5. 1868. 
813 Dělník, roč. I, č. 11, 1. 5. 1868. 
814 Národní listy, roč. VIII, č. 157, 8. 6. 1868. 
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Malovcem, který ho považoval za další z táborů, kde měly zaznít projevy, navíc se spolek 

účastnil výletu i se svým praporem. Přesto se ale uskutečnil a na Okoři měl opravdu projev 

k několika tisícům shromážděných815 František Chleborád. Ačkoliv tento výlet nebyl označen 

v novinách za tábor lidu, měl jeho znaky a navíc byl zaměřen jako dělnický. Tento výlet mohl 

být zakázán, jelikož když se členové Oulu vydali z Prahy do Středokluk, chtěl jim v tom c. k. 

okresní přednosta ze Smíchova baron Malovec zabránit, protože Oul nepožádal c. k. okresní 

úřad o povolení. Baron Malovec upozornil na to přítomné představené spolku, ať takovou 

žádost ihned podají. Ti tak učinili, baron Malovec tuto žádost schválil, a tak se tato akce 

mohla za úředního schválení konat.816 Chleborád ke shromážděným promluvil v tom smyslu, 

že nepřítelem je cizí kapitál, který rozhoduje o slávě českého národa, a že je nutné, aby země 

měla hodně vlasteneckých průmyslníků. Cestu viděl Chleborád ve spolčování dělníků 

a rolníků, ale varoval před příkladem z Irska, kdy si Irové nechali zničit průmysl od 

Angličanů, špatně se vedlo i rolníkům. Na závěr svého projevu ještě Chleborád propagoval 

pojištění u pojišťovny Slavie, jelikož byl jejím členem.817 

Dělnický spolek Oul koncem července uspořádal další „výlet“ na Cibulku, ovšem bez 

spolkového praporu a spolkových odznaků, když jim byl předcházející výlet do Motola c. k. 

úřady zakázán.818 Docházelo k neuctivému zacházení s výtisky Pražského deníku, kdy byly 

rozvěšovány po stromech a páleny jako jidášské listy.819 

Dělnický spolek Oul založil v červenci obuvnický závod, jehož mistr měl 10 % ze 

zisku dávat do spolkové pokladny. Brzy se měl otevřít i krejčovský závod ve Vodičkově ulici 

a spolek stále hledal místo pro vetešnický krám.820 Na schůzi spolku 23. srpna, které se 

účastnilo okolo 1000 členů, došlo ke schválení účtů, kdy jmění spolku již činilo 19 000 

zlatých. Na schůzi došlo i ke sbírce na dělníky, kteří byli vyhozeni z německých továren za 

účast na táborech či za jejich českou národní agitaci.821 Na schůzi dalšího dne bylo oznámeno, 

že 30. srpna se bude otevírat spolková knihovna, kde bude na 1000 titulů a 1600 darovaných 

svazků především od dělníků, studentů, dík byl vyjádřen i českým vydavatelům, kteří také 

knihami přispěli.822 Otevření knihovny byla úctyhodná slavnost, kdy místnosti byly 

vyzdobeny v národních barvách, po stolech byly rozmístěné česky psané noviny.823 Jan 

                                                      
815 Národní listy, roč. VIII, č. 157, 8. 6. 1868. 
816 Národní listy, roč. VIII, č. 160, 11. 6. 1868. 
817 Dělník, roč. I, č. 14, 15. 6. 1868. 
818 Národní noviny, roč. II, č. 5, 21. 7. 1868. 
819 Tamtéž.  
820 Národní noviny, roč. II, č. 12, 28. 7. 1868. 
821 Národní noviny, roč. II, č. 39, 25. 8. 1868. 
822 Národní noviny, roč. II, č. 40, 26. 8. 1868. 
823 Kromě Pražského denníku. 



106 
 

Bavorský, který zastoupil nemocného Františka Chleboráda, ve svém projevu vyzdvihl 

nutnost vzdělávání dělníků, čemuž měla knihovna pomoci.824  

V září dělníci plánovali uspořádat dělnický tábor pod Žižkovem. Podle jejich plánů se 

měl konat 28. září, na programu bylo rokování o založení dělnického pojišťovacího ústavu, 

který by pomáhal dělníkům a jejich rodinám v době nemoci či neschopnosti pracovat, dále se 

mělo jednat o úpravě pracovní doby a nakonec o způsobu, jakým bude dělnictvo zastoupeno 

v životě společenském a politickém.825 Tábor se konal, ale vlivem výtržností nevíme, čeho se 

na shromáždění dosáhlo. 

Na další schůzi Oulu826 se dělníci usnesli, že vytvoří spolek podpory pro neprávem 

propuštěné dělníky z německých továren, kdy se členové dělili na zakládající, přispívající 

a skutečné, kdy skuteční členové měli mít nárok na podporu 4 zlatých týdně,827 pokud by byli 

propuštěni bez vlastního pracovního zavinění, a měli platit 5 krejcarů měsíčně, přispívající 

členové neměli nárok na podporu, ale měli platit 1 zlatý ročně. Zakládající členové měli 

zaplatit 3 zlaté při vstupu do spolku a poté 2 zlaté ročně.828 Na oprávněnost, tedy že byl dělník 

propuštěn bez své viny, měl dohlížet jeden odbor a druhý měl pomáhat sehnat dělníkovi 

práci.829 Na schůzi k dělníkům promluvil i představitel mladočechů Eduard Grégr. Policie 

věnovala této schůzi značnou pozornost. Sice ji nezakázala, ale nepovolila letáky 

s pozvánkou. Přesto se schůze zúčastnilo až 2000 dělníků.830 

O pražský Oul se také zajímaly vládní listy, které upozorňovaly na to, že neplatí 

zásada, že když se zvýší hmotné zabezpečení dělníků, že dojde i k mravnímu rozvoji. Listy 

upozorňovaly, že většina dělníků byla chudá, nevzdělaná, bez mravní síly a odvahy, vzdělaní 

dělníci byli výjimkou. A právě těmto vzdělaným dělníkům mělo jít ne o to povznést v Oulu 

dělnickou třídu, ale především o ně samotné, kdy chtěli být posledními z vládnoucí třídy.831 

Pomoci dělníkům měly vzdělávací aktivity spolku či knihovna, kterou ale spolek již 

založenou měl, jak jsme se dozvěděli výše. 

Pro spolek Oul nekončil rok 1868 úplně radostně, jelikož zde byla aféra Jana 

Bavorského týkající se jeho vystoupení ze spolku. Údajně měl zpronevěřit příspěvky sebrané 

na stavbu Národního divadla,832 ale nemohlo se jednat o nic tak vážného či fatálního, jelikož 

                                                      
824 Národní noviny, roč. II, č. 47, 2. 9. 1868. 
825 Národní noviny, roč. II, č. 50, 5. 9. 1868. 
826 20. září 1868. 
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828 Národní noviny, roč. II, č. 66, 22. 9. 1868. 
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830 Národní noviny, roč. II, č. 65, 21. 9. 1868. 
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832 Pražský denník, roč. III, č. 359, 28. 12. 1868. 
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byl již v roce 1869 zvolen za předsedu spolku po Františku Chleborádovi, který z funkce 

odstoupil.833 Navíc byl v období výjimečného stavu v Praze spolek pod dohledem státních 

úřadů.  

V roce 1869 přestal hrát Oul ústřední roli v dělnickém hnutí, kdy se od něj pro jeho 

apolitičnost začali dělníci odvracet. Družstvo sice přetrvalo, když se snažilo řešit dělnickou 

otázku smírem mezi prací a kapitálem, ale nakonec svépomocný spolek Oul skončil v roce 

1875 během velké hospodářské krize, která vypukla roku 1873.834  

4.4.2 Další události týkající se dělníků 

Tato podkapitolka se bude týkat událostí roku 1868, které se dotýkaly dělníků a ve 

kterých nefiguroval v hlavní roli dělnický spolek Oul. 

Takovou drobnou událostí v květnu roku 1868, která se týkala praporu strojních 

dělníků, se rozproudilo menší pozdvižení, kdy díky daru německých továrníků měla být 

k praporu připnuta stužka s německými barvami. S tím ale čeští dělníci nesouhlasili, že by se 

nikdy neseřadili kolem praporu německého, tento svůj záměr dodrželi a stužku nepřevzali.835 

České dělnictvo v tuto dobu bylo pevně spojeno s českým národním a státoprávním bojem. 

U příležitosti slavnosti kladení základního kamene k Národnímu divadlu se konal 

v neděli 17. května první dělnický meeting. Na slavnost se díky tomu sjelo velké množství 

dělníků jak z Prahy, tak z venkova a rokovali o svých záležitostech na Střeleckém ostrově 

v Praze, kde se jich podle odhadů sešlo několik tisíc.836 Zde na závěr předseda pražského 

Oulu František Chleborád přečetl rezoluci, která byla přítomnými dělníky zdvižením ruky 

schválena.837 V rezoluci šlo o to, že českoslovanští dělníci budou podporovat vznik dalších 

samostatných zásobovacích spolků podobných pražskému Oulu, že spolky budou podporovat 

vzájemnost a šířit osvětu mezi dělníky, že budou podporovat vznik společných továren, 

vydávání dělnické literatury.838 Dělnické spolky se měly přihlásit ke vzniku ústavu, který měl 

bezplatně vychovávat chudé děti dělníků, ale jelikož hospodářská síla spolků nebyla veliká, 

měla se vyslat deputace k bývalému císaři Ferdinandu I. Dobrotivému a k pražskému 

arcibiskupovi Schwarzenbergovi, aby přispěli na jeho zřízení a údržbu.839 Poslední bod se 

týkal toho, že dělníci chtěli skrze spolky a své výrobní závody bojovat proti cizímu kapitálu 
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po boku podnikatelů vlasteneckých, tím se snažit přispět národu k bohatství, důležité 

podmínce politické svobody.840 

Táborové hnutí se ujalo i u dělníků, kteří se táborů lidu také účastnili. To ale přinášelo 

i mnohé obtíže. Tito dělníci byli závislí na své práci v továrnách, ale jejich majitelé, a to 

většinou německé národnosti, to dobře věděli a byli proti účasti svých zaměstnanců na 

zakázaných českých politických demonstracích, protože i oni mohli být za to úřady 

postihováni. Proto tito majitelé pro výstrahu některé dělníky propustili, proti tomu se 

ohrazoval český tisk, který tyto majitele označuje za německo-židovské. Tím je zdůrazněn 

jejich původ, což nám ukazuje českou společnost této doby jako antisemitsky zaměřenou, což 

v tehdejší Evropě nevybočovalo ze standardů.841 Po dalším propouštění v průběhu července 

čeští dělníci z některých továren sbírali mezi sebou podporu pro své propuštěné druhy.842 

Dělníci v továrně Portheimky měli podepsat list, který bránil jejich majitele proti útokům 

českého tisku, jenomže tisk se o této iniciativě dozvěděl dopředu a velmi rád o této 

manipulaci majitele továrny s dělníky informoval své čtenáře.843 

Pro zlepšení podmínek dělníků zasedala pražská obchodní a průmyslová komora  

23. července. Jednalo se o plánovanou výstavbu dělnických bytů na volných prostranstvích 

v Holešovicích a Smíchově. Kvůli tomu měla vzniknout společnost, kde by dělníci platili 

nájemné + úroky a jistou část na umoření stavebních nákladů, kdyby jim po zaplacení měli 

byty připadnout.844 Ve společnosti zasedali František Ringhofer II., Maxmilián Dormitzer 

a Eduard Portheim, což byli majitelé největších průmyslových podniků v okolí Prahy.845  

Jednalo se o velmi důležitou iniciativu řešící alespoň částečně velmi špatné sociální 

postavení dělníků. Výstavba levných a zdravotně nezávadných bytů pomáhala řešit mravní 

a zdravotní ohrožení dělníků a především i rodinných příslušníků, protože palčivým 

problémem byl alkoholismus a pohlavní promiskuita. Díky této iniciativě začaly růst na 

Smíchově a v Holešovicích první dělnické kolonie. V Praze se jednalo sice jen o pokoj 

s kuchyní, ale byty měly na tehdejší dobu dobré vybavení, skládaly se z předsíně, spíže 

a vlastního WC.846 Problémem ale bylo to, že tyto dělnické byty či kolonie byly určeny 

primárně pro kvalifikované dělnické vrstvy, nikoliv pro nevzdělaný proletariát, který byl 

                                                      
840 Národní listy, roč. VIII, č. 138, 19. 5. 1868. 
841 Národní listy, roč. VIII, č. 193, 15. 7. 1868. 
842 Národní noviny, roč. II, č. 19, 4. 8. 1868. 
843 Národní noviny, roč. II, č. 28, 13. 8. 1868. 
844 Národní noviny, roč. II, č. 8, 24. 7. 1868. 
845 Tamtéž.  
846 LENDEROVÁ, Z dějin české každodennosti, s. 49.  
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rizikům vystaven daleko více.847 V této době dělníci bydleli v podnájmech po městě, kde 

podmínky byly obvykle velmi špatné. Pavlačové domy se začaly stavět až v 70. a 80. letech 

na Žižkově a Vinohradech, ovšem i jejich kvalita se velmi lišila.848 O důležitosti bydlení 

dělníků nám vypovídá další zpráva z roku 1868 o nakažlivé horečce, která zasáhla jeden 

dům849 v Josefově a na niž zemřela jedna rodina. Následné vyšetřování ukázalo, že v domě 

žilo v 29 bytech kolem 600 lidí, což ukázalo na katastrofální existenční podmínky lidí žijících 

v této části města. Jednalo se nejvíce právě o dělníky.850 Proto i noviny vyzývaly ke stavbě 

čistých a vzdušných příbytků, kde by se dělníci ubytovali, čímž by se podařilo zlepšit obraz 

sociální bídy.851  

Zajímavostí je i to, že o dělníky se staraly i vládní listy, kdy vyšel článek, který se 

zabýval tím, jak zlepšit prostředí továren, aby si v nich dělníci nepřipadali jako v kasárnách 

a aby byly dělníkům a obci, kde továrna stojí, ještě k dalšímu užitku. Vyřešilo by to podle 

tisku zakládání zahrádek kolem továrny, které by se pronajímaly dělníkům, ti by se o ně 

starali a pomohli si v domácnosti pěstováním ovoce a zeleniny. Navíc by to mělo dobrý vliv 

i na soužití v obci a sloužilo by to i jako prevence drobné kriminality a alkoholismu. Dělníci 

by se starali ve svém volnu o zahrádky a nevysedávali by v hostincích a děti dělníků by 

neprováděly drobné krádeže zeleniny a ovoce v zahradách ostatních obyvatel obce.852  

Další problém, který viděly vládní noviny, byla pro dělníky dělba práce.853 Noviny 

upozornily na výhody dělby práce z hlediska průmyslu, kdy se zvedala produktivita a objemy 

výroby, ale zároveň zdůrazňovaly problém závislosti dělníka na jednom druhu činnosti. Jejím 

důsledkem byl duševní, ale i fyzický pokles, kterému se mělo zabránit prostřednictvím sportu, 

konání besed a knihoven.854 K vzrůstu vzdělanosti dělnictva měli přispět podle tisku i 

studenti, kteří se měli vzájemně s dělníky doplňovat a podporovat.855 

Dělnické tábory, které následovaly koncem září a začátkem října, nebyly povolené 

a kvůli výtržnostem, které je provázely, se nezachovaly zprávy, jestli něčeho ona dvě 

rokování během tábora na Žižkově a na Pankráci dosáhla a zda byly přijaty nějaké rezoluce. 

Dělníci tak ale velkou měrou přispěli k vyhlášení výjimečného stavu nad Prahou od 11. října 

1868 a až do dubna 1869. Přispěla k tomu určitě jistá radikálnost dělníků, ale určitě nejen 

                                                      
847 LENDEROVÁ, Z dějin české každodennosti, s. 49. 
848 Tamtéž, s. 46. 
849 Hejtmanský dům. 
850 Pražský denník, roč. III, č. 333, 1. 12. 1868. 
851 Tamtéž.  
852 Pražský denník, roč. III, č. 288, 17. 10. 1868. 
853 Pražský denník, roč. III, č. 311, 9. 11. 1868. 
854 Tamtéž.  
855 Svoboda, roč. II, č. 15, 10. 8. 1868. 



110 
 

dělníků. Vrstvu dělníků, která se podílela na výtržnostech, bychom mohli nazvat 

subproletariát, kdy se jednalo o mladistvé osoby z nejnižších sociálních vrstev a s nestabilní 

sociální pozicí, které měly sklony k drobné kriminální činnosti, alkoholismu.856 

Dělníci chtěli uspořádat 18. října další tábor na Bohdalci, který ale již z důvodu 

vyhlášení výjimečného stavu nebyl povolen a ani se neuskutečnil z obav z tvrdého zákroku 

vojska a četnictva, jak varoval v tisku nový místodržitel Koller.857 

4.4.3 Vývoj dělnického hnutí v následujících letech 

V roce 1869 dochází v dělnickém hnutí, v tomto případě v dělnickém spolku Oul, 

k politickému boji mezi zastánci Františka Chleboráda, který propagoval svépomoc dělníků 

a jejich úplné odloučení od politiky, kdy se mělo české dělnictvo podřídit vedení staročeských 

vůdců. Proti stálo křídlo podporované mladočechy, kteří požadovali vytvoření samostatné 

odborové organizace a aktivní politiku dělníků v boji za svá práva.858 K tomu se přidaly 

v tomto období i mzdové požadavky dělníků a požadavek zkrácení pracovní doby, vznesené 

i vůči českým zaměstnavatelům v řemeslnických dílnách v Praze, které v roce 1869 vedlo 

k 11 stávkám.859 Vedoucím představitelem byl Jan Bavorský, který figuroval do roku 1871 

jako hlavní inspirátor a rádce nejrůznějších odborů při všech stávkách a hnutích za zkrácení 

pracovní doby a zvýšení mezd.860 České dělnictvo se postupně vzdalovalo české národní 

jednotě, cesta k všeobecnému hlasovacímu právu byla dlouhá a v Čechách existovalo několik 

proudů, které se pokoušely dělnickou otázku uchopit.861 Myšlenky I. internacionály se 

dostávaly do Čech jen velmi zvolna a ojedinělým pokusem byl masový tábor českých 

a německých dělníků na Ještědu roku 1870, kde kromě boje za všeobecné hlasovací právo 

zaznělo i přání česko-německého smíru.862 Další událost, která ovlivnila dělnickou otázku, 

byla velká stávka dělníků ve Svárově v severních Čechách roku 1870, při které zasahovala 

armáda a kdy bylo zastřeleno 6 stávkujících dělníků a další byli zraněni. Přinesla vydání tzv. 

koaličního zákona, který umožnil sdružování dělnictva v boji za jeho ekonomické zájmy.863 

Roku 1869 musel František Chleborád opustit svoji pozici v Oulu, nahradil ho Jan 

Bavorský, protože dělníkům vadila dosavadní apolitičnost spolku zastávaná Chleborádem. 

Další ukázkou odlišného názoru dělnictva bylo založení nových dělnických besed v Karlíně, 
                                                      
856 FASORA, Dělník a měšťan…, s. 18. 
857 Pražský denník, roč. III, č. 289, 18. 10. 1868. 
858 ŠOLLE, K počátkům dělnického hnutí v Praze, in: ČSČH, s. 675. 
859 Tamtéž, s. 674. 
860 Tamtéž, s. 676. 
861 BOROVIČKA a kol., Velké dějiny zemí Koruny české XII. a, s. 255. 
862 Tamtéž. 
863 Tamtéž, s. 449. 
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Smíchově, z nichž nejvýznamnější byla na Malé Straně.864 17. března 1870 se sešli 

v malostranské dělnické besedě dělníci s úmyslem vytvořit jednotný výbor zastupující 

pražské dělníky. Došlo k dohodě a 22. března se sešlo 2000 dělníků, kteří ustavili dělnický 

výbor, který měl zastupovat nejen pražské dělníky, ale i dělníky z okolí, mluvilo se 

o kladenských dělnících.865 Výbor byl ale úředně rozpuštěn a hlavní představitelé v čele 

s Janem Bavorským byli odsouzeni za nedovolené spolčování k nízkým trestům pár zlatých 

pokuty nebo k několika dnům vězení.866 V této době bylo dělnické hnutí ovlivňováno 

mladočechy. Častými hosty na dělnických besedách byli Josef Barák či Karel Sabina, protože 

mladočechy fascinovala početnost a význam dělnických mas, které chtěly politicky využít.  

Roku 1871 se v září konal na Pankráci velký dělnický tábor lidu, kde byl vznesen 

požadavek nejen na všeobecné volební právo, ale i na vydávání skutečného dělnického 

časopisu. Josef Barák tak začal vydávat roku 1872 Dělnické listy, ve kterých vytyčil politický 

program dělnictva, které se ho mělo přidržet, mohl vytvořit předpoklady k vyřešení i dělnické 

otázky. Ovšem během roku 1872 se dělnické hnutí začalo rozcházet i s mladočeským 

proudem, kdy vedoucí úlohu v dělnickém hnutí převzal Josef Boleslav Pecka, který začínal 

v Chleborádově hnutí, ale velmi záhy se přiklonil k sociálně demokratickému směru. 

Zúčastnil se zakládajícího sjezdu rakouské sociální demokracie roku 1874, vzniku 

Českoslovanské sociální demokracie o 4 roky později.867 Dělnické listy pod Peckovým 

vedením uveřejnily samostatný dělnický program, který obsahoval určité společné prvky 

s českým národním programem, ale byl navržen již jen samotnými dělníky. Dělnická otázka 

se tak stala samostatnou a nezávislou na obou politických proudech v české Národní straně.868  

4.5 Tiskové pře 

Tiskové soudy s českými novinami probíhaly v průběhu roku 1868 v aférách, které nás 

s ohledem na Prahu nejvíce zajímají kvůli informacím o událostech v lednu roku 1868, kdy 

navštívil Prahu ministr Eduard Herbst, a nově kvůli informacím o daňových zákonech, 

protože byly noviny obviňovány z výzev k neplacení daní.869 Další příčinou soudních sporů 
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byly i nejrůznější zprávy o nerovnosti práv a povinností mezi rakouskou a uherskou částí říše, 

např. informace o platbách účastníkům uherské revoluce roku 1848.870  

Nejvíce tiskových soudů probíhalo od července 1868, kdy české noviny informovaly 

i o zakázaných táborech. Nejvíce postiženými deníky byly do října Národní listy (poté jejich 

pokračování jako Národní noviny a Naše listy),871 Národní pokrok, Hlas z Prahy, Svoboda 

a Humoristické listy.872 Soudy byly pro noviny dobrou vizitkou pro českou veřejnost, protože 

to byl doklad o tom, že hájily zájmy českého národa proti vládě a státnímu zřízení, které Češi 

odmítali.  

Naopak „Pražský denník“ byl symbolem národní zrady, byl vnímán jako hlas vídeňské 

vlády a symbol udavačství, proto byl také tento deník mnohokrát terčem projevů nenávisti, 

například na mnoha táborech byly tyto noviny páleny či věšeny na stromy jako na šibenici.  

Redaktoři a novináři byli odsuzováni buď k peněžitým trestům, nebo k trestům odnětí 

svobody, ale ani jedno, ani druhé nebylo pro ně jistě příjemné. Nejčastěji byli redaktoři a 

novináři odsuzováni pro přečin „Pobuřování“ či pro zločin „Rušení veřejného pokoje“, a to 

tehdy, když informovali o daňových zákonech či činech spojených s táborovým hnutím. 

Novináři a redaktoři se většinou snažili hájit tím, že článek nenapsali či že nevěděli, kdo 

článek dal v tiskárně do tisku, ale tato obhajoba jim nebyla příliš platná, c. k. soudy 

odsuzovaly obžalované velmi rychle. Pro redaktory a novináře byla v Praze určena jako 

vězení především Novoměstská radnice, kde měli tito odsouzení poněkud volnější režim, než 

kdyby byli zavřeni v regulérním vězení, jakým byla již opět pro novináře nejčastější 

Svatováclavská trestnice873 na Novém Městě pražském.  

Jaká změna to byla, nám ukazuje svědectví jednoho z účastníků táborového hnutí, 

který zažil „normální“ vězení v Jičíně a poté věznění v Novoměstské radnici: „Jaké bylo však 

moje překvapení, když jsem byl přiveden na chodbu, na které jsem viděl procházeti dva 

trestníky, kteří mně šli ihned vstříc, pozdravili zdvořile a odebrali mi ihned moje věci, aby je 

odnesli do cely, kterou otevíral právě přišlý dozorce. Teď jsem byl jak na novém světě. Pěkná, 

světlá cela, dosti prostranná, měla okno opatřené mříží, dvě postele, stolek, dvě židle, věšák 

na šaty, nízká kamna, láhev na vodu, všechno bylo lepší o 100 procent nežli v Jičíně.“874 

Po vyšetřovací vazbě a odsouzení na jeden rok těžkého žaláře byl František Mil Hájek 

umístěn do Svatováclavské trestnice, o které nám zanechává tuto zprávu: „Zde v trestnici 

                                                      
870 Národní listy, roč. VIII, č. 135, 16. 5. 1868. 
871 Vyšetřovány a souzeny pro více jak 120 přečinů.  
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u sv. Václava, v kobkách podobných vězení ze starého věku, nevypadá to o moc lépe nežli 

v Jičíně.“875 

Novináři a redaktoři byli považováni za politické vězně a jako takoví měli jisté 

výhody oproti „normálním“ vězňům. O právech politických vězňů informovaly i noviny, aby 

lidé, kteří měli nastoupit do vězení, věděli o svých právech a dožadovali se jich. 

Mezi politické zločiny se tehdy počítala velezrada; urážka císaře a členů jeho rodiny; 

rušení veřejného pokoje a pořádku; vzpoura a shluknutí; popuzování vůči sněmům a říšské 

radě, když se událo tiskem, a nakonec popuzování k trestním skutkům, co se týče majetku, 

když se událo tiskem.876 Politickým vězňům náležela špitální strava za 27 krejcarů, kdy měli 

mít maso a hovězí polévku a k tomu malý bochníček chleba. K tomu jim přináležela komisní 

strava půl bochníčku černého chleba a vodová polévka s příkrmem, kdo byl zámožnější, mohl 

si připlácet na stravu do 1 zlatého denně či se souhlasem představeného věznice jim mohla 

být donášena strava ze zdrojů mimo věznici.877 Političtí vězni mohli číst noviny, které jim 

opět dovolil představený věznice, dále mohli psát svým náčiním a přijímat návštěvy 

v dohledu zřízence a mít své vlastní ložní prádlo a šaty.878 Političtí vězni neměli být uzavřeni 

s „normálními“ vězni, měli mít zvláštní oddělení, kdy v jedné cele nesměli být více než 

4 vězni. Lékař měl určit vězňům časovou délku procházky a strážníci a dozorci se měli 

k vězňům chovat slušně.879 Největším problémem byly prostory, jelikož v době největších 

procesů nebylo dostatek místa pro všechny politické vězně, proti tomu mnohdy protestovali, 

takže často nezbylo úřadům nic jiného než dávat odklad, než se věznice uvolní.880 Jelikož 

Novoměstská trestnice byla v říjnu 1868 přeplněná, rozhodly úřady o úpravě budovy c. k. 

zemského soudu na Ovocném trhu, kam se měli někteří redaktoři a političtí vězni přemístit.881 

Jedním z nejvíce potrestaných a nejznámějších novinářů byl Josef Barák,882 který do 

konce roku 1869 byl odsouzen k 1,5 ročnímu vězení ve Svatováclavské trestnici. Trest 

nastoupil v červenci 1868 a trestnici se začalo přezdívat „Villa Barák“.883 Ovšem někteří 

novináři byli odsouzeni na daleko více let než Josef Barák,884 ale v době jednání vlády 
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s českou politickou reprezentací byla části redaktorů poskytnuta amnestie v roce 1870. Tehdy 

nastoupila nová vláda Alfréda Potockého, která se snažila o smířlivější postoj vůči 

Čechům,885 takže tito novináři si celé své tresty neodseděli. Přesto by asi nemělo docházet 

k bagatelizaci jejich trestů a obětí, jak se snažili informovat německé noviny, jelikož nebyli 

postiženi pouze redaktoři, ale především jejich rodiny, které byly mnohdy na výdělcích 

novinářů závislé.886 

Dalším problémem pro české opoziční deníky byly kauce, které musely platit při 

soudech. Koncem roku 1869 to bylo u deseti nejvíce trestaných deníků přes 49 tisíc zlatých, 

skutečně bylo zaplaceno 39 tisíc zlatých.887 Tyto peníze šly ve prospěch chudobince 

u sv. Bartoloměje.888 To ovšem nebyly jediné ztráty, které noviny sčítaly, jelikož v průběhu 

léta 1868 a dalších let byly celé náklady novin zabavovány a bylo mnohdy zakázáno 

rozšiřování skrze rychlovlaky, což znamenalo další citelné finanční ztráty pro vydavatele. 

Byla to další taktika c. k. úřadů, jak umlčet opoziční listy.  

Největší díl viny na pronásledování tisku byl v roce 1868 přiřknut ministru 

spravedlnosti, a v Praze jedné z nejvíce nenáviděných postav vlády, Eduardu Herbstovi.889 

Z pohledu Čechů bylo toto pronásledování chápáno jako důkaz osobní zášti ministra Herbsta 

vůči Čechům. Vládní listy naopak tresty a zabavování viděly jako nutnost, jelikož české 

opoziční listy podle nich jitřily situaci v zemi, která se i díky agitaci v tisku ocitla na pokraji 

revoluce.890  

4.6 Vzrůstající napětí 

Situace se v Praze od konce června 1868 začala postupně zhoršovat, začínalo narůstat 

napětí, a to jak na některých táborech či výletech, kdy se pálily noviny, které neprosazovaly 

český státoprávní program, tak při nejrůznějších střetech v pražských ulicích. V novinách se 

už od konce června objevují zprávy o vyhlášení stavu obležení v Čechách či vyhlášení 

výjimečného stavu v Praze, ke kterému ale došlo až 11. října 1868.  

Ti, kdo se nejvíce účastnili různých srážek, byli především studenti. Příkladem bylo 

vylíčení jejich akcí během císařovy návštěvy v Praze v červnu 1868. Další zpráva se týkala 

rvačky mezi českými studenty a německými burši, ke které došlo v neděli 26. července 

                                                      
885 URBAN, Česká společnost…, s. 242. 
886 Svoboda, roč. II, č. 13, 11. 7. 1868. 
887 ARBES, Pláč…, s. 98. 
888 Tamtéž. 
889 Národní noviny, roč. II, č. 75, 1. 10. 1868. 
890 Pražský denník, roč. III, č. 289, 18. 10. 1868. 
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v Chuchli. Během ní byli zraněni dva němečtí studenti, které noviny označují za členy 

pražských buršů.891 

Šlo o následující událost. V neděli spadli ze stráně k chuchelskému hostinci dva 

mladíci, kteří upadli do bezvědomí. Lidem, kteří se k nim sběhli, se podařilo je přivést  

k vědomí a zjistilo se, že jde o dva německé studenty, jeden byl z Prahy a druhý byl původem 

z Liberce. Vypověděli, že se na kopci setkali s českými studenty, které vedl Srb Sava 

Rajkovič, který se „proslavil“ již v lednu během herbstovských demonstrací před německým 

Kasinem.892 Rajkovič se měl dát s Němci do hádky, poté je prý oba shodil ze skály. A zde už 

se dostáváme na tenký led, protože líčení celé události byla rozdílná. Němci dávali vinu 

Rajkovičovi a českým studentům, že německé studenty napadli, Češi naopak dávali vinu 

německým studentům, kteří měli být opilí a měli Čechy urážet a vyprovokovat ke konfliktu, 

ti si to ale nechtěli nechat líbit.893 Kvůli tomu byl Rajkovič zatčen a dán do vyšetřovací vazby. 

To se nelíbilo českému tisku, který tento akt bagatelizoval a udával důvody, proč k tomuto 

činu došlo. Údajně již přetekl pomyslný pohár trpělivosti, kdy Češi do té doby snášeli 

nejrůznější německé nadávky a pošklebky. Navíc se noviny snažily znevěrohodnit podle nich 

domnělé oběti tím, že je označily jako známé buřiče a provokatéry a upozornily, že do té doby 

c. k. policie či četnictvo nevyšetřovalo žádný útok německých studentů na české.894 Navíc 

jeden ze studentů měl být poněmčený Čech, což mělo také u české veřejnosti zanechat na 

oběti špatný dojem.895 Rajkovič byl za tento čin odsouzen soudem k 6 týdnům vězení oproti 

10 měsícům, které navrhoval žalobce.896 S výší trestu tedy nesouhlasil, odvolal se a nový soud 

zvýšil trest na 6 měsíců.897 

Dalším důkazem o vzrůstajícím napětí v Praze může být i zpráva o neúčasti pražských 

Němců na slavnostech německých střelců ve Vídni, konaných koncem července 1868. Jako 

důvod se udávaly obavy pražských Němců z české reakce, což je vedlo ke zdrženlivosti.898 

Již od července se navíc šířily tiskem zprávy o stahování vojska ku Praze,899 což na 

klidu obyvatel Prahy a jeho okolí, také nepřidalo. Mnohde se totiž vojsko používalo jako 

                                                      
891 Národní noviny, roč. II, č. 12, 28. 7. 1868. 
892 Tamtéž. 
893 Tamtéž.  
894 Tamtéž.  
895 Svoboda, roč. II, č. 16, 25. 8. 1868. 
896 Národní noviny, roč. II, č. 69, 25. 9. 1868. 
897 Pražský denník, roč. III, č. 301, 30. 10. 1868. 
898 Národní noviny, roč. II, č. 13, 29. 7. 1868. 
899 Národní noviny, roč. II, č. 23, 8. 8. 1868. 
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asistence při exekucí majetku či k uklidnění obyvatel oblasti, kde proběhly nějaké nepokoje či 

nepřístojnosti.900  

To ovšem nebyl jediný problém, více vojáků ve městě znamenalo i více problémů 

a potyček, protože se vojáci dostávali opakovaně do konfliktu s občany města, což ke klidu 

v Praze také nepřispívalo.901  

Navíc docházelo ke zvyšování počtu tajných policistů v Praze, kteří měli dohlížet na 

nálady obyvatel ve městě, jejich počet byl kolem 1600 a české noviny rády podávaly humorné 

zprávy o tom, jak se dva tajní policisté dali do hovoru v jednom hostinci, načež jeden druhého 

požádal, aby šel s ním, teprve venku ale zjistili, že jsou oba tajní, o čemž ani jeden neměl 

potuchy.902 

Situace se dále vyhrotila koncem září a začátkem října 1868, kdy se konaly dělnické 

tábory lidu na Žižkově903 a na Pankráci,904 které vyvrcholily výtržnostmi v Praze. Ty přiměly 

vládu vyhlásit v Praze 11. října 1868 výjimečný stav. Výtržnosti se týkaly především 

německého Kasina v dnešní Jungmannově ulici, německého divadla, kostela sv. Ignáce, kde 

byla „pouze“ vysklena okna a provolávány byly posměšky a urážky vůči odpůrcům národa.905 

Co bylo z dnešního pohledu závažnější, byly protižidovské nálady demonstrantů, které vedly 

k útoku na vilu židovského majitele novin „Tagesbote“ Davida Kuha v Michli. Od nejhoršího 

zachránili vilu husaři, kteří pohotově přicválali a výtržníky rozehnali. K této události se opět 

pojí příběh, který ale nebyl úředně potvrzen, a sice o útoku davu proti domnělému udavači 

židovského původu, jehož chtěl dav utopit. To se sice naštěstí nestalo, ale byl davem zbit.906 

Proti Davidu Kuhovi se vedla nenávistná kampaň po celý námi sledovaný rok, kdy mu bylo 

v tisku nadáváno907 a dokonce vyhrožováno i šibenicí.908 Noviny byly v mnoha ohledech 

                                                      
900 K podobnému zákroku vojska došlo po táboru na Petruškových vrších 16. srpna 1868 u Vysokého nad 
Jizerou, kde musel situaci zklidnit vojenský oddíl.  
901 Národní noviny, roč. II, č. 27, 12. 8. 1868. 
902 Národní noviny, roč. II, č. 24, 9. 8. 1868. 
903 Tábor lidu na Žižkově se konal 28. září 1868 a sešlo se na něm podle odhadů 15 000 lidí, tento tábor byl 
provázen výtržnostmi vůči tajným policistům a nepokoje pokračovaly i v Praze. Více o táboru na Žižkově in 
KUBÍČEK, Lubomír, Tábory lidu v Praze v 19. století, s. 37–39.  
904 Tábor lidu na Pankráci se konal 4. října 1868, kterého se účastnilo podle odhadů 20 000 lidí, kdy se tento 
tábor zvrhl v ještě větší výtržnosti, kdy bylo proti demonstrantům nasazeno vojsko k rozehnání, které ale situaci 
nezklidnilo, ale naopak ji zhoršilo. Více o táboru lidu na Pankráci in KUBÍČEK, Tábory lidu v Praze  
v 19. století, s. 39–43. 
905 KUBÍČEK, Tábory lidu v Praze v 19. století, s. 37–43. 
906 Tamtéž, s. 42. 
907 Národní pokrok, roč. I, č. 139, 8. 5. 1868. 
908 Svoboda, roč. II, č. 9, 10. 5. 1868. 
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zaujaty proti Židům, kdy nechtěly sice Židům křivdit, ale popisovaly, že mnozí Židé909 štvali 

proti všemu českému a stávali se tak českými protivníky a nepřáteli.910 

Tyto události nakonec vedly k zavedení výjimečného stavu v Praze, který po výbuchu 

výtržností a zásahu vojska vedl k nucenému uklidnění veřejných událostí, jelikož za porušení 

veřejného pokoje v době výjimečného stavu hrozily tvrdé tresty, o kterých nerozhodovaly 

civilní soudy, ale soudy vojenské. 

4.6.1 Státoprávní deklarace 

Důležitou událostí roku 1868 bylo vyhlášení státoprávní deklarace na českém sněmu 

22. srpna 1868. O tomto dokumentu existuje dostatečné množství informací, proto se o ní 

zmíníme pouze krátce a budeme se zabývat spíše její podporou v Praze. 

Státoprávní deklarace souvisela se svolaným českým zemským sněmem, kdy vládě 

záleželo na tom, aby se ho čeští liberálové zúčastnili a poslali později své zástupce i na 

říšskou radu do Vídně. Za to se slibovalo Čechům rozšíření zemské samosprávy, ale ne 

takové vyrovnání, jakého dosáhli Maďaři a jaké si Češi a česká státoprávní šlechta přáli. 

Jelikož čeští politici viděli, že za nimi stojí široké vrstvy obyvatel, že ani zahraniční situace 

pro monarchii nebyla úplně příznivá a potřebovala uklidnění domácích poměrů, což bez 

uklidnění Čech jako jedné z nejbohatších provincií říše nešlo, rozhodli se k vystupňování 

tlaku na vládu, tím, že do zemského sněmu čeští liberálové nevstoupili a vydali pouze 

prohlášení, za jakých podmínek jsou ochotni se podílet na chodu sněmu, potažmo rakouské 

části říše. Tuto deklaraci podepsalo všech 81 českých poslanců, českým politikům záleželo na 

tom, aby byla opět projevena jednota. Stejně se zachovali i čeští poslanci na Moravě, kteří 

podali podobné osvědčení, proč se nemohou sněmu zúčastnit. Souhlas s deklarací vyjadřovaly 

telegramy z českých měst, ve kterých byli podporováni poslanci v této jejich pasivní politice.  

Co je ovšem zajímavé, podobné prohlášení neschválili zastupitelé Prahy. Hlavní 

důvod pro většinu byl takový, že by schválením mohlo dojít k omezení pravomocí ze strany  

c. k. úřadů, což byl především staročeský argument,911 s kterým mladočeši nesouhlasili, ale 

byli v menšině.912 Následující dny se rozvíjely teorie o hlasování, jelikož na Staroměstském 

náměstí a po městě byly rozmístěné vojenské jednotky a přišly zprávy, že vojáci byli na 

náměstí z důvodu ochrany místodržitelského rady von Webra, který měl v případě, že by 

zastupitelstvo Prahy vyjádřilo souhlas se státoprávní deklarací, městské zastupitelstvo 

                                                      
909 Především novináři a majitelé novin a továren. 
910 Národní pokrok, roč. I, č. 74, 3. 3. 1868. 
911 Proti souhlasu hlasovali i František Palacký a František Ladislav Rieger, tedy muži, kteří deklaraci vytvořili. 
912 Národní noviny, roč. II, č. 83, 9. 10. 1868. 
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rozpustit. Kvůli tomu mohlo dojít k novým výtržnostem, jelikož jednání se účastnilo mnoho 

obecenstva ze strany Pražanů.913 V rozhodnutí možná hrálo roli očekávané blízké vyhlášení 

výjimečného stavu v Praze, ale byl to další důkaz o budoucím rozkolu Národní strany a jejím 

budoucím rozdělení roku 1874. 

4.7 Výjimečný stav v Praze 

Po zmíněných táborech na Žižkově a na Pankráci se očekávalo, kdy bude výjimečný 

stav nad Prahou vyhlášen. České opoziční listy psaly o tom, že účastníci táborů za výtržnosti 

přímo nemohou, jelikož byli k tomu vyprovokování vojenským zákrokem. Díl viny byl i na 

německých novinách, které pražský lid zbytečně provokovaly svou útočností proti českým 

zájmům.914 Přitom dokládaly, že Češi se výjimečného stavu nebojí, že už ho jednou zažili po 

červnových bouřích roku 1848. Naopak vládní listy si vůči účastníkům táborů nebraly 

servítky, nazývali je přímo „lůzou a sběří“915 a ptaly se, jak dlouho ještě vláda nechá Čechy 

konat veřejná násilí, loupeže, zabíjení a sociální vzpoury.916  

Vláda a císař nečekali dlouho a 11. října bylo oznámeno vyhlášení výjimečného stavu 

nad Prahou. Změny se týkaly obyvatel Prahy, karlínského a smíchovského okresu a týkaly 

se omezení jejich občanských práv zajištěných prosincovou ústavou.  

Šlo především o věci trestné, kdy doba zadržení podezřelých se měnila ze dvou na 

čtrnáct dní; rušily se kauce na propuštění; možnost vyhoštění nebezpečných občanů, či 

naopak zákaz pohybu mimo určené území; pro domovní prohlídku nebylo potřeba soudního 

povolení; bylo povoleno zabavování a otevírání soukromých psaní bez soudního souhlasu.917 

Další změny se týkaly spolků. Nové spolky se nemohly zakládat bez úředního 

souhlasu, a c. k. úřady mohly shromažďování již fungujících spolků zakázat, na schůzích 

mohl být účasten zástupce c. k. úřadů, který měl právo sezení rozpustit, pokud by se téma 

schůze neshodovalo se zaměřením spolku, shromáždění spolku se mohlo konat jen se 

souhlasem c. k. úřadů.918 Veřejné srocování na veřejnosti či v uzavřených místnostech bylo 

zakázáno. 

Další omezení se týkala tisku. Úřady měly možnost zakázat vydávání tisků, které 

znamenaly nebezpečí pro veřejný pořádek, dále se prodlužovaly lhůty, kdy měly noviny 

                                                      
913 Národní noviny, roč. II, č. 84, 10. 10. 1868. 
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předkládat c. k. úřadům, co dají do tisku, na tři hodiny a u ostatních tisků na 8 dnů před 

vydáním.919 Poslední část nařízení se týkala úpravy osobních práv, která mohla být omezena. 

Šlo například o držení zbraně, shromažďování se na veřejných místech, držení pasů 

a pořádání demonstrací a účast na nich.920 Výjimečný stav se měl odvolat, pokud pominou 

příčiny jeho vyhlášení. Výjimečný stav platil pro Prahu a karlínský a smíchovský okres. 

Vládní listy při té příležitosti uvedly, že vláda neměla jinou možnost, jelikož se 

chystaly další tábory, plánovala se národní pouť na Bílou horu, a ty mohly znamenat další 

výtržnosti.921 Při té příležitosti byl ustanoven i nový český místodržitel baron Alexandr 

Koller, který nahradil hraběte Kellersberga, jenž situaci v Praze nezvládl.922 Nový 

místodržitel v nastupujícím textu nenechal nikoho na pochybách, s jakými záměry do Prahy 

přišel: „Mám úlohu, abych pokoj, pořádek a zákonitost opět v skutek uved, postavím se se vší 

přísností a všemi prostředky, jimiž vládnu, na odpor všelikému rušení pokoje, nechť k rušení 

takovému bylo toliko mířeno, aneb nechť se pokoj skutečně porušil, přičemž přihlížeti budu 

povýtečně a ostře ke škůdcům… Nebudu též váhati, abych násilnému rušení veřejného pokoje 

a pořádků, bude-li toho třeba, plnou mocí zbraní přítrž učinil, při čem uvaluji těžkou 

odpovědnost za následky, zločinným způsobem přivoděné na ty, kteří by mne k tomuto 

nejposlednějšímu kroku přinutili.“923 

4.7.1 Opatření ve městě 

Po vyhlášení výjimečného stavu následovalo odebrání pravomocí městské stráži 

a policii, které byly nyní podřízeny místodržitelství a měly se změnit na městské četnictvo. 

S tím ale mělo pražské zastupitelstvo problém, jelikož potřebovalo mít strážníky, kteří by 

dohlíželi na pořádek ve městě.924 Takže došlo ke zrušení městské policie a převedení 

bezpečnosti pod křídla státu. Do Prahy mělo přijít z Vídně na 330 členů c. k. policejní stráže, 

kdy místodržitelství Praze městskou policii nepovolilo. Ovšem dosavadní policie měla zůstat 

na svých místech až do konce října.925 C. k. policejní komisařství převzalo správu nad 

bezpečností města 27. října.926 Přesto za pouhých 6 dní c. k. policie v Praze zatkla 331 osob, a 

to 10 osob pro krádež, 15 osob pro výtržnosti a 109 osob bylo odesláno z městské věznice 
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Fišpánky „postrkem“927 do domovských obcí, odkud osoby pocházely.928 V dalších 6 dnech 

zatkla c. k. policie dalších 407 osob, dvě osoby za urážku Veličenstva a 130 osob bylo 

posláno postrkem z Prahy.929 Důvody těchto vysokých počtů zatčených byl ten, že c. k. 

policejní stráž neměla při převzetí povinností od městské stráže dost mužů, kteří by hlídali 

městské brány, a tak došlo k tomu, že se do Prahy nahrnulo velké množství osob, které měly 

Prahu zakázanou. Druhou nejpočetnější skupinou zadrženou c. k. policií byli žebráci.930 

V prvních dnech byly zakázány chystané demonstrace jako například dělnický tábor 

na Bohdalci, a to jednak z důvodu výjimečného stavu, jednak že se tam měly řešit věci 

nepříslušející dělníkům a akce měla podle c. k. policejního ředitelství vystupovat proti 

ústavně. Podobně byl zakázán vznik i dělnického zpěváckého spolku.931 Přesto měly c. k. 

úřady obavy z konání tábora, a proto byly vylepovány letáky od místodržitele Kollera, že 

pokud dojde k porušení zákona, s veškerou svou mocí zasáhne a nastolí zákon. Z toho důvodu 

i noviny vydávaly prohlášení, ve kterých obyvatele odrazovaly od účasti na táboru a podobné 

prohlášení vydal i purkmistr Prahy Karel Leopold Klaudy.932 Přesto nenechalo vojsko nic 

náhodě a 18. října rozmístilo po Praze i mimo Prahu četné vojenské hlídky, ale bylo to 

zbytečné, protože lidé se k Bohdalci nevydali, snad kromě pár chlapců, kteří se rozutekli, 

jakmile uviděli vojáky.933 

Důvodem, proč byly c. k. úřady tak opatrné, bylo to, že se v den vyhlášení 

výjimečného stavu konal tábor lidu na Císařské louce na Smíchově, kde se podle odhadů 

shromáždilo až 3000 lidí, kteří ale byli hned vojskem rozehnáni.934 

Další opatření se týkala především tisku a tiskáren, kdy c. k. policejní ředitelství 

požadovalo po tiskárně Národních novin, aby nejméně 2 hodiny před expedicí doručila tištěné 

noviny na ředitelství ke kontrole.935 Kontrola a rychlejší možnost zákazu vedly opoziční listy 

k tomu, že od 11. října do 19. října se vyvarovaly ožehavých politických zpráv, nakonec to ale 

vedlo k zastavení vydávání jak Národních listů (Národní noviny), tak Národního pokroku 

20. října.936 To vedlo k vydávání novin mimo území, na něž se výjimečný stav nevztahoval. 

Od 1. listopadu 1868 byl Národní pokrok (Koruna) vydáván až do odvolání výjimečného 

                                                      
927 Postrk – nucené přemístění osoby z určitého místa do obce, kde měla domovské právo. 
928 Pražský denník, roč. III, č. 305, 3. 11. 1868. 
929 Pražský denník, roč. III, č. 312, 10. 11. 1868. 
930 Naše listy, roč. I, č. 18, 18. 11. 1868. 
931 Národní noviny, roč. II, č. 89, 15. 10. 1868. 
932 Národní noviny, roč. II, č. 92, 18. 10. 1868. 
933 Národní noviny, roč. II, č. 93, 19. 10. 1868. 
934 Pražský denník, roč. III, č. 283, 12. 10. 1868. 
935 Národní noviny, roč. II, č. 90, 16. 10. 1868. 
936 Pražský denník, roč. III, č. 293, 22. 10. 1868. 
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stavu v Chrudimi. Národní listy (Naše listy) vycházely stále v Praze. Poslední událostí, k níž 

se Češi v tomto roce upínali jako k možnému protestu proti vládě, byl den porážky bitvy na 

Bílé hoře 8. listopadu, kam se měl konat velký národní průvod. Místodržitelství o tomto dni 

samozřejmě vědělo a vědělo i o plánech Pražanů využít tohoto data k dalším protestům. Proto 

vyslalo do města i do jeho okolí vojenské sbory, které měly dohlížet na dodržování 

výjimečného stavu v Praze.939 Na Bílou horu vyslalo místodržitelství již 6. listopadu vojáky, 

aby tam dohlíželi na pořádek a klid, do neděle byli postupně doplňováni o další vojenské 

jednotky. Ke srocení lidu opravdu došlo, podle informátorů se měla demonstrace konat 

v Emauzích, kde byli pohřbeni někteří účastníci svatodušních bouří v červnu 1848. Kolem 

8 hodin ráno se v emauzském kostele srocoval větší počet dělníků a studentů, kteří měli 

klobouky ozdobeny smutečními barvami.940 Kvůli tomu se před kostel přemístily některé 

vojenské jednotky, které po mši 10 lidí se smutečními vzory zadržely a odvedly na policejní 

ředitelství k výslechu. Někteří se snažili vymluvit na dodržování smutku za blízkého 

zesnulého,941 ale další přiznali, že „je to opravdu smutný den“.942 Po výslechu byli zadržení 

propuštěni, ale bylo s nimi zahájeno trestní řízení, kdy ještě toho dne bylo 7 osob odsouzeno 

k několikadenním trestům.943 Během celého dne mělo být zatčeno po Praze kolem 50 osob. 

Veřejným děním v Praze, ale i po celých Čechách otřásla zpráva nepolitického 

charakteru, a to strašná nehoda dvou vlaků na pražsko-plzeňské dráze, ke které došlo 

10. listopadu v ranních hodinách u Hořovic, kdy nákladní vlak narazil do osobního vlaku, 

vezoucího především vojáky na dovolenku.944 Důvodem srážky bylo prudké sněžení a závěje 

na trati, takže osobní vlak musel na trati mezi Zbirohem a Hořovicemi zastavit, dojel ho ale 

vlak nákladní, který do osobního narazil.945 Srážka si vyžádala 29 okamžitě mrtvých vojáků946 

a dalších 64 zraněných.947 Vinou srážky bylo poškozeno či zničeno 12 vagónů nákladního 

vlaku a 4 vagóny osobního vlaku.948 Kvůli prudkému sněžení bylo přerušeno telegrafické 

spojení, a proto se o tragédii dozvěděli v Praze až 10. listopadu ráno, kdy odtud vyrazili 

dělníci opravit telegrafní dráty až k Hořovicím, kde na nádraží byli umístěni první ranění.949 

Do Prahy dorazil osobní vlak z Plzně v ten den večer a na Smíchovském nádraží na něj čekaly 

                                                      
939 Pražský denník, roč. III, č. 311, 9. 11. 1868. 
940 Tamtéž.  
941 Naše listy, roč. I, č. 9, 9. 11. 1868. 
942 Pražský denník, roč. III, č. 311, 9. 11. 1868. 
943 Tamtéž.  
944 Naše listy, roč. I, č. 12, 12. 11. 1868. 
945 Naše listy, roč. I, č. 11, 11. 11. 1868. 
946 Vinou zranění se celkový počet mrtvých vyšplhal na 40. 
947 Vojáci byli většinou slovenské a maďarské národnosti. 
948 Naše listy, roč. I, č. 11, 11. 11. 1868. 
949 Tamtéž.  
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davy lidí, kteří se o tragédii dozvěděli. Prostor byl ale obsazen vojskem a c. k. stráží, která 

dohlížela na pořádek, a lehce ranění vojáci byli nakládáni do připravených vojenských vozů. 

Z Prahy se naopak k Hořovicím vydali vojenští lékaři a odstraňování trosek trvalo několik 

dní. Noviny v další dny přinášely strašlivá svědectví o raněných a obětech této tragédie. 

Zajímavostí pro nás je zpráva o hyenismu některých lidí, kteří v nádražní hale v Hořovicích 

obstupovali raněné vojíny zde umístěné a vyptávali se jich, co se stalo, místo toho, aby se o ně 

postarali a poskytli jim nějaké občerstvení.950 Pohřeb obětí se konal 13. listopadu 

v Crhovicích, kde bylo 22 obětí pohřbeno ve společném hrobě.951  

 Poslední větší událostí, které byla Praha svědkem v roce 1868, byly volby do 

obecního zastupitelstva, které měly probíhat 14. prosince. Purkmistr Karel Leopold Klaudy se 

ale snažil o jejich odložení na dobu po ukončení výjimečného stavu. Pro toto odložení ale 

neviděl místodržitel Koller sebemenší důvod.952 Čeští kandidáti se cítili znevýhodněni, jelikož 

výjimečný stav neumožňoval veřejnou agitaci na veřejných prostranstvích, přitom doufali 

veřejnou agitací ve větší zmobilizování voličů, takže situaci považovali jako výhodu pro 

Němce.953 Navíc se před volbami probíral stav obecního rozpočtu, který byl v minulých 

letech zatížen schodkem, čímž německé listy upozorňovaly na špatné hospodaření rady, která 

byla od roku 1861 pod vládou českých politiků. České listy naopak schodky omlouvaly 

nutnými investicemi do veřejného majetku954 a i nutnými výdaji v důsledku války 1866, kdy 

se muselo město postarat o lidi utíkající před válkou a odstranit ztráty z pruské okupace.955 

V doplňovacích obecních volbách stály proti sobě dvě kandidátky, kandidátka německého 

Kasina956 a kandidátka „Pokrok k lepšímu“957. Ve volbách mohlo volit 6356 voličů,958 z nichž 

volilo 4348.959 V obecních volbách zvítězila kandidátka „Pokrok“, získala 23 zastupitelů, 

německé Kasino 8 zástupců, přitom se volilo v jednotlivých městských obvodech,960 česká 

                                                      
950 Naše listy, roč. I, č. 12, 12. 11. 1868. 
951 Naše listy, roč. I, č. 14, 14. 11. 1868. 
952 Naše listy, roč. I, č. 25, 25. 11. 1868. 
953 Naše listy, roč. I, č. 38, 8. 12. 1868. 
954 Stavba plynárny a nového mostu přes Vltavu. 
955 Naše listy, roč. I, č. 41, 11. 12. 1868. 
956 Zastupovala zájmy především pražských Němců. 
957 Společná kandidátka staročeského a mladočeského proudu Národní strany. 
958 Pro obecní volby, stejně jako pro volby do zemských sněmů fungoval tzv. kuriový systém, který rozděloval 
voliče podle majetku, kdy volit směli muži, kteří platili určitou částku přímých daní. Volilo se ve třech kuriích, 
kdy Češi nezvítězili pouze v Josefově, ve druhé kurii na Starém Městě a druhé kurii na Malé Straně (v první se 
na Malé Straně nehlasovalo). 
959 Pražský denník, roč. III, č. 347, 15. 12. 1868. 
960 Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Josefov. 
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kandidátka neuspěla pouze v Josefově.961 Volby tedy dopadly pro českou politickou 

reprezentaci dobře, nehrozily tedy žádné změny poměrů na pražské radnici. 

Zajímavou zprávu Pražanům přinesly úřední listy o novém názvu celé říše, kdy byl 

potvrzen název soustátí „rakousko-uherské mocnářství“ či „rakousko-uherská říše“.962 

Výjimečný stav znamenal utišení veřejných projevů v Praze, zvýšenou opatrnost 

opozičních novin v politických otázkách, kdy články se politikou zabývaly méně a nebyly tak 

útočné vůči vládě jako před výjimečným stavem. Díky tomu nepřibývaly v takové míře nové 

tiskové soudy, probíhaly pouze ty za články před výjimečným stavem, lidé byli opatrnější 

a zbytečně neprovokovali c. k. úřady, které byly, jak se Češi přesvědčili na příkladu Bílé hory 

či Bohdalce, ochotny použít na udržení pořádku armádu. 

 

Výjimečným stavem v Praze končí událostmi nabitý rok 1868, který Češi využili 

nejrůznějšími způsoby k politickému boji za uznání státoprávního postavení zemí Koruny 

české v rámci rakousko-uherské říše. Akce, jejichž dějištěm byla Praha, měly mnoho 

nejrůznějších aktérů, provedení a záměrů, s nimiž do nich jejich pořadatelé šli. Některé z nich 

byly vysloveně konfrontační, nové byly protesty proti nové ústavě a proti návštěvě Eduarda 

Herbsta v Praze, kdy byla hned na počátku roku česká veřejnost na nohou, a proběhlo první 

zatýkání za nepřístojnosti během demonstrací. Tyto demonstrace měly výrazný protivládní a 

protiněmecký charakter.  

Novým způsobem protestů bylo odpírání placení nových daních, které byly pro Čechy 

uzákoněny pro ně nezákonným parlamentem, kdy si Češi i uvědomili svoji důležitost pro 

předlitavskou vládu, která se bez daní v Čechách nemohla obejít. Na tyto protesty navázalo 

tábor lidu na Řípu, který se zabýval především protestu proti novým daním a vyhlásil podporu 

českému státoprávnímu programu a požadoval všeobecné hlasovací právo do českého 

zemského sněmu. Tímto táborem se poté inspirovalo celé táborové hnutí v námi sledovaném 

období.  

Důležitou část zde tvoří dělnická otázka, kterou se snažili dělníci řešit v tomto období 

svépomocí, zakládáním potravních spolků. Důležitou postavou byl František Chleborád, který 

nebyl příznivcem samostatného politického angažování dělníků. Dělníci nakonec přispěli 

pořádáním zakázaných táborů na Žižkově a Pankráci k vyhlášení výjimečného stavu nad 

Prahou v říjnu 1868, kdy byla omezena řada občanských práv Pražanů. Opatření ale vedla 

k celkovému uklidnění situace v Praze.    

                                                      
961 Pražský denník, roč. III, č. 347, 15. 12. 1868. 
962 Pražský denník, roč. III, č. 320, 18. 11. 1868. 
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5 Situace v průběhu 1869–1872 

Po bouřlivém roce 1868, který byl v mnoha ohledech přelomový a určující pro celé 

toto období, máme nyní za úkol zhodnotit události, které se udály v období 1869–1872, 

a protože se jedná o poměrně dlouhé období, zaměříme se pouze na politické aféry v tomto 

období. Shrneme táborové hnutí v Praze roku 1869, politické jednání o českém vyrovnání 

v letech 1870–1871 a chabrusové volby roku 1872, které znamenaly faktické zavedení 

přímých voleb do říšské rady a nastíníme faktické rozdělení české Národní strany a vypuknutí 

velké hospodářské krize roku 1873. 

5.1 Táborové hnutí v Praze roku 1869 

Výjimečný stav v Praze trval až do dubna 1869, kdy byl 28. dubna vládou zrušen 

a během zbývajícího roku bylo uspořádáno několik táborů lidu, k nimž úřady i pořadatelé 

zvolili jiný přístup. Pořadatelé podávali na c. k. úřady žádosti o povolení a úřady tyto tábory 

lidu povolovaly,963 tím nedocházelo k tak bouřlivému průběhu táborů jako v roce 1868.  

Důvodem bylo i vzrůstající napětí v Evropě, protože se blížilo měření sil mezi Francií 

a Pruskem a v Rakousku byla silná protipruská klika,964 která si přála vrátit porážku Prusku 

z války roku 1866. Z tohoto důvodu bylo pro vládu důležité urovnat vnitrostátní problémy, 

z nichž největším v tuto dobu bylo uklidnění českých zemí po protestech roku 1868, protože 

bylo důležité udržení loajality země, která se mohla opět stát bojištěm v příštím konfliktu. Na 

příští měření sil se „těšili“ i Češi, kteří doufali v zahraniční pomoc. Rieger roku 1869 předal 

císaři Napoleonovi III. své pověstné memorandum,965 ale významnější pomoci se od 

francouzského císaře Češi nedočkali. 

V Praze se konaly v tomto roce tři velké tábory lidu a slavnost výročí narození Jana 

Husa. Prvním z nich byl tábor lidu na Letenské pláni 17. května 1869, kterého se podle 

odhadů mělo zúčastnit velké množství lidí, odhady byly kolem 30 000–60 000 lidí. Na tomto 

táboře je už vidět rozdíl, protože tím, že byl povolen, ztratil i jistou revolučnost, 

neprojevovala se už tolik státoprávní otázka, ale problémy, které tolik úřadům nevadily, jako 

např. starost o výchovu omladiny, a i projevy nebyly tolik útočné jako v roce 1868.967 Tábory 

lidu byly stále v režii mladočechů, vrcholní staročeši se tohoto hnutí aktivně neúčastnili 

                                                      
963 KUBÍČEK, Tábory lidu v Praze…, s. 47. 
964 Protipruskou kliku tvořili především říšský kancléř Ferdinand Beust a velitel rakousko-uherské armády 
arcivévoda Albrecht Habsburský. 
965 Riegrovo memorandum – V tomto dokumentu Rieger shrnul hlavní zásady důležitosti českého státního práva 
a federalizaci Rakousko-Uherska pro Francii.  
967 KUBÍČEK, Tábory lidu v Praze…, s. 47. 



125 
 

z obav, že by se mohlo toto hnutí dostat do stejné situace jako v roce 1868 či dříve v roce 

1848. Tehdy měli obavu, aby lidové hnutí nediskreditovalo dosavadní politická jednání se 

státoprávní šlechtou, vládou a císařem.968 

Další dva tábory lidu byly dělnické, první se konal také na Letenské pláni 23. května 

1868 a druhý na Rohanském ostrově v dnešním Karlíně o týden později. Tyto dělnické tábory 

řešily kromě dělnických problémů i rozpory v dělnickém spolku Oul, kdy tábor na 

Rohanském ostrově byl výrazně opoziční vůči postavě předsedy Františka Chleboráda, který 

v tomto roce svoji vedoucí pozici v Oulu také opustil. Chleborád byl spíše staročeského 

zaměření, zatímco jeho protivníci byli pod vlivem mladočeské agitace.969 Poslední větší akcí 

roku 1869 v Praze byly oslavy Husových narozenin 4. října na Betlémském náměstí, kterého 

se mělo podle odhadů účastnit 60 000 lidí. 970 Tato slavnost předcházela velkému 

shromáždění Čechů v Husinci 6. září 1869. Zajímavostí zde bylo ojedinělé veřejné vystoupení 

Františka Ladislava Riegra. 

Na podzim roku 1869 se měly konat volby do zemského sněmu za české poslance, 

kteří nevstoupili do zemského sněmu z loňského roku, a spolek Slovanská lípa971 plánoval 

uspořádání řady táborů, které měly agitovat ve prospěch kandidátů.972 Tady ovšem došlo 

k několika problémům, jelikož spolek nechtěl původně prosazovat kandidáty, které vybral 

staročeský sbor důvěrníků, ale jiné kandidáty.  

Tím by ale došlo k již faktickému rozdělení Národní strany, které si v této době 

vrcholní mladočeši nepřáli, jelikož nechtěli v této bouřlivé době narušovat národní jednotu.973 

Rozštěpení mohlo být považováno od širokých vrstev za národní zradu a mladočechům se 

mohlo stát to, co se stalo staročechům při vyjednávání o punktacích roku 1890.974 Staročeši se 

po protestech stali marginální stranou a doslova zrádci národní věci.975 Proto se vrcholným 

mladočechům podařilo přesvědčit výbor Slovanské lípy, aby byli podporováni kandidáti 

                                                      
968 O táboru lidu na Letenské pláni více in: KUBÍČEK, Tábory lidu v Praze…, s. 48–53. 
969 Více o dělnických táborech lidu na Letné a Rohanském ostrově in: KUBÍČEK, Tábory lidu v Praze…,  
s. 53–60.  
970 Více o oslavě na Betlémském náměstí in: KUBÍČEK, Tábory lidu v Praze…, s. 60–62. 
971 Slovanská lípa – mladočeský spolek, který navazoval na rok 1848 a vznikl na jaře 1869 a určil si cíl chránit 
konstituční principy a rovnost národností a hájit samostatnost Čech, Moravy a Slezska. KUBÍČEK, Tábory lidu 
v Čechách…, s. 36-37. 
972 PURŠ, Jaroslav, Tábory lidu v českých zemích 1868-1871, in: ČSČH 1958, s. 264. 
973 EIM, Politické úvahy…, s. 54. 
974 Punktace byla jednání mezi staročechy, českými Němci a vládou o česko-německém smíření, kdy bylo 
dohodnuto rozdělení zemské školní rady na českou a německou část, podpora menšinových škol, revize obvodů 
obchodních a živnostenských komor, vymezení obvodů okresních a krajských soudů podle národnostních 
poměrů, upravení kurií na českém zemském sněmu podle národnostních poměrů, revidovat Stremayrova 
jazyková nařízení. K vyjednávání nebyli přizváni mladočeši, kteří agitací na české veřejnosti a obstrukcemi 
v zemském sněmu se přičinili o krach jednání a o vymazání staročechů jako významné politické síly. 
975 URBAN, Česká společnost…, s. 400. 
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navržení staročeským sborem důvěrníkům a ti, kteří by tohoto doporučení neuposlechli, měli 

být označeni za škůdce národa.976 Ovšem ke konání táborů po celých Čechách se 

nepřistoupilo, jelikož vláda a c. k. úřady v Čechách viděly v konání takového množství 

táborů977 během několika dnů za nebezpečné a jejich pořádání zakázaly a Slovanská lípa byla 

7. srpna 1869 rozpuštěna a s jejími představiteli bylo zahájeno trestní řízení. Na místa 

přepokládaných shromáždění byly poslány vojenské oddíly, které dohlížely na pořádek.978 

Volby ale přesto dopadly podle očekávání, kdy mandátu zbavení „deklaranti“ byli opět od lidí 

zvoleni a ti opět na český zemský sněm nevstoupili.979 

Menším projevem odporu proti monarchii bylo několik anarchistických spolků, které 

měly na svědomí několik akcí v Praze, z nichž nejznámějším se stal bombový útok na c. k. 

policejní ředitelství v Praze v noci z 10. na 11. června 1869, jenž měl na svědomí spolek 

„Jednatelství z Blaníka“ pod vedením knihovníka Oulu Čeňka Körbera. Zatčení byli 

odsouzeni k několikaletým trestům a jejich cílem bylo odtržení Čech od Rakouska a jejich 

spojení s ostatními Slovany.980 

Tím opadla druhá vlna táborového hnutí v Praze, která se již nedokázala v námi 

sledovaném období vzedmout k aktivitě odpovídající letům 1868 a 1869. Nadšení těchto let 

z Čechů opadlo i vlivem vnitropolitických a mezinárodních politických událostí, takže se 

další velké tábory v Praze již nekonaly. Roku 1870 se v Praze uskutečnilo několik dělnických 

shromáždění, která se částečně přesunula z vrchů a volných prostranství do místností a sálů. 

Větší dělnická shromáždění byla až na výjimky od c. k. úřadů zakázána.981  

5.2 Politická jednání o česko-rakouské vyrovnání roku 1870–1871 

K novému kolu jednání mezi vládou a českými politiky došlo z důvodu neustále 

vzrůstajícího napětí v Evropě. Toto napětí představoval francouzsko-pruský spor, který v létě 

roku 1870 vyústil v poměrně krátký vojenský konflikt, v němž drtivě zvítězila pruská armáda 

s podporou vojsk států Německého spolku. Důsledkem byl vznik německého císařství a konec 

druhého francouzského císařství a vznik III. francouzské republiky.  

Napětí a otázka možného aktivního zapojení Rakousko-Uherska do konfliktu na straně 

Francie vedla v dubnu 1870 císaře Františka Josefa I. ke jmenování nového kabinetu Alfreda 
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Potockého, který měl za úkol vést jednání s českými politiky a vyjednat s nimi dohodu 

o česko-rakouském vyrovnání, čehož předcházející vláda Leopolda Hasnera nebyla schopna, 

jelikož někteří její členové chovali k možnosti česko-rakouského vyrovnání odpor.982  

Alfréd Potocki se snažil o nové jednání s českými politiky, kdy se po 

zmanipulovaných volbách roku 1867 hlásila k účasti na vyjednávání i česká státoprávní 

šlechta vedená Jindřichem Clam-Martinicem. Špatné dosavadní zkušenosti z jednání 

s rakouskou vládou znamenalo jistý odstup a nedůvěru českých politiků v pozitivní jednání 

a čeští politici moc nevěřili, že nová vláda dojedná určité změny stavu ve prospěch české 

státoprávní otázky.983  

Tím ale čeští politikové promarnili vhodnou dobu a okolnosti k provedení dohody, 

jelikož ačkoliv o rok později proběhla úspěšnější jednání a dohody, mezinárodní situace se 

pro české zájmy stala osudnou. Na to upozorňovali s odstupem času mnozí mladočeši, že 

došlo k promarnění šance na určitou dohodu.984 

Potockého vláda provedla po svém jmenování několik vstřícných kroků vůči Čechům, 

byl odvolán neoblíbený místodržitel Alfréd Koller, císař 22. dubna 1870 vyhlásil amnestii pro 

politické vězně odsouzené za tiskové delikty a Potocki začal vést osobní jednání 

s federalistickými politiky z Čech a Moravy.985  

Se znovu utvořenou stranou historické šlechty jednali čeští liberální politici na 

sjednocení jejich pozic při vyjednávání 16. května 1870 v Lobkovickém paláci v Praze za 

účasti nejen českých, ale i moravských státoprávních politiků.986 Na tomto jednání se šlechta 

s výhradami dohodla s liberály, že základem pro vyjednávání s vládou by měla být 

státoprávní deklarace z roku 1868.987  

A tady se dostáváme k problému, který odsoudil naděje na možnou určitou dohodu 

s vládou k neúspěchu. Potocki totiž potřeboval, aby čeští politici vstoupili na český zemský 

sněm, s tím ostatně neměli takový problém, ale hlavně aby poslali své poslance do říšské rady 

do Vídně. Tím by měla vláda v říšské radě potřebnou federalistickou většinu, která mohla 

dohodu s Čechy prosadit v rámci ústavy, ale staročeši s historickou šlechtou tento požadavek 

odmítli, a mladočeši, aby dodrželi dohodu o jednotě, tento výsledek přijali. Důvod, proč čeští 

politici nechtěli jít na říšskou radu, byl ten, že Češi považovali vyrovnání za dohodu mezi 

panovníkem a zemí, podobně jako došlo vyrovnání v roce 1867 s Uhrami, a nechtěli, aby šlo 
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o handrkování na půdě říšské rady a v rámci stávající ústavy. Potocki si české požadavky 

vyslechl, ale řekl, že je nemůže císaři doporučit a tím jednání skončilo. Potocki zastával vůči 

české politice sice smířlivý, ale obezřetný postoj a vsadil na dosavadní mocenskou konstelaci, 

kdy zemský sněm ovládali němečtí centralisté, jelikož nové volby do českého zemského 

sněmu vláda zatím nevypsala.988  

Mladočeši by do říšské rady za této konstelace vstoupili, ale nechtěli štěpit v tuto dobu 

jednotný a silný český tábor, ale argumentovali, že pasivní odpor splnil účel, když padla 

německá centralisticky zaměřená vláda a že nastala nyní vhodná chvíle se podílet na 

vyrovnání na půdě říšské rady, kde byla vhodná konstelace federalistických sil.989 Mladočeši 

si zpětně uvědomovali, že Potocki nabízel maximum možného a dávali za vinu šlechtě, že 

místo aby české liberály krotila v požadavcích, spíše naopak je vedla k nekompromisnímu 

postoji.990 A neobeslání říšské rady viděli mladočeši zpětně jako chybu a nedůslednost. Chyba 

to nebyla podle nich ze zásady, ale z umíněného vrtochu šlechty.991  

Potocki měl podle mladočechů nejlepší vyhlídky, aby vyrovnání bylo trvalé, jelikož 

byl Polák a tím by měl podporu Poláků v říšské radě, dále měl dobré vztahy s Maďary. 

Nepředpokládalo se, že jako Polák to, co dělal, je v zájmech ruské říše, navíc tehdy byla 

německá centralistická strana v rozkladu.992 

Tím Češi promarnili možnost uzavření dohody v době, kdy stát byl nejvíce ochoten 

k ústupkům, protože se stále nevědělo, jestli monarchie nepovede novou válku s Pruskem 

a potřebovala si být jistá loajalitou Čech, které se mohly za pár měsíců stát opět bojištěm jako 

roku 1866. Po prusko-francouzské válce rakouský stát vlivem vnitřních a mezinárodních 

okolností vyrovnání s Čechy již nepotřeboval, spíše by mu vyrovnání s Čechami naopak 

přineslo více obtíží.993  

Osud budoucího česko-rakouského vyrovnání tedy závisel na výsledku prusko-

francouzské války v létě roku 1870. Mistrovsky zvládnutá diplomacie pruského kancléře Otty 

von Bismarcka vmanévrovala Napoleona III. do pasti, kdy Bismarck poskytl tisku upravený 

a pro Francouze urážlivý telegram,994 kterým pruský král informoval kancléře o jednání 

francouzského vyslance požadujícího po pruském králi Vilémovi I., aby se žádný 

Hohenzollern neucházel o tehdy prázdný španělský trůn.  
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Tato zpráva vyprovokovala Napoleona III. k vyhlášení války Prusku 19. července 

1870, čímž Prusko získalo statut napadeného státu a získalo solidaritu všech států Německého 

spolku. Rakousko-Uhersko vyhlásilo v konfliktu 18. července neutralitu.995  

Válka měla pro mnohé překvapivý průběh, jelikož došlo k rychlému postupu pruských 

armád a obklíčení dvou francouzských armád u Met a Sedanu, kdy byl obklíčen i francouzský 

císař Napoleon III. Kvůli tomu padlo francouzské císařství a obnovena byla republika, která 

však chtěla pokračovat ve válce, a v Paříži se dostala k moci komuna. Bismarck se opět 

prokázal jako skvělý diplomat a politik, když si uvědomoval nebezpečí dlouhého konfliktu 

s Francií, během něhož hrozilo zapojení dalších velmocí, a prosadil uzavření míru s pařížskou 

vládou. Podmínky byly pro Francii kruté, musela odstoupit území Alsaska-Lotrinska 

a zaplatit obrovské válečné reparace ve výši 5 miliard franků, navíc byl v zámku Versailles 

u Paříže v zrcadlovém sále slavnostně vyhlášen vznik Německého císařství a prvním 

německým císařem se stal pruský král Vilém I. Tyto ponižující mírové podmínky vedly 

nakonec o 40 let později k vypuknutí první světové války, kdy šlo Francouzům o odplatu 

tohoto pro ně ponižujícího míru. 

Češi sympatizovali po tuto válku s Francií a pruská vítězství české sympatie ještě 

pronikavě zvýšila. Byla proklamována aliance plemene románského a slovanského proti 

germánskému a poukazovalo se na povinnost slovanského a románského světa, aby 

nedopustily klesnout pod zpupností a hltavostí nenasytného Pruska.996 

Po vypuknutí války rozpustil císař František Josef I. i český zemský sněm. Nové volby 

znamenaly obrat, protože většinu na zemském sněmu nově drželi zástupci podporující české 

státoprávní vyrovnání a čeští liberálové a historická šlechta na sněm podmínečně vstoupili.997 

Císař opět požadoval po Češích, aby přišli do říšské rady, ale oni opět odmítli, takže nechal 

vypsat mimořádné přímé volby do říšské rady v Čechách, kdy sice čeští zástupci na říšskou 

radu nevstoupili, ale vstoupili tam zástupci německých liberálů a ústavověrné šlechty.998 

Kvůli tomu zemský sněm neřešil kromě státoprávních otázek žádné jiné záležitosti, což bylo 

později také kritizováno.999 

V lednu 1871 bylo oznámeno vyhlášení Německého císařství, jež vedlo Františka 

Josefa I. k přijetí demise Potockého vlády. Místo ní jmenoval 5. února vládu Karla 

Hohenwartha, která měla za úkol provést vyrovnání s českými politiky. Český tisk viděl vznik 
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Německého císařství jako hrozbu, které zahájí brzy vyhlazování českého národa ohněm 

a mečem.1000 I císař František Josef I. viděl vznik Německého císařství jako ohrožení 

a nechtěl, aby se Předlitavsko stalo dalším státem připojeným k Německu, a proto pověřil 

Hohenwarthovu vládu jednáním o vyrovnání s českými politiky, což mělo být bráno i jako 

jistá provokace vůči Berlínu.1001 

Nová rakouská vláda se k Čechům snažila přistupovat velmi smírně, kdy duší nového 

kabinetu byl Albert Schäffle, který si uvědomoval, že germanizující centralismus povede 

k nestabilitě monarchie a musí skončit nakonec fiaskem. Poslání Rakouska by tedy neměli 

nést jen Němci a Maďaři, ale i západní a jižní Slované.1002 Schäffle vedl jednání s českými 

politiky koncem června 1871 ve Vídni, hlavní slovo měl Jindřich Clam-Martinic, kterého si 

Schäffle nejvíce vážil, jelikož formoval staročechy prorakousky a skrze ně držel mladočechy 

při zemi.1003 Druhý hlavní český vyjednavač byl František Ladislav Rieger, kterého ministr 

popisoval jako vznětlivého, ale získávajícího si přízeň lidí, jenž potřeboval Clam-Martinice, 

který byl znalý státní administrativy.1004 

Clam-Martinic byl hlavním tvůrcem tzv. fundamentálních článků, což byla dohoda 

mezi vládou a Českým královstvím, kdy jádro dohody spočívalo v 18 fundamentálních 

článcích.1005 Jednalo se o dohodu podle současníků velmi složitou a problematickou, kdy 

zpětně mladočeši opět viděli fundamentální články jako chaotickou změť, která prováděla 

státní převrat v Předlitavsku a jejíž pouhá struktura budila u mnohých odpor.1006 Důvodem 

bylo, že měnila oba dosavadní zákonodárné sbory v Předlitavsku. Z poslanecké sněmovny se 

měl stát sjezd delegátů zemských sněmů a místo panské sněmovny by vznikl senát složený 

z dědičných a jmenovaných členů zastupujících všechny země neuherské části monarchie, 

který měl řešit problémy mezi sjezdem delegátů a zemskými sněmy a přezkoumávat státní 

smlouvy.1007 Smlouva se měla vztahovat prozatím pouze na Čechy, jelikož neexistoval 

společný zákonodárný sbor pro všechny tři země a doufalo se, že se další zemské sněmy zemí 

připojí, ale tento předpoklad vyšel pouze u moravského zemského sněmu, slezský zemský 

sněm, kde měli většinu němečtí liberálové, vyrovnání odmítl.1008 Součástí „vyrovnání“ byla i 

plánovaná korunovace Františka Josefa I. na českého krále. 
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Český zemský sněm se sešel k jednání 12. září 1871, kdy federalistická většina přijala 

císařův reskript na vyrovnání s nadšením a odevzdala císaři jako předlohu k jednáním 

fundamentální články. Události pak dostaly poměrně rychlý spád. Na dalším zasedání sněmu 

z něj vystoupili němečtí poslanci, kteří i přes jednání Riegra s nimi s vyrovnáním nesouhlasili. 

Sněmovní komise do 9. října vypracovala řešení státoprávních poměrů, adresu císaři, 

stanovisko k novému návrhu voleb do zemského sněmu a stanovisko k zákonu o ochraně 

národností.1009 

Ale to už se daly do pohybu síly, které se rozhodly české vyrovnání zastavit. Proti 

českému vyrovnání byl rakousko-uherský kancléř Ferdinand Beust, který již změnil 

zahraničně-politickou orientaci monarchie z Francie na Německé císařství, a vyrovnání 

s Čechami by zkomplikovala jednání o novém spojenectví.1010 Dalšími odpůrci byli předseda 

uherské vlády Andrássy, který se obával toho, jaký by vyrovnání mělo efekt pro neuherské 

národy v centralizovaných Uhrách. Proti byli i rakouští a čeští Němci a ani carskému Rusku 

se nelíbila představa českého vyrovnání s ohledem na polskou otázku v Rusku.1011 Tyto obavy 

byly tlumočeny císaři, který si uvědomil tíživost situace a pozměnil svůj reskript, ve kterém 

sděloval, že Češi svého vyrovnání mohou dosáhnout pouze vyjednáním na říšské radě, že tedy 

nedojde k dohodě mezi zemí a panovníkem, jak bylo původně přislíbeno. Hohenwarth nechal 

do Prahy poslat pro Riegra s Clam-Martinicem, ale bylo již pozdě, císař již rozhodl.1012 Češi 

sice měli stále šanci prosadit velkou část vyrovnání na půdě říšské rady, ale poslední jednání 

považovali za podvod a odmítli se zabývat otázkou vstupu na říšskou radu a jednat 

o vyrovnání. Místo toho byla vyhlášena pasivní rezistence vůči říšské radě.1013 Tento postup 

byl mladočechy zpětně také kritizován.  

Neúspěch fundamentálních článků neznamenal pouze epizodu boje za české státní 

právo, ale ovlivnil situaci na příští desetiletí, kdy pokusy o vyrovnání již nepokračovaly. Po 

rozšíření zprávy v Čechách, že jednání zkrachovala, již Češi nevyšli na „hory“, aby na 

masových táborech protestovali, ale přijali neúspěch jako hotovou věc.1014 Když se vrátil 

Rieger z neúspěšných jednání ve Vídni, čekaly na něj v Praze zástupy lidí, které ho 

doprovodily až k jeho domu, kde mu byla provolána sláva. Rieger sám vyzdvihl roli Clam-

Martinice, k jehož domu se měl vydat průvod lidu, ale to se již nepodařilo, jelikož byl průvod 
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rozehnán policií.1015 Pozdější mladočeský pohled byl ten, že katastrofu nezpůsobili národní 

nepřátelé, ale že si ji svým postupem způsobili Češi sami.1016 Důvodem, proč se po krachu 

vyrovnání nekonaly další tábory lidu, mohlo být již jisté vyčerpání potenciálu z minulých let, 

ale i především to, že pořadateli táborů byli především mladočeši, kteří s fundamentálními 

články nebyli spokojeni a krach jednání si přáli, aby neúspěch staročechy odrovnal a oni 

mohli zahájit aktivní politiku nezávislou na šlechtě, a to jak na zemských sněmech, tak 

v říšské radě.1017  

Češi nebyli jediní, kdo svůj boj prohrál. Aby císař alespoň trochu zmírnil rány, byl 

odvolán neoblíbený kancléř Ferdinand Beust, který poněkud neuctivě informoval o roli císaře 

během vyjednávání o fundamentálních článcích, takže byl přinucen podat demisi, kterou císař 

8. listopadu přijal.1018 

5.3 Chabrusové volby 

Po neúspěšných jednáních česko-rakouského vyrovnání vláda Karla Hohenwatrha 

padla a novým předsedou vlády jmenoval císař Adolfa Auersperga, který sestavil vládu 

německých liberálů. Ta si za první cíl zvolila úpravu ústavy, aby byly zavedeny přímé volby 

do říšské rady a tím se zabránilo tlaku některých zemských sněmů, které nechtěly poslat na 

říšskou radu své poslance, na vládu. Aby vláda měla dostatečnou většinu v říšské radě, bylo 

potřeba, aby v českých zemích ve volbách do zemských sněmů vyhrála ústavověrná šlechta 

ve velkostatkářské kurii, kdy ve zbývajících dvou kuriích byla situace jasně daná a síly mezi 

českými a německými zájmy byly vyrovnané a jazýčkem na vahách byla právě 

velkostatkářská kurie.  

Pro tento cíl byl v Čechách novou vládou opět jmenován staronový místodržitel 

Alexandr Koller, který byl kromě místodržitele jmenován i vojenským velitelem Čech.1019 

Nový místodržitel si počínal stejně jako v roce 1868 a 1869, kdy začal zakazovat veřejná 

shromáždění, rozpouštěl spolky, zahájil nové tažení proti českému tisku a začal působit na 

voliče ve velkostatkářské kurii, aby volili ústavověrné kandidáty.1020 Dne 13. března 1872 byl 

rozpuštěn český zemský sněm, který měl federalistickou většinu, a nový se měl sejít 

                                                      
1015 EIM, Politické úvahy…, s. 83. 
1016 EIM, Politické úvahy…, s. 84. 
1017 BOROVIČKA a kol., Velké dějiny zemí Koruny české XII. a, s. 232. 
1018 Tamtéž, s. 230. 
1019 Tamtéž, s. 233. 
1020 Tamtéž. 
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24. dubna.1021 Volby 18. dubna v kurii venkovských obcí proběhly v klidu, největší nepokoje 

se předpokládaly ve volbách kurie měst 20. dubna, kdy byly v Praze zesílené vojenské 

jednotky a volby se konaly za asistence vojska. V Praze došlo k několika demonstracím, které 

byly od vojska bez problému rozehnány. 

Rozhodujícím měřením sil se stala velkostatkářská kurie, kdy se místodržitel Koller 

neštítil ani upravovat volební seznamy, kdy 14 voličů zapsal do seznamu voličů neoprávněně 

a 19 oprávněným voličům volební právo odepřel.1022 To ale nebylo všechno, jak se česká 

i německá strana pokusila nahnout vítězství v této klíčové kurii na svou stranu. Jejím 

prostředkem mělo být skupování, alespoň naoko, velkostatků, čímž by se zvětšil počet 

volitelů ať jedné, nebo druhé strany. 

K tomuto účelu vytvořila ústavověrná strana společnost pro zakupování statků 

v zemských deskách pod názvem Credit Foncier fur das Konigreich Bohmen, které ovšem 

Češi říkali „chabrus“, což bylo židovské pojmenování pro domluvený obchod, kdy jeden 

obchodník lacino koupil zboží a s ostatními se rozdělil o zisk, což ale v tomto případě tak 

neplatilo, jelikož se velkostatky přeplácely, aby je nekoupila druhá strana.1023 

5.3.1 Český chabrus 

Česká státoprávní šlechta se společně s českými liberálními politiky pokusily o totéž, 

kdy finanční operace měla krýt Živnostenská banka, ale zde česká šlechta a čeští politici 

přecenili své možnosti. Porady se konaly u Karla Schwarzenberga a důležitou postavou byl 

i staročeský politik Jan Stanislav Skrejšovský, který se také podílel na organizování nákupů 

statků pro státoprávní opozici.1024 Tento výbor byl nazván „Náš chabrus“. Čeští liberálové 

slíbili sehnání prostředků na nákup velkostatků a čeští šlechtici se zavázali, že po volbách 

mezi sebe rozdělí ztráty, po volbách se počítalo s prodejem velkostatků pod cenou.1025 

Finanční obnosy dávala Živnostenská banka, která sumy kryla bankovními směnkami 

významných českých průmyslníků podpořených zvýhodněnou emisí akcií Živnostenské 

banky. To bylo ovšem kritizováno Národními listy, které připomínaly důležitou roli českých 

záložen, které byly při emisi přehlédnuty.1026 

  

                                                      
1021 BOROVIČKA a kol., Velké dějiny zemí Koruny české XII. a, s. 233. 
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Nákup velkostatků řídil Skrejšovský společně s bývalým pražským purkmistrem 

Klaudym, kteří měli k dispozici i další osobnosti, které prováděly nákupy velkostatků. 

Výboru doporučil další jména bohatých Čechů, kteří měli zájem koupit velkostatky, i Julius 

Grégr.1027 

Činnost konsorcia byla pod dohledem státní policie, která o spojení konsorcia 

s Živnostenskou bankou podala zprávu ministerstvu vnitra. Informovalo, že konsorcium mělo 

k dispozici 5 milionů zlatých.1028 Konsorciu se podařilo nakoupit během 4 týdnů 

26 velkostatků a dalších 6 naoko za částku 4 miliony 300 tisíc zlatých.1029 

5.3.2 Německý chabrus 

Česká strana ale měla konkurenta, kterému se nemohly české finanční možnosti 

rovnat. Česká ústavověrná šlechta měla v zádech kapitálově silné vídeňské banky, které byly 

podpořeny i místodržitelem Alexandrem Kollerem. V čele skupiny Credit Foncier stál 

Richard Dotzauer, který řídil skupování velkostatků. Hlavním stanem ústavověrců se stal 

hotel „U modré hvězdy“, kde byly pokoje upraveny na kanceláře a kde koncipienti 

připravovali kupní smlouvy.1030 Skupině se podařilo u váhajících velkostatkářů nakoupit 

38 velkostatků, k některým koupím došlo až po termínu 10. dubna 1872, ale místodržitelství 

takový protiprávní postup uznalo a nové voliče na voličské seznamy dopsalo.1031 Částka, 

kterou ústavověrná společnost za velkostatky zaplatila, činila téměř 9,5 milionů zlatých.1032 

Uvedenými machinacemi s volebními seznamy a nákupem velkostatků se podařilo 

ústavověrné šlechtě získat většinu ve velkostatkářské kurii, díky které získala ústavověrná 

strana na českém zemském sněmu většinu. Tím mohli být posláni poslanci na říšskou radu, 

vláda měla dostatečnou většinu na prosazení přímých voleb do říšské rady roku 1873.1033  

Jelikož česká státoprávní šlechta věděla dopředu, že prohrála, demonstrativně se voleb 

do českého zemského sněmu neúčastnila. Chabrusové volby ekonomicky vyčerpaly českou 

státoprávní šlechtu i některé české podnikatele, pro Skrejšovského znamenaly postupný 

ekonomický i politický pád.1034 Poslanci Národní strany stáli před dilematem, zda vstoupit 

jako menšina na český zemský sněm. Poslanci sice těsnou většinou odhlasovali vstup na 

zemský sněm, ale autorita Palackého a Clam-Martinice nakonec rozhodla pokračovat 
                                                      
1027 PURŠ, „Chabrusové“ volby, s. 112. 
1028 Tamtéž, s. 115. 
1029 Tamtéž, s. 120. 
1030 Tamtéž, s. 127. 
1031 Tamtéž. 
1032 BOROVIČKA a kol., Velké dějiny zemí Koruny české XII. a, s. 236. 
1033 Tamtéž, s. 238. 
1034 Tamtéž, s. 237. 
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v pasivní rezistenci.1035 To ale byla podle mladočechů chyba a začalo se připravovat vytvoření 

Národní strany svobodomyslné, která vznikla na konci roku 1874. Mladočeši ukončili politiku 

pasivní rezistence vůči českému zemskému sněmu, která podle nich již dávno ztratila svůj 

smysl, kterou ale staročeši zastávali až do roku 1878.1036 

Námi sledované období ukončuje krach na vídeňské burze v květnu roku 1873, který 

znamenal ekonomický otřes v Evropě provázený krachem mnoha bank a společností. Ke 

krachu došlo na pozadí konání světové výstavy ve Vídni. Na podzim se krize přenesla do 

Německa a Spojených států amerických a způsobila celosvětovou hospodářskou krizi, z které 

se monarchie vzpamatovala až v 90. letech 19. století.1037  
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6 Závěr 

Na závěr mě čeká zhodnotit svoji diplomovou práci a posoudit, zda dosáhla cílů, které 

jsem si vytyčil v jejím úvodu. Situace v Praze v průběhu táborů lidu navazuje částečně na mé 

předcházející práce, které se také zabývaly táborovým hnutím, a má je svým způsobem 

doplnit. Zabýval jsem se událostmi, které s táborovým hnutím souvisely, i když se nejednalo 

přímo o tábory lidu. Výjimku představuje podkapitola věnovaná prvnímu táboru lidu na Řípu, 

na nějž jsem se v předchozích pracích nezaměřil, ale přesto měl pro sledované události 

klíčový význam.  

V první kapitole práce věnované historii cesty k táborovému hnutí jsem se zaměřil na 

popis událostí, které měly dopad na průběh táborů lidu, jejich zaměření, cíle i zapojení 

českých politických představitelů. Důležitou roli sehrál revoluční rok 1848 a zkušenosti 

českých politiků, které zužitkovali právě v období táborového hnutí. Zde máme vysvětlení, 

proč se vrcholní političtí představitelé staročechů (František Palacký, František Ladislav 

Rieger) nechtěli táborového hnutí účastnit, ale naopak někteří přímí účastníci revolučních 

událostí v Praze byli hlavními mluvčími a pořadateli táborů lidu a dalších veřejných slavností 

(Karel Sabina, Karel Sladkovský). Dalším důležitým bodem této revoluce byl počátek česko-

německého odcizení, které se také významně projevuje na průběhu táborového hnutí. V další 

části dochází ke shrnutí událostí po obnovení ústavnosti v habsburské monarchii po roce 

1860, kdy bylo vytvořeno spojenectví českých liberálů a státoprávní šlechty. Brzy dochází 

k vyhlášení pasivní rezistence vůči říšské radě, kdy Češi požadují stejně jako např. Uhři 

státoprávní vyrovnání. V roce 1865 seznamuje se svým pohledem na federalizaci monarchie 

František Palacký v několika svých novinových článcích. Bohužel po prohrané válce 

s Pruskem roku 1866 ale Češi oproti Uhrům vyrovnání nedosáhli, protože se jim nepodařilo 

získat pro svůj plán dostatečně silné spojence. Kvůli tomu Češi alespoň na protest 

s dualistickým vyrovnáním uspořádali zahraniční „výpravu“ na národopisnou výstavu do 

Moskvy, kam se vydali přes Paříž a Petrohrad. Tím si ale doma i v zahraničí spíše uškodili. 

Nakonec byla shrnuta situace v Praze před námi sledovaným obdobím, a jak vypadaly česko-

německé vztahy. Pro popis těchto událostí jsem využil širokou škálu literatury zabývající se 

tímto obdobím. Jako hlavní publikace jsem použil tituly Obezřetná elita od Jiřího Štaifa, 

Velké dějiny zemí Koruny české XIII. díl a Česká společnost 1848–1918 od Otty Urbana. 

Hlavní badatelský záměr jsem zaměřil na rok 1868 v Praze, kde kromě táborů lidu 

proběhla celá řada událostí, jež ovlivnily následující roky, které byly z tohoto pohledu 

klidnější a nepřinesly tak významné události jako rok 1868., Lze říci, že po tak napjatém roku 
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byly veřejné projevy pod daleko větší kontrolou jak ze strany c. k. úřadů, tak ze strany 

pořadatelů. Samotným táborovým hnutím se v této práci nezabývám z důvodu jeho 

podrobného zpracování v mých předcházejících pracích, na něž také několikrát odkazuji.  

Mým prvním úkolem bylo uspořádat události tak, aby dávaly pokud možno co největší 

smysl. Chronologicky jsem je nechtěl prvoplánově řadit, jelikož některé podkapitoly 

shrnovaly celé období roku či celé sledované období, proto jsem se rozhodl pro roztřídění 

událostí do dvou skupin. Jedna se týká veřejných slavností, které se během roku 1868 konaly 

na podporu českých státoprávních snah, či vyslovení protestu proti novému zřízení a druhá 

skupina událostí se orientuje na veřejné protesty vůči vládě či nejrůznější další oblasti, jako 

jsou tiskové soudy, dělnická otázka či výjimečný stav v Praze.  

V kapitole věnované slavnostem jsem rozdělil slavnost týkající se vyzdvižení 

základního kamene z Řípu tak, že tábor lidu uspořádaný na Řípu jsem zařadil do části týkající 

se protestů, zatímco slavnost vyzdvižení a převážení kamene jsem zařadil do slavností, 

ačkoliv se obě události konaly v jeden den a na jednom místě.  

U slavností mě zajímal jejich průběh, motivy pořadatelů či jejich příprava a ohlasy. 

Ukázalo se, že motivy slavností během roku 1868 se velmi lišily, dokonce každá ze slavností 

mířila na jiný druh obecenstva a měla jiné cíle, nejednalo se tedy o ucelený obsah, v několika 

ohledech byly situace dokonce nahodilé. Ukázkou může být slavnost kladení základních 

kamenů k Národnímu divadlu, kdy se zpočátku nemělo jednat o tak manifestační slavnost, 

v jakou se změnila, když mladočeští členové Sboru pro zbudování Národního divadla chtěli 

od slavnosti odstřihnout vrcholné staročechy. Proti tomu se ale zdvihl odpor a mladočeši 

museli ustoupit tlaku veřejnosti, takže slavnost nakonec vyzněla v jednotném českém 

národním duchu. Oslavovala se česko-moravská vzájemnost a důležitou roli v projevech 

osobností hrála otázka slovanské vzájemnosti, jako představovala oporu Čechů v možném 

konfliktu s Němci a panslavismu. Zároveň existovaly i zprávy o malém počtu českých 

Němců, kteří také slavili tento český národní svátek, což nám ukazuje, že ačkoliv se na 

veřejnosti česká a německá společnost odcizovaly, stále existovaly blízké vztahy mezi Čechy 

a Němci, kteří usilovali o vzájemném smíření, i když tito lidé byli v menšině. 

V průběhu roku se při slavnostech ukazuje koncepce směřování nastíněná Jiřím 

Kořalkou, a to češství, bohemismus, panslavismus, velkoněmecké myšlenky českých Němců, 

méně se v tomto období deklaroval austroslavismus, což mělo za následek neblahé zkušenosti 

z rakousko-uherského vyrovnání i „zrady“ haličských Poláků federalistické fronty. 

Další slavnost, která byla zaměřena na porozumění Čechů a Němců, byl poněkud 

překvapivě výlet do Kostnice na připomínku Jana Husa, jehož se zúčastnili jak Češi, tak 
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Němci z dnešního Německa a Švýcarska. Češi se během návštěvy Švýcarska seznamovali i se 

zřízením státu, kde žilo také několik národností pohromadě, deklarována byla i snaha 

o vzájemné porozumění Čechů a Němců. 

Problém jsem měl se zařazením císařské návštěvy roku 1868, a sice zda ji zařadit mezi 

slavnosti, či protesty, ale jelikož se jednalo o oficiální akci k otevření dalšího mostu přes 

Vltavu, zařadil jsem návštěvu mezi slavnosti. Aby došlo k uvědomění si kontrastu císařské 

návštěvy, srovnal jsem ji s císařovou návštěvou z roku 1866, kdy byl nakonec vidět markantní 

rozdíl, i když současně spolu tyto návštěvy souvisely. Možná jsem poněkud zdlouhavě popsal 

návštěvu roku 1866, ale byla z mého pohledu tak zásadní pro námi sledované období, že se mi 

ji nechtělo zjednodušovat a redukovat, jelikož byla současně prezentací všech problémů, které 

národ řešil, a vysvětlením toho, proč císař nemohl dost dobře provést vyrovnání i s Českým 

královstvím, kdy se ukazovaly rozpory mezi Čechy a Němci, ale i mezi staročechy, 

mladočechy a šlechtou. V ulicích a na veřejnosti však byla roku 1866 prokazována císaři 

náležitá úcta a připomínána věrnost českého národa, který očekával za své oběti během války 

„odměnu“, které se však nedočkal. Naopak zažil především zklamání z nesplněných slibů, 

které se projevilo na návštěvě císaře o jeden a půl roku později.  

Císař se v Praze setkal s nezájmem české veřejnosti a tisku, české spolky pořádaly 

raději výlety mimo Prahu a studenti společně s dělníky zorganizovali několik provokujících 

akcí, jako bylo uctění památky 27 popravených českých pánů na Staroměstském náměstí či 

výlet na Bílou horu. K zlepšení situace nepřispělo ani zákulisní jednání s českými politiky 

o podobě českého vyrovnání. 

Císařskou návštěvu svým významem v tisku přehlušila oslava 70. narozenin Františka 

Palackého, které slavila celá země. Konala se řada akcí na uctění jeho osobnosti a ocenění 

zásluh o český národ a českou politiku, kdy byl hlavní národní morální autoritou a jedním 

z největších zastánců pasivní politiky. 

Tím jsem obsáhl všechny významné slavnosti, které se v tomto roce konaly a jejichž 

symbolický význam posiloval české národní sebevědomí. V této kapitole jsem pracoval 

především s českým tiskem, a to především Národními novinami, které jsem doplňoval 

o Národní pokrok, Pražský denník, časopis Svoboda a další odbornou literaturu, která k těmto 

tématům vznikla. 

V další kapitole jsem se zabýval protestními akcemi a dalšími důležitými událostmi 

námi sledovaného roku či období. Protesty stejně jako slavnosti měly rozdílný průběh i cíle 

a byly organizovány rozdílnými lidmi.  
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První protesty se týkaly ministra Herbsta, který navštívil Prahu brzy po svém 

jmenování v lednu 1868, proti čemuž se postavily široké masy českého obyvatelstva, které 

provedly několik výtržností u pražského Kasina, sídla spolků pražských Němců, takže proti 

nim musela být povolána i vojenská jednotka a několik desítek osob bylo zatčeno. Tyto 

protesty byly namířeny proti novému zřízení, ústavě a vládě, deklarovala se česká státoprávní 

otázka. Eduard Herbst byl ovšem odpůrcem českých státoprávních snah, proto se stal pro 

sledované období nenáviděnou postavou č. 1, jíž se dávala za vinu mnohá česká příkoří. 

Další protesty v tomto období se týkaly nových daní, které vláda zamýšlela vypsat, 

aby vyřešila špatnou finanční situaci státu. Češi protestovali proti již přílišnému daňovému 

zatížení a dále odkazovali na slib vlády, že po válce 1866 nedojde v Čechách ke zvýšení daní. 

Proti daním se vzedmula v českých okresech a městech vlna odporu, zemskému výboru či 

císaři byly zasílány protesty a požadovaly na zastavení daňových změn, které měly ohrozit 

hospodářskou prosperitu země. V několika případech došlo i k výzvám k neplacení nových 

daní, jelikož je měl schvalovat český zemský sněm, nikoli říšská rada. Při protestech se 

deklarovala i důležitost Čech pro Předlitavsko. V Čechách se vybíraly největší částky na 

daních, takže se argumentovalo, že si Češi zaslouží stejnou míru autonomie, jaké se dostalo 

Uhrám. 

Protesty proti daním vyvrcholily táborem lidu na Řípu v květnu 1868, který byl 

prvním podobným shromážděním v Čechách, a kdy protest proti novým daním byl jedním 

z jeho hlavních motivů. Organizátoři z řad okresní samosprávy chytře spojili tábor se 

slavností vyzdvižení základního kamene k Národnímu divadlu. Na táboru byla přijata tzv. 

řipská deklarace, která se stala inspirací i pro další tábory lidu po celých Čechách. 

Dále jsem se zabýval dělnickou otázkou ve sledovaném roce i v celém období. V roce 

1868 bylo pro dělnické hnutí klíčové založení svépomocného spotřebního spolku Oul, který 

měl pomoci dělníkům zlepšit svoji situaci. V tomto roce byl spolek poměrně úspěšný, získal 

mnoho členů a založil několik skladů, spolkovou knihovnu a besedu a jeho vůdčí osobností 

byl staročesky orientovaný právník František Chleborád. Prosazoval myšlenku podřízení 

dělníků staročeské politické koncepci jednotného národa, jehož jsou součástí. V roce 1869 se 

ale objevila ve spolku opozice a Chleborád spolek opustil, aby se postupně dělnictvo zbavilo 

jak staročeského, tak mladočeského vlivu a nastoupilo svoji cestu ke splnění svých 

dělnických požadavků, mezi nimiž bylo všeobecné hlasovací právo, zkrácení pracovní doby, 

zvýšení mezd či zlepšení pracovních podmínek. V této oblasti vidím největší potenciál pro 

další bádání, jelikož mnoho událostí, se kterými jsem se v tomto období setkal, by šlo dále 

rozvést. V této kapitole jsem se chtěl opřít o knihu Lukáše Fasory Dělník a měšťan, což ale 
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dobře nešlo, jelikož autor píše o období minimálně o 20 let mladším a zároveň o situaci 

v moravských městech, která měla jiné sociální a národnostní podmínky a zázemí než Praha, 

proto jsem musel částečně využít práci Zdeňka Šolleho, Počátky dělnického hnutí v Praze, 

která je částečně problematická dobou vzniku před více než 60 lety. Téma spolčování 

dělnictva a společné stávky a boje za práva v tomto období by byla dobrým tématem pro mou 

další vědeckou práci. V této kapitole sem se zaobíral i dalšími problémy, které museli dělníci 

řešit, jako byly snaha o lepší bydlení či otázka propuštění z práce za účast na národních 

akcích. S tím jsem se třeba při studiu táborů lidu v severovýchodních Čechách nesetkal, 

ukazuje to na další specifikum Prahy oproti venkovským oblastem, kde se táborové hnutí 

konalo. 

Další část práce se týkala tiskových soudů, kterých ve sledovaném období proběhla 

celá řada. Noviny, které neměly za sebou žádný soudní proces, riskovaly nálepku 

zrádcovských, jako např. Pražský denník, který byl českými opozičními novinami obviňován 

a označován za vládní list, lidi jím opovrhovali a na veřejnosti byl cílem pálení a jiných forem 

degradace. Naopak opoziční listy byly během námi sledovaného roku pokutovány, redaktoři 

a novináři zavíráni za vydávání pobuřujících článků, mnohdy byly listy dokonce zastavovány. 

Nejvíce postiženým českým novinářem byl Josef Barák, který strávil ve vězení skoro 2 roky. 

Část kapitoly se zabývá podmínkami, v jakých redaktoři pobývali, kdy měli daleko lepší 

podmínky než „normální“ vězni, na což měli ze zákona nárok.  

V jedné z posledních částí kapitoly věnující se protestům je pozornost zaměřena na 

vzrůstající napětí v Praze, které nakonec vyvrcholilo dvěma tábory lidu na Žižkově a na 

Pankráci, jejichž výtržnosti namířené proti Židům a německému Kasinu nakonec vedly 

k vyhlášení výjimečného stavu nad Prahou. Tábory samotné jsou pouze připomenuty 

a odkazuji na jejich průběh ve své minulé práci. Připomenut byl i incident rvačky mezi 

českými a německými studenty, prohlášení státoprávní deklarace českými poslanci na českém 

zemském sněmu a na zvyšování opatření c. k. úřadů ve městě, které také přispěly 

k celkovému růstu napětí. 

Poslední část je věnována vyhlášení výjimečného stavu v Praze počátkem října 1868, 

který trval až do dubna 1869, kdy byl vládou odvolán. Zabýval jsem se tím, co to znamenalo 

pro život obyčejných měšťanů a jaké událostmi se ve zmíněném období staly. 

V této kapitole jsem pracoval opět především s českým tiskem, kdy jsem jeho 

prostřednictvím zkoumal i tisk německý, ale bohužel německý jazyk neovládám tak, abych 

mohl číst německý tisk v originále. Dále jsem využil jako pramen zápisky Jakuba Arbese Pláč 

Koruny české a Zápisky Františka Mila Hájka sepsané Jaroslavem Skrbkem. Pracoval jsem 
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také s pomocí řady odborné literatury. Bohužel v Archívu hlavního města Prahy se nenachází 

fond dělnického spolku Oul, který jsem chtěl prozkoumat, stejně jsem byl neúspěšný 

i ohledně hledání korespondence Františka Ladislava Chleboráda v Památníku národního 

písemnictví, kde se zachovaly pouze dva dopisy, ale nesouvisející s naším tématem.  

V poslední kapitole jsem shrnul vývoj událostí v letech 1869–1872, táborové hnutí 

v Praze po ukončení výjimečného stavu, kdy se změnily poměry, organizátoři oproti roku 

1868 tábory lidu nahlašovali c. k. úřadům, které je povolovali, tím došlo k určité ztrátě 

revolučnosti, takže jejich průběh byl poměrně klidný a rokem 1869 končí hlavní táborové 

hnutí v Praze, později se konají již pouze dělnické tábory, pokud nebyly od c. k. úřadů 

zakázány. 

Další část se věnuje jednání o rakousko-české vyrovnání, které ovlivnilo situaci 

v Praze, kdy šlechtě a staročechům záleželo na zklidnění situace, aby nedošlo v průběhu 

jednání s vládou k diskreditaci hnutí, a proto působili společně na mladočechy, kteří od 

pořádání táborů v tomto období upustili. Připomněli jsme si hlavní problémy vyjednávání 

a úskalí, kdy roli hrála i mezinárodní situace, kterou Češi nedokázali v pravý čas využít, poté 

již hrály okolnosti proti nim, proto k vyrovnání nakonec nedošlo. 

Tečku za tímto obdobím udělal boj o ovládnutí velkostatkářské kurie na českém 

zemském sněmu, tzv. chabrusové volby, kdy Češi nedokázali konkurovat českým Němcům ve 

skupování velkostatků a i s pomocí úpravy voličských seznamů získala ústavověrná strana na 

českém zemském sněmu většinu. Tím byli posláni poslanci na říšskou radu, kde hlasovali pro 

změnu ústavy ve prospěch přímých voleb do říšské rady, čemuž chtěli čeští poslanci dlouho 

zabránit, ale nepodařilo se jim to, takže byla opět vyhlášena politika pasivní rezistence. 

Vypuknutí hospodářská krize krachem na vídeňské burze znamenalo problémy, které 

odsunuly státoprávní otázku pro obyčejné lidi do pozadí a nutnost řešit problémy lidí vedly 

k odloučení mladočechů od staročechů a opuštění pasivní politiky. 

V této části jsem využil svou práci zabývající se tábory lidu v Praze, dále vzpomínky 

na toto období od Gustava Eima a relevantní literaturu, zejména Velké dějiny zemí Koruny 

české díl XIII. a další literaturu a práci Jaroslava Purše zabývající se chabrusovými volbami. 

Největší přínos své práce vidím ve vykreslení událostí roku 1868 v Praze, kdy Češi 

využili řadu příležitostí k projevení nesouhlasu s rakousko-uherským vyrovnáním a naopak 

k deklarování věrnosti českému státoprávnímu programu. Některé z těchto událostí se ukazují 

jako konfrontační, kdy si to Češi chtěli s nepřáteli českých požadavků jednoduše rozdat. Bylo 

ale i dost takových, kdy byla projevena snaha o česko-německé smíření a o dobré vztahy mezi 

Čechy a Němci. Důležitou roli hrála i vznikající dělnická otázka, která by si zasloužila do 



142 
 

budoucna samostatné zpracování, jelikož nebylo v možnostech této práce se jí podrobněji 

věnovat, jak by si zasloužila. Význam roku 1868, který byl nesmírně bohatý na celou škálu 

událostí, vedl i ke zjednodušení tématu dalších let. Podrobnější vylíčení dalších let může být 

dalším objektem bádání. 

Věřím, že má práce přinesla nové poznatky a pohled na události roku 1868 a že 

inspiruje další badatele k dalšímu zkoumání tohoto nesmírně zajímavého období a událostí 

pro české směřování v rámci rakousko-uherské monarchie. 
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