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Programy české politické reprezentace v druhé polovině 19. století až do roku 
1918. 

 
The Programs of the Czech political representation in the second half of 19th 

century until 1918. 
 
Resumé: 
 
Tato rigorózní práce se v rámci svého rozsahu snaží podat základní přehled dějin 
českého politického hnutí od druhé poloviny 19. století až do roku 1918, a to 
zejména z hlediska programových prohlášení české politické reprezentace. Cílem 
práce bylo poskytnout základní přehled o vývoji českého politického stranictví, 
zachytit okolnosti a vývoj jednotlivých politických stran a zvláště jejich programů, 
vizí a politických formulací od roku 1861 do 1918. Práce sleduje možnosti naplnění 
těchto programů i důvody jejich nenaplnění. Prostor je věnován i konkrétním 
osobám, které měly rozhodný vliv na ideové formulace těchto programů a byly 
vůdčími osobnostmi dobové politické reprezentace. Z hlediska právní historie je 
důraz kladen především na české historické státní právo a přirozenoprávní teorie, 
tak jak se tato jednotlivá práva či právní teorie v českých politických programech 
objevovala, zdůvodňovala a později kombinovala, jaké to přinášelo výhody i naopak 
problémy a komplikace. České historické státní právo se táhne jako červená nit 
všemi politickými programy uvedeného období. Nejprve jako šlechtický program, 
poté pod Palackého vlivem jako společný program aristokraticko měšťanské 
politické reprezentace, až jako součást programu moderních zájmových politických 
stran. Jak se české historické státní právo nedařilo v rámci mocnářství a později 
dualistického Rakousko-Uherska prosadit, vzrůstaly snahy a pokusy o jeho 
předefinování, aby se z něho nestal pouze zpozdilý nástroj konzervativních 
politických kruhů. Někteří čeští politikové se za dané politické situace obávali 
naprosté bezvýchodnosti a izolace v případě další podpory historického práva a 
raději tento argument opouštěli, přičemž sahali při svých programových 
formulacích k právu přirozenému jako novému předpokladu obnovení české 
státnosti, aby se později k historickému právu coby elementárnímu základu české 
státnosti vraceli. Toto sebou neslo logicky štěpení dosud jednotné všenárodní české 
politické reprezentace. Koncepce trvání na českém historickém státním právu však 
nikdy v celém uvedeném období nebyla českou politickou reprezentací zcela 
opuštěna, spíše docházelo k jeho určité modifikaci. Program založený alespoň 
z části na českém historickém státním právu do konce 1. světové války přijaly do 
svého programu téměř všechny české politické strany fungující již na bázi 
zájmového sdružování. Několik odstavců je také věnováno česko-německému 
politickému soupeření, které přispívalo k formulaci českých politických programů 
jako dobový faktor. Práce končí vyvrcholením českých politických programů ve 
vzniku samostatného československého státu coby průsečíku zájmů a programů 
všech významnějších českých politických stran – českých politických reprezentací - 
uvedeného období.     
 
 
 
 

Die Programme der politischen Vertretung in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts bis 1918. 

 
Zusammenfassung: 
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Diese Doktorarbeit versucht, im Rahmen ihres Umfanges einen grundlegenden 
Überblick über die Geschichte der tschechischen politischen Bewegungen ab der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Jahr 1918 zu vermitteln, vor allem im 
Hinblick auf die programmatorischen Erklärungen der tschechischen politischen 
Vertretung. Ziel der Arbeit ist es, einen grundlegenden Überblick der Entwicklung 
der tschechischen politischen Parteienlandschaft zu vermitteln, die Umstände und 
die Entwicklung der einzelnen politischen Parteien einzufangen, insbesondere ihrer 
Programme, Visionen und politischen Formulierungen von 1861 bis 1918. 
 
Die Arbeit betrachtet die Möglichkeiten der Erfüllung dieser Programme sowie die 
Gründe deren Nichterfüllung. Raum wurde auch jenen konkreten Personen 
eingeräumt, die einen entscheidenden Einfluß auf die ideologische Formulierung 
dieser Programme hatten und Führungspersönlichkeiten der damaligen politischen 
Vertretung waren. 
 
Aus rechtsgeschichtlichem Blickpunkt ist der Schwerpunkt vor allem auf das 
tschechische historische Staatsrecht und die naturrechtliche Theorie gelegt, so, wie 
sich diese einzelnen Rechte oder Rechtstheorien in den tschechischen politischen 
Programmen geäußert, begründet und später kombiniert haben, welche Vorteile 
und im Gegensatz dazu auch Probleme und Schwierigkeiten dies gebracht hat. Das 
tschechische historische Staatsrecht zieht sich wie ein roter Faden durch sämtliche 
politischen Programme der aufgeführten Epoche. Zunächst als Programm des 
Adels, dann unter dem Einfluss Palackýs als Gesellschaftsprogramm der 
aristokratischen urbanen politischen Repräsentanz und schließlich als Programm 
der modernen politischen Interessensparteien. Als es dem tschechischen 
historischen Staatsrecht nicht gelang, sich im Rahmen der Monarchie und später 
im dualistischen Österreich-Ungarn durchzusetzen, wuchsen die Bestrebungen um 
dessen Umformulierung, damit es sich nicht lediglich zu einem verspäteten  
Instrument der konservativen politischen Kreise entwickelte. Einige tschechische 
Politiker befürchteten in der gegebenen politischen Situation die völlige 
Ausweglosigkeit und Isolation im Falle einer weiteren Unterstützung des 
historischen Rechts und gaben dieses Argument lieber auf, wobei sie bei ihren 
programmatorischen Formulierungen zum Naturrecht als neuer Prämisse zur 
Erneuerung der tschechischen Staatlichkeit griffen, um später zum historischen 
Recht als elementare Grundlage der tschechischen Staatlichkeit zurückzukommen. 
Die führt logischerweise zur Spaltung der bisher einheitlichen tschechischen 
politischen Repräsentanz. Die Beharrung auf dem tschechischen historischen 
Staatsrecht wurde jedoch niemals während dem ganzen aufgeführten Zeitraum 
gänzlich aufgegeben, es kam vielmehr zu einer gewissen Veränderung. Ein 
Programm, welches zumindest teilweise auf dem tschechischen historischen 
Staatsrecht aufgebaut war, haben bis zum Ende des ersten Weltkriegs fast alle 
tschechischen Parteien, die auf der Grundlage von Interessenvereinigungen 
funktionierten, angenommen. 
 
Einige Absätze sind auch dem tschechisch-deutschen politischen Wettbewerb 
gewidmet, welcher als zeitgenössischer Faktor zur Formulierung der tschechischen 
politischen Programme beigetragen hat. Die Arbeit endet mit der Mündung der 
politischen Programme in der Bildung eines selbständigen tschechischen Staates 
als Schnittpunkt der Interessen und Programme aller bedeutenden tschechischen 
politischen Parteien - der politischen Repräsentanz - im genannten Zeitraum. 
 
 
 



 - 4 -

OBSAH 
 

0bsah……………………………………………………………………………………………………4 
           Předmluva ……………….…………………………………………….………………………….…..5 
1. Počátky politického národa………. ………………………………………….……………….…..6 
2. Směry a východiska české politiky, pokusy o první moderní programy…………………6 

I) Rusofilní tendence…………….…………………………………………………….…6 
II) Austroslavismus……..…………………..…………………………………………….7 

3. Politický vývoj od roku 1861 a jeho hlavní mezníky, pokusy o  formulaci programů a 
vznik prvních moderních politických stran a 
hnutí……………………………………………………………………………………………….….10 

4. Konzervativní politika české šlechty a její program…………………………………………13 
I) Konzervativní velkostatek……………………………………………………………….13 
II) Strana ústavověrného velkostatku. – (Vereinigung der verfassugstreun   

Grossgrundbesitzer) a její program…………………………….……………………..18 
III) Shrnutí k otázce šlechtické politiky a jejím programům……………………….. 20 

5. Programy českých občanských politických stran v 60. a 70. letech 19. století a jejich 
cíle a pokusy o jejich naplnění………………………………………………………..………...25 

I) Národní strana (staročeská) pokusy o prosazení jejího celonárodního 
programu…………………………………………………..……………..……………25 

II) Fundamentální články – vrchol staročeské politiky a marný pokus o česko 
-rakouské vyrovnání……………………………..……………….…….…………..36 

III) Národní strana svobodomyslná „mladočeská“ a její program………….…..39 
IV) Další rozkoly, problémy české politiky, hledání záchranných programu a 

konec politiky pasivní rezistence………………………………………………....42 
V) Počátky dělnického sociálního politického hnutí, jeho programy……….. 45 

6. Naplňování českého politického programu na parlamentních fórech…………………..45 
7. Česká politika a české programy z pohledu mezinárodní politiky………………..……..48 
8. Pozvolný odchod staročechů z vedení národní politiky…………………………………….50 
9. Punktace a definitivní pád Národní strany (staročeské).……..……………………………53 
10. Mladočeši v čele české politiky a jejich program………………………………………..…..57 
                I) Vstup Tomáše Masaryka do politiky a jeho vize realistického programu…….58 
11. Politická diferenciace české politické scény na sklonku 19. a počátku 20. století, 

jednotlivé zájmové politické strany a jejich programy………………………………….….61 
12. Česká politika do světové války a její programové aspekty…..………….…………….…71 

I) Karel Kramář………………………………………………………………….……...71 
II) Poslední všenárodní politické programy Karla Kramáře – „Novoslovanství“ 

a „Ústava slovanské říše“…………………………………………………………...72 
III) Parlamentní poměry v monarchii coby meze české politiky a jejich 

programů těsně před světovou válkou…………………………………………...75 
IV) Mezinárodní vlivy na směřování české politiky a programů v předvečer 

světové války …………………………………………………………………….……77 
13. České politické programy a představy těsně na počátku světové války………………..80 
14. České politické reprezentace za války a jejich programy………………………………….85 

I) Počáteční programy politické emigrace………………………………………….85 
II) Programy domácích představitelů………………………………………………..89 

15. Zveřejnění programu a vznik vrcholných orgánů zahraniční politické emigrace a 
vojenských jednotek……………………………………………………………………………….94 

16. Radikalizace domácí politické scény až po úplný programový rozchod s Rakousko 
Uherskem…………………………………………………………………………………………....99 

17. Úspěchy zahraniční reprezentace při prosazení programu samostatného 
státu………..…………………………………………………………………………………..……105 

18. Vyvrcholení boje o národní samostatnost………………………………………..…………107 
19. Vyhlášení samostatnosti…………………………………………………………..……………111 
20. Závěr (shrnutí)……..……………………………………………………………………....……..114 
           Seznam použité literatury, prameny a další zdroje…………….................................123 

 
 



 - 5 -

Předmluva: 
 
 
Tématem rigorózní práce je otázka politických programů české politické 
reprezentace od formulace prvních politických programů po roce 1860 až po 
vyústění politických programů jednotlivých politických stran v předvečer vzniku 
samostatného československého státu.  
 
Práce je vzhledem k únosnému rozsahu a zároveň čtivému obsahu více zaměřena 
na české politické programy, okolnosti a důvod jejich formulací a podněty 
jednotlivých zájmových politických stran tak, jak je chápeme  v současnosti. 
Programy české politické reprezentace ve druhé polovině 19. století až do roku 
1918. Práce je řazena systematicky a chronologicky s odkazem na související 
okolnosti, které vedly k formulaci konkrétního politického programu, přičemž osou 
celé práce zůstává určitý český všenárodní politický program – program státoprávní, 
který je do jisté míry všem zájmovým stranám v uvedeném období společný a část 
prostoru je dána i jedincům, kteří významnou měrou k jednotlivým programům 
přispěli. Naopak méně prostoru je dáno programům jednotlivých moderních 
zájmových politických stran, přesto se však domnívám, že zvolenému tématu 
rigorózní práce –Programy české politické reprezentace ve druhé polovině 19. století 
až do roku 1918 – vyhovuje. 
  
Domnívám se, že zmíněný úhel pohledu bude přínosný, neboť problematika národní 
a státní identity podněcuje i dnes velice širokou diskusi. Její naléhavost je vzhledem 
k hluboké změně státoprávního zakotvení země po vstupu do sytému 
transatlantických obranných vazeb NATO a dále do Evropské unie přirozená a 
pochopitelná. „Participace českého státu a společnosti na rozvoji evropských i 
světových struktur přestavuje historicky obtížně srovnatelnou zkušenost. Přesto si 
prostřednictvím předkládaného tématu můžeme připomenout, že podobným debatám 
je naše společnost vystavována dlouhodobě. Vzhledem k exponovanému položení ve 
střední Evropě a dramatickému vývoji v této oblasti v posledních dvou staletích byly 
zdejší proměny podmínek státního a národního uvědomění poměrně časté a 
poskytovaly relativně pestrou identifikační škálu. Sledování prvopočátečního rozvoje 
elit na pozadí proměn těchto vnějších vlivů a aspirací od poloviny 19. století a poznání 
tehdejších snah, nejistot a nadějí, stejně jako víry a odvahy ke hledání optimálních 
cest mohou být poučné i dnes. Často lze v nich nalézt mnohé, co nám v současných 
sporech připadá jako nepochopitelné či neřešitelné.“1  
 
Možná, že se skutečně lidé nemění, mění se jen svět kolem nich. Lidská společnost 
dochází na určitém stupni vývoje k vědomí své historické existence. Dějinné vědomí 
se v jednotlivých národních prostředích projevuje v různých, ústně tradovaných a 
později i psaných formách. Každé dílo, které se zabývá výsekem minulosti je 
obrazem dějin. Přitom dějiny nemění, ale mění se jejich obraz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Doubek Vratislav – Česká politika a Rusko (1848-1914), nakl. ACADEMIA,  Praha 2004, str. 11. 
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1) Počátky politického národa. 

Počátky moderní české politiky lze spojit s národním obrozením, tedy procesem 
probíhajícím u nás od konce 18. století až do doby císaře Františka Josefa.  
Domnívám se, že i toto je důležité zmínit, neboť národní politická reprezentace 
prosazující národní program mohla vzniknout až po náležité probuzení národního 
vědomí českého národa po mnohaleté stagnaci a postupném národním útlumu. 
Dalších téměř sto let trvalo, než se konstituovala svébytná občanská politická 
reprezentace reprezentující moderní a životaschopný národ na určitém teritoriu. 
Hlavním úkolem politické reprezentace bylo zajistit národu odpovídající státní 
rámec, který by zaručil všestranný nerušený národní rozvoj a plnou národní 
emancipaci. Život monarchie nadále sužoval pokračující centralismus, omezující 
samosprávu zemí, a to i přesto, že patent o vyhlášení Rakouského císařství z roku 
1804 teoreticky nerušil právní subjektivitu jednotlivých korunních zemí. Většinu 
záležitostí řídily byrokratické instituce podřízené přímo Vídni. Správou jednotlivých 
zemí byla pověřena zemská gubernia (české, moravsko-slezské). Zemské sněmy 
v Čechách a na Moravě se scházely jen k formálnímu schvalování daní, jinak 
vyvíjely určitou činnost v oblasti kulturní. Stavovské instituce ve Slezsku měly ještě 
omezenější kompetence (byly roztříštěné do jednotlivých knížectví). Rakouské vládě 
se přitom nepodařilo zformovat jednotící státní patriotismus a Rakousko bylo zcela 
imaginární pojem, konvenční označení pro komplex navzájem ostře oddělených 
národů. Skutečnými Rakušany se cítila být jen početně omezená skupina některých 
důstojníků, šlechticů, státních úředníků a vysokého kléru. Rakousko předbřeznové 
éry bylo obecně pokládáno (vedle Ruska) za nejzaostalejší evropský režim. Vedle 
toho určitý pocit české národní méněcennosti se vlastenci snažili překonávat 
pěstováním slovanské vzájemnosti, přičemž zpočátku se soustřeďovali zejména na 
Rusko a zcela nekriticky propadali rusofilství. Tato koncepce slovanství prošla 
počátkem 30. let (pod vlivem polského listopadového povstání) první velkou krizí. 
Tehdy si mladší generace českých vlastenců uvědomila hluboký rozpor mezi 
utlačovatelskou rolí ruského carismu a potřebami slovanských národů. Z těchto 
deziluzí vykrystalizovala ve 40. letech 19. století nová politická koncepce slovanství 
- austroslavismus, jenž nahradil Kollárovu abstraktní slovanskou vzájemnost 
programem spolupráce utlačovaných slovanských národů habsburské monarchie. 
Dosud vcelku jednolitý proud českého národního hnutí se začal štěpit. Další oporou 
vlastencům byl vypjatý historismus, opírající se o vybraná období české minulosti 
(například o dobu Karla IV., husitství). Tato fáze českého národního hnutí se 
vyznačovala strohou apolitičností, která vycházela z obav z policejních represí 
(zůstávala tedy výhradně na jazykové a kulturní bázi). 

2. Směry a východiska české politiky, pokusy o první programy. 
 
I) Rusofilní tendence. 
 
V době svého moderního rozvoje bylo české společenství konfrontováno 
nejrůznějšími aspiracemi a politickými programy. Ve snaze nalézt a ustálit 
paradigmta vlastního růstu se jeho elity v kulturně, sociálně i hospodářsky  
různorodém prostředí vymezovaly – negativně či pozitivně – k veličinám, jež byly, či 
se zdály být, orientační a zároveň dostatečně silné a trvalé. „Obraz Ruska, právě 
takové zahraniční, ale z nejrůznějších příčin dobově velice blízké a inspirativní 
veličiny, si Češi vytvářeli po desetiletí. Ať si to představitelé národa uvědomovali či 
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nikoliv, diskuse o vztahu k východní mocnosti a tamní společnosti dávala vyniknout 
specificky  českým zájmům a cílům.“2  
 
Všemožné kalkulace s ruskou kartou, panslavismem či nakonec Kramářovským 
novoslovanstvím provázely českou politiku až do vyvrcholení politických soupeření 
ve světové válce, což se znovu projevilo i době rychlého postupu ruských vojsk 
v Haliči v letech 1914 a 1915. Panslavismu šlo jistě dobře politicky zúročit jako 
rovnocennou hráz a alternativu pangermanismu. Na druhé straně postup 
katolických Poláků vůči pravoslavnému či řeckokatolickému rusínskému 
obyvatelstvu v Haliči, celková ruská zaostalost a kulturně, politicky a všeobecně na 
západ směřující vývoj českého etnika, turecký vliv na jihoslovanské národy na 
Balkáně a jejich vzájemná silná nevraživost a roztříštěnost apod., nebylo možné 
kloubit. Jistě to již znepokojovalo soudobé realistické tvůrce těchto idejí. Dodejme 
možná nejvýznamnější překážku panslavismu, která by se snad ani překonat 
nedala a sice - polsko – ruský antagonismus. V tomto ohledu je zajímavý dosti 
liberální přístup Ruska k Finsku, tedy alespoň v 60. až 90. letech 19. století 
v protikladu k rusifikaci a tvrdým zásahům ve stejném období proti jakýmkoliv 
projevům polského národního bytí.  Pro některé politiky, zůstávalo Rusko základem 
často až nereálných politických vizí nebo sloužilo jako politicky dobře využitelný 
argument např. známá pouť do Moskvy v roce 1867 (Palacký, Riegr, Brauner). 
Demonstrativní akce staročechů namířená proti dualismu. Až do vzniku 
samostatného Československa existoval silný politický proud opírající se o Rusko. 
Věnovat se tomuto tématu by ovšem vydalo na samostatnou práci, proto bude níže 
učiněna konkrétní zmínka u jednotlivé politické strany či významné politické 
osobnosti.  

II) Austroslavismus. 

V protikladu těmto rusofilním tendencím, ale i pangermanismu, stál mohutně 
rozvíjený politický program -  austroslavismus, politický názor, podle něhož Slované 
jsou nebo by měli být hlavní oporou habsburské monarchie. Jeho počátky lze 
spatřovat v řeči J. Dobrovského před Leopoldem II. 25. 9. 1791 v Praze. Své 
umírněné zastánce měl austroslavismus i ve vídeňských dvorských kruzích. Doba 
jeho největšího vlivu spadá do 40. let 19. stol, kdy austroslavismus rozvíjeli hrabě 
L. Thun, J. E. Vocel a zejména Karel Havlíček Borovský ve stati „Slovan a Čech“ z 
roku 1846. K.H. Borovský se postavil proti nepraktické slovanské vzájemnosti v 
pojetí J. Kollára. Doporučoval širší kulturní a hospodářskou spolupráci Slovanů v 
habsburské monarchii, zejména Čechů (resp. Čechoslovanů) a Jihoslovanů. Po 
svém ruském pobytu a ztrátě iluzí i jistém vystřízlivění z ruské reality, se naopak on 
stal hlasatelem rozchodu s někdejším obětavým všeslovanstvím. Z dnešního 
pohledu Havlíček bystře a reálně hodnotil a přejal ruské slavjanofilsví, nikoliv v jím 
požadovaném ztotožnění se, podřízení slovanských ambic ruským zájmům, ale 
v sebejisté víře sebe v sama vyjádřeno – nejprve Čech, potom Slovan. Dnes můžeme 
říci, že Havlíček realisticky viděl i možnosti a úskalí budoucího austroslavismu: 

 „Beřme svět tak, jaký jest, a očekávejme tedy přátelství a svornost mezi lidmi a 
národy  jen tenkrát, když obě strany z toho užitek mají. Takový poměr je toliko mezi 
národem naším a ilirským. Jenom mezi Českým a Ilirským národem mohou být větší 

                                                           
2 Doubek Vratislav – Česká politika a Rusko (1848-1914), nakl.  ACADEIMA, Praha 2004, str.11. 
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sympathie, protože dle nynějších poměrů, jeden druhému nikoliv nebezpečen, ovšem 
ale prospěšen být může.“3  

Havlíček, jak již bylo zmíněno, zformuloval základ politické koncepce 
austroslavismu z českého pohledu ve svém cyklu Slovan a Čech z roku 1846. 
Rozvinul a politický rozměr dal však austroslavismu F. Palacký v revoluci 1848-49. 
Austroslavismus spojil s federalismem a ústavní přestavbou habsburské monarchie 
v dokumentech: „O poměru Čech a Rakouska k říši německé, Psaní do Frankfurtu 
dne 11. dubna 1848“ a ve svých ústavních návrzích z let 1848-49. Palacký – tato  ve 
všech směrech velice pozoruhodná a výjimečná osobnost – mistrně jako přední 
český historiograf a nyní i politik koncipoval své psaní Výboru padesáti tzv. 
„předparlamentu“ do Frankfurtu, ve kterém přesně vysvětlil vztah českého státního 
útvaru ke středověké Svaté říši římské národa německého snažící se přežít 
v Německém spolku. Palacký tak vlastně ve svém geniálním dopisu položil základ 
budoucí politiky. Palacký, ač velice respektovaný a známý v německých liberálních 
kruzích i  odborné historické veřejnosti, úvahy o zapojení českých zemí do 
Německého spolku jednoznačně odmítl, neboť v onom zmíněném dopisu zástupcům  
Výboru padesáti objektivně vyložil historický poměr Čech resp. zemí Koruny české 
k říši německé, jako speciální středověký vztah mezi panovníky obou zemí. Tedy 
nikoliv v souladu s dobou představou německých liberálů, kterou si tito 
představovali, a to zapojení českých zemí do Německého spolku jako jedné více 
méně klasické spolkové země. Většinové smýšlení liberálních demokratů lze 
například odvodit z reakce známého demokratického básníka Alfréda Meissnera na 
Palackého dopis. Zmíněný básník adresoval dne 18 dubna 1848 v tisku Otevřený 
list panu Františku Palackému, ve kterém zavrhl Palackého vizi o svobodném a 
rovnoprávném Rakousku jakožto nepotřebnou. Otevřený list básníka Alfréda 
Meissnera byl příznačný pro tehdejší myšlení převážné většiny revolučních 
demokratů, k nimž Meissner bezpochyby patřil. Byli ochotni poskytnout Čechům 
jazyková a kulturní práva etnické menšiny uvnitř německého národního státu, když 
už na tom Češi „tolik trvali“, ale národnostní problémy byly v jejich pojetí zcela 
podružné ve srovnání s perspektivou šťastné budoucnosti, kterou jim nabízel 
revoluční vývoj v Německu. To ovšem bylo v zásadním rozporu s hlavním cílem 
českého národního hnutí a není náhodné, že čeští politikové a publicisté označovali 
případné začlenění Čech do Německa jako národní sebevraždu. Na druhé straně se 
objevily i poměrně střízlivé argumenty podporující začlenění českých zemí do 
Německého spolku, a to např. mladého historika a novináře Antonína Springera, 
který viděl při zachování české samosprávy velké možnosti plynoucí z obrovského 
hospodářského celku, ze sjednocení celního, peněžního a vojenského. V podobném 
duchu hovořil i chomutovský rodák, profesor na pražské a krakovské univerzitě 
Franz Makowiczka a byl přesvědčen o nerozlučném spojení Čech s Německem.4 

Nebezpečí možné ztráty národní identity ovšem převážilo. Navíc bylo třeba brát 
v úvahu reálnou mocenskou slabost koncepce Německého spolku zahrnující Čechy, 
Moravu, Slezsko a rakouské země a naopak počítat se vzrůstající silou a 
velmocenskými ambicemi sílícího Pruska projevujícími se v touze po sjednocení 
Německa samozřejmě v pruské režii. Tato snaha vrcholí ve vztahu k našim zemím 
v roce 1866, kdy po bitvě u Hradce Králové se pruské velení zaobíralo myšlenkou 
zabrat Čechy, když ne celé, tak alespoň na prvém břehu Labe. Naštěstí pruský 
kancléř Bismarck tyto úvahy nepodporoval, neboť připojení značného počtu 
neněmecky hovořícího obyvatelstva nezapadalo do jeho plánu sjednocení Německa. 

                                                           
3 Doubek Vratislav – Česká politika a Rusko (1848-1914),  Academia, Praha 2004, str.48, citováno z díla 
K.H.Borovského - Slovan a Čech. 
4 Kořalka Jiří, Pozvání do Frankfurtu, čas. SLOVO K HISTORII, č. 24, ročník 1990, Praha str.27-28. 
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Jaké nedozírné následky by z toho plynuly pro náš národ si každý domyslí, ať při 
trpké vzpomínce na Protektorát Čechy a Morava, či snad to lze charakterizovat 
známým tragikomickým bonmotem Jana Masaryka o tom, že jeden malý národ, 
nemůže nikdy jít s jedním velkým, neboť je to asi taková kooperace, kterou nabízel 
vlk Karkulce.     

Co se ještě týče původního austroslavismu - jako politického programu který, 
navrhoval přetvořit habsburskou monarchii na základě přirozenoprávních principů 
(právně tedy vycházel z teorie přirozeného práva) ve federaci 8 národnostních 
územních celků, z nichž jeden mělo tvořit území obývané Čechy a Slováky. Tento 
program se opíral o soudobé liberálně demokratické a buržoazní konstituční ideje, 
zůstane otázkou, zda by požadovaná federalizace monarchie na národnostním 
základě mohla uspokojivě vyřešit komplikované národnostní poměry v rakouské 
říši, či zda by k tomu vůbec někdy dostala šanci. Pro ilustraci může složit 
hysterický odpor zvláště českých Němců k jakémukoliv možnému zrovnoprávnění 
s českou většinou v Čechách anebo ambice uherských grófů by jen těžko připustily 
parcelování Uherska ve prospěch, řekněme, státotvorně nepřipravených Slováků, 
natož snad Rusínů, kteří snad po něčem takovém ani netoužili apod. Pozdější vývoj 
bohužel ukázal, že koncepce austroslavismus, jakkoliv mohla být vhodným 
kompromisním a moderním řešením pro habsburské soustátí, spíše předběhla svoji 
dobu. Při dnešní znalosti historického vývoje, zejména dominantní úlohy 
nacionalismu a šovinismu ve válkách 20. století, a to i té – doufejme - poslední 
evropské války na Balkáně v 90. letech minulého století, lze dnes poučeným 
pohledem bohužel konstatovat, že ani austroslavismus by patrně nebyl zárukou 
trvalého klidného soužití národů ve střední Evropě drásané nacionalismem.   

Dodejme, že v dobových konturách na podzim roku 1848 sehrál austroslavismus 
nakonec nešťastnou objektivně protirevoluční úlohu ideové podpory vídeňského 
dvora. Loajalita vládě ovšem představitelům austroslavismu kýženého cíle 
nepřinesla. Ve 2. polovině 19. století zůstal programem části české buržoazie, o 
čemž bude pojednáno dále, po roce 1867 však ztrácel logické opodstatnění.  

Na druhé straně je třeba přiznat, že rámec habsburské monarchie od 60. let 19. 
století dovoloval rozpracovávat podobné myšlenky a někdy je i částečně či omezeně 
realizovat a přece jen skýtal jakousi svobodu a samostatnost v prosazovaní české 
národní politiky. Českému národu bohužel bylo dopřáno vyzkoušet si na „vlastní 
kůži“ i zbylé dva modely začlenění do sousedních dominantních státních struktur. 
Jinak nacistickou okupaci Německem během druhé světové války, kdy českému 
národu vyvstala hrozba bezprostředního zániku,  jednak hluboké dodnes viditelné 
stopy morálního i hospodářského rozvratu po začlenění československého státu do 
„sovětského bolševického impéria“. Možná se tak z dnešního pohledu jeví, ač se jistě 
jedná o extremní úhel pohledu, a kdokoli může namítat, že nelze takto srovnávat, 
realita politického a národního soupeření ve „starém“ Rakousku jako přece jenom 
mnohem civilizovanější a snesitelnější. Předválečné Rakousko pro český národ 
rozhodně nebylo „žalářem národů“, ale provokující výzvou k uplatnění vlastních sil 
a schopností. V posledních předválečných dekádách Rakousko-Uhersko postupně 
ztrácelo svoji staletou úlohu přirozené ochrany malých národů před tlaky 
z Východu a Západu a dostávalo se do stále větší závislosti na dravém Německu.5   

                                                           
5 Šedivý Ivan, Za Československou republiku 1914-1918, AV Historický ústav, St. pedagogické nakladatelství 
v Praze 1993 , str. 3,4. 
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3) Politický vývoj od roku 1861 a jeho hlavní mezníky, pokusy o  
formulaci programů a vznik prvních moderních politických stran a 
hnutí. 

Válečná porážka Rakouska roku 1859 u Magenty a Solferína a katastrofální stav 
státních financí vynakládaných na represivní režim přiměly císaře Františka Josef I. 
k propuštění ministerského předsedy A. Bacha, bývalého vídeňského advokáta,  a 
ke svolání rozšířené říšské rady.  Dne 20.10.1860 vydal panovník na radu hraběte 
Goluchowského rámcový říšský zákon (Říjnový diplom), který formuloval určitou 
představu budoucího státoprávního uspořádání  státu na historickoprávních 
federalistických principech. Říjnový diplom se  v českém prostředí setkal s velice 
kladným ohlasem, neboť se zdálo, že naplňuje skoro vše, oč vůdcové politické 
reprezentace usilovali v roce 1848. Zaručoval nejen víceméně rovnoprávnost všech 
národů rakouských, nýbrž i uznával historická práva jednotlivých království a zemí. 
Příslibem autonomního postavení jednotlivých historických zemí byl i Říjnový 
diplom v tom, že dával sněmům relativně široký obor působnosti. Zemským 
sněmům mělo náležet rozhodování ve všech oblastech zákonodárství, které nebyly 
obsaženy v taxativním vyjmenování kompetencí říšské rady. Ta měla výhradně 
rozhodovat o záležitostech společných všem zemím, jakými bylo peněžnictví, 
obchod, doprava a armáda. Všechny pozdější ústavy či ústavní návrhy naopak 
počítaly s velmi omezenými kompetencemi a úlohou sněmů. 

Záhy se však ukázalo, že obnově mocenských ambicí státu, které za bachovského 
režimu silně utrpěly, vyhovuje více centralistický model, prosazovaný kulturně i 
ekonomicky sílícím a liberálně smýšlejícím německým měšťanstvem a měšťanskou 
byrokracií. Říjnový diplom se tak setkal s odporem centralisticky smýšlejících  
Němců zvláště z českých zemí. Při radostnému opojení z nového vývoje se poněkud 
přehlížel rovněž fakt, že tato listina činila důležitý rozdíl mezi zeměmi uherskými a 
neuherskými. Obnovovaly se dvorské kanceláře uherská, chorvatská a sibiňská, leč 
u jiných zemí se tomu nedělo. Uhry proti ostatní říši měly mít určité „nadpráví“, 
jehož již fakticky požívaly od dob Marie Terezie. Již říjnový diplom tedy položil 
základ budoucího dualismu, jenž byl zanedlouho uskutečněn.6   

Dne 26.2. 1861 však byla oktrojována (vyhlášena) únorová ústava, kterou připravil 
horlivý přívrženec centralizace rytíř Anton von Schmerling. Zákonodárná moc byla 
svěřena říšské radě, jež měla v širší podobě řešit záležitosti celé monarchie a 
v podobě užší pouze záležitosti neuherských zemí. Proti původním představám 
obsaženým v říjnovém diplomu byla kompetence zemských sněmů velmi okleštěná, 
vlastně nejdůležitějším právem sněmů bylo pouze vysílat zástupce do poslanecké 
sněmovny – nižší komory parlamentu - říšské rady ve Vídni. Druhou komoru 
uvedeného parlamentu tvořila panská sněmovna, kde zasedali kromě arciknížat 
císařského domu, katolických arcibiskupů a knížat biskupů, náčelníci předních 
rodin šlechtických a jiné osoby, které pro zásluhy ve veřejném životě byly císařem 
do panské sněmovny jmenovány doživotně. Z občanských obyvatel byl mezi nimi 
české národnosti pouze František Palacký. Schmerlingova únorová ústava byla 
naprosto nedemokratická. Vláda měla možnost říšskou radu kdykoliv odročit a 
absolutisticky vydávat nařízení se zákonnou platností. Odmítl–li císař svůj souhlas, 
nemohl žádný zákon přes opětovné usnesení říšské rady nabýt platnosti. Pomocí 
složité volební kurie byla preferována německá buržoazie proti české většině atd.   

                                                           
6 Kol. autorů – Dějiny zemí Koruny české II (od nástupu osvícenství po naši dobu) díl II., nakl. PASEKA Praha, 
1992 str. 98. 
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Jako první se v českých zemích ozvali Moravané, a to prohlášením moravských 
velkostatkářů Hugo Salma. Následně se k nim přidává prohlášení moravských 
národních poslanců v čele s Aloisem Pražákem. Oba dokumenty se dovolávají 
českého historického práva a vyslovují se ve prospěch říjnového diplomu. Tato 
aktivita na Moravě strhla také veřejné mínění k tzv. občan- 
skému prohlášení, které upozorňovalo, že únorová ústava je v rozporu s některými 
ustanoveními říjnového diplomu a vyslovila se pro státoprávní spojení všech tří zemí 
koruny české (Čechy, Moravu, Slezsko). 

Další významným mezníkem se stal první leden roku 1861, kdy vyšlo první číslo 
Národních listů, v němž F.L. Rieger nastínil novodobý český politický program, 
obsahující požadavek národní rovnoprávnosti, občanských práv a rozsáhlé 
samosprávy. Začal se tak postupně rodit první ucelený a prosazovaný český 
politický program – program historického českého státního práva požadující uznání 
svébytného postavení českého státu uvnitř Rakouska spolu s požadavkem na 
korunovaci rakouského císaře českým králem, jazyková a národnostní práva atd. 
Některé požadavky byly považovány za natolik oprávněné, že byly projednávány a 
přijaty říšskou radou v létě 1861. Program byl připraven již prosinci 1860 a začínal 
takto: 

 Program Národních Listů, 

kterýž jsme rozeslali, jest základním kamenem, na němž dále, trvale, a důsledně 
stavěti budeme, a protož jím počínáme vážné dílo své. 

Účel těchto novin jest napomáhati politickému a obecnému vzdělání národu našeho, 
aby vlastní silou dospěl ve spolku národův Rakouských k oné ústavní samostatnosti, 
kteráž jedině muž býti pevným základem jeho všeobecného blahobytu, bezpečnou 
hradbou naší národnosti, důstojným ohlasem veliké naší minulosti. 

Z ohledů poměrů státních a ústavních žádáme důsledného provedení 
nejvyššího diplomu od 20. října 1860. Máme za to, že trvání ústředních ministerií 
zahraničných věcí, financí, války, obchoduje nutnou potřebou pro udržení jednoty a 
síly spojeného státu Rakouského, ješto pak autonomie čili svézákonnost ve všech 
vnitřních věcech zaručena jest sněmům zemským. Přejeme si, aby diplom Císaře - 
Krále našeho - stal se co nejdříve skutkem, i aby zákonodárná moc sněmův byla 
opatřena odpovědnými nástroji vykonávacími, kteréž by jí teprva daly pravý život, 
význam a neocenitelnou úrodnost pro blahobyt zemský. 

Diplom od 20. října 1860 zaručuje nám právo historické. Historickou 
oprávněnou osobnost českého národa představuje nám svatá koruna Česká. Jakých-
koli práv a ctí nabyl starý stát Český, všecky byly společný veškerému obyvatelstvu 
koruny České bez rozdílu, ačkoli se v něm měnily během věkův poměry stavův a 
poměry společenské, tak že jednou páni, jednou rytířstvo, jednou zase měšťanstvo 
vedlo přední hlas za ni. Historická tato osobnost žije posud, jakkoli se v rozličném 
věku měnila povaha její, jakkoli v rozličných dobách krev její tu rychleji tu zase volněji 
proudila, jakkoli mysl její tu neslýchanou smělostí vzhůru se pnula, tu krotce si 
vedla, tu zase znova se vzpružila ke skutkům šlechetným. Měníc se takto ve 
případnostech, zůstala vždy tatáž ve své podstatě, a po dnešní den cítí se i žádá 
práva svého, pro jehož hájení má zajisté i srdce i vůli. Protož hlásí se, aby práva 
jejího bylo šetřeno jak ve spolku Rakouském, tak i v poměrech zahraničných. Právní 
poměry koruny České k starému státu německému a nověji ke spolku 
svrchovaných knížat německých zakládají se na starých smlouvách mezinárodních 
a na základních právech koruny České, stvrzených mnohými přísahami králů našich 
a nemohou tudy změněny, aniž tedy koruna naše zbavena býti svrchovanosti své bez 
dobrovolného přivolení všeho národa této koruny na sněme valném, všem zemím 
koruny společném. 

Privilegií politických mezi občany nechceme, majíce za to, že staré zřízení 
stavovské historickým vývinem národa našeho za posledních 200 let politické mdloby 
bylo zrušeno a přeraženo, a že všickni stavové více méně splývají, ano podstatných 
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rozdílů mezi nimi již rozeznati aneb aspoň bez velikého ukřivdění mnohých určiti 
nelze. Stejná břemena, stejná práva - to i naše heslo, aneb jiným slovem: Politická 
práva buďtež přiměřena břemenům občanův, a tudy i zastupitelství země rozděleno 
dle daní a počtu obyvatelstva se slušným ohledem na intelligenci. Nechceme šlechtě 
odnímati titulův i práv čestných, ale privilegií politických na základě pouhého rodu 
přiznati jí nikdy nemůžeme. S radostí uvítáme šlechtu, když nedbajíc pouze na 
interessy své materiální, použije nejvznešenějšího práva svého k tomu, aby činnost 
svou, nestíženou materiálními nedostatky a výdělkovou prací, věnovala zcela a 
právě po šlechticku ke zvelebení národa svého a k opatrování politických jeho 
interessův. Pak zajisté s potěšením poznáme v pánech našich přední syny národa a s 
ochotnou radostí svěříme se jejich vedení, kdekoliv budou v čele kráčeti politickým 
věhlasem a obětavým vlastenectvím. My ovšem, ať se šlechtou, nebo bez ní, budeme 
pokračovati neodvratně na cestě ke zvelebení duševnímu i hmotnému národu svého. 

Samosprávě rozumíme tak, aby všickni dle zákonův přirozených vyvinutí údové 
státního tělesa mohli samostatně pohybovati se v mezích potřeby a přirozenosti své, a 
aby pohybování jejich řídilo se jedním svorným duchem, ale též volným ruchem 
člověka, nikoli pak železnými obratly stroje nějakého na způsob automatův. Rodina, 
obec, župa neb kraj, země a historická koruna naše měj tedy svůj obor samosprávy. 
Rakousko jen pod tou výmínkou může býti národům svým milé a žádoucí, když na 
štítě s dvouhlavým orlem, jenž je spojuje, neponese olověný neruchomý, všecky stejně 
hnětoucí balvan vojáckého absolutismu, ale okřídleného genia společné svobody, 
bratrské spolučinnosti a vzájemné ochrany, kterýžto bude strážným jeho angelem. 
Na základě této zásady žádáme reformy vnitřní správy zemské, její zjednodušení a 
zlacinění. Na místo všudybylé úřadovlády vstoupiž nyní v míře rozumné samočinnost 
občanů. Máme za to, a zkušenost Anglie, Švýcar i jiných zemí potvrzuje to, že plody 
její byť i nebyly tak stejné chuti a tak stejně rozdělené jako sazba kancelářův, budou 
zase tím hojnější a šťavnatější. Neboť účastenství občanů ve správě věcí obecných 
probudí tisíceré síly prvé neznané, probudí i cnost občanskou, kteráž nedbajíc vlastní 
zisk, pro dobro obecné s důstojnou mužností vystupuje, ano i sebe obětuje a takto 
též pravé divy činí. Tuto občanskou cnost, bez níž nelze občanské svobody 
probuzovati, budeme pokládati za neposlední úlohu svou, majíce na očích zvěčnělého 
Havlíčka našeho, kterýž klesna pod korouhví svou, sám nejkrásnější příklad cnosti té 
nám zůstavil.7 

Požadavek na uznání svébytného postavení zemí Koruny české byl říšskou radou 
zamítnut, třebaže jej slíbila podporovat i česká zemská konzervativní šlechta, která 
částečně vešla v součinnost s českými občanským poslanci. Čeští poslanci se z výše 
zmíněného zamítnutí svébytnosti českých zemí rozhodli, že se nebudou účastnit 
dalších jednání říšské rady. Na zemském sněmu pak společným postupem prosadili 
roku 1864 rozdělení středních škol na české, německé a smíšené. Po rozdělení 
české techniky na českou a německou v roce 1861 se jednalo o další důkaz 
vzrůstající jazykové a sociální emancipace českého etnika. Český měšťanský živel se 
pozoruhodným způsobem prosazoval i v oblasti samosprávy. Právo disponovat 
veřejnými prostředky v oblasti dopravy, školství, veřejné dobročinnosti a 
bezpečnosti skýtalo možnost ovlivňovat i chod státních záležitostí a prosazovat 
českou kulturní politiku. 

Doba ústavních reforem přinášela diskusi o postavení českého národa v monarchii; 
nejpozoruhodnější politický koncept – politický program známý jako „Idea státu 
rakouského“ připravil F. Palacký. Formuloval v něm představu uspořádání říše 
v budoucnosti. O tomto díle bude ještě dále podrobněji pojednáno. V 60. letech 19. 
století byla česká politická reprezentace již natolik etablovaná, že si mohla dovolit se 
diferencovat, což ovšem nebylo vždy ku prospěchu společné věci. Vedle liberálně 
konzervativních staročechů (F. Palacký, F.L. Rieger) dávali o sobě stále více vědět 

                                                           
7 1860, 20.12. Praha - Program Národních listů – Národní listy č. 1 leden 1861, in Cibulka Pavel, Politické 
programy českých národních stran, edice polit. Programů, Historický ústav AV ČR, Praha 2000, str. 45. 
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radikálněji zaměření mladočeši (K. Sladkovský a bratři Grégrové). Zevním podnětem 
k  rozštěpení občanské politické reprezentace reprezentované Národní stranou byla 
různost názorů na nové povstání Poláků v ruském záboru v roce 1863. Staročeši 
vedeni Palackým toto povstání odsuzovali, neboť se domnívali, že z toho Polákům 
vzejde ještě větší útlak, kdežto mladočeši polské povstání podporovali. Skutečným 
důvodem rozkolu bylo ovšem, že mladočeši viděli jako politicky neperspektivní 
součinnost staročechů s historickou šlechtou resp. stranou konzervativního 
velkostatku. Jednalo se však stále o dvě křídla jedné všenárodní tzv. „Národní 
strany“, neboť mladočeši se definitivně konstituovali v samostatnou politickou 
stranu – Národní stranu svobodomyslnou (mladočeskou) až v roce 1874. Až do toho 
data tak byla občanská reprezentace alespoň navenek jednotná.  Rovněž politický 
tábor šlechty v českých zemích se po vyhlášení únorové ústavy rozdělil na část 
ústavověrnou a státoprávně – historickou a mezi oběma bloky se ještě pohybovali 
šlechtici méně politicky profilovaní. 

Politická struktura na české politické scéně na konci 60. let 19. století vypadala 
následovně: 

a. konzervativci z řad české historické šlechty - krajní pravice – programově 
se vyhranili a vedli boj proti německým liberálům a centralistům. 

b. konzervativní liberálové staročeského směru - Palacký, Rieger - na 
táborových hnutí se nepodíleli, prováděli tzv. salonní a sněmovní politiku. 

c. mladočeští liberálové - K. Sladkovský, J. a E. Grégrové - nebáli se jít mezi 
lid - aktivně se účastnili táborových hnutí – měli snahu rozšířit svobody i na 
široké lidové vrstvy. 

d. demokratický radikální proud - J. Neruda, J. Barák měli svůj vlastní 
politický list – Svoboda. 

e. dělnické hnutí - krajní levice - v této době se začalo dělnictvo vyčleňovat 
z lidu a uvědomovat si postavení v národní společnosti jako sociální třída. 

 4) Konzervativní politika české šlechty a její program. 

I) Konzervativní velkostatek. 

Do tohoto uskupení náležela skupina českých konzervativních aristokratů a pokud 
na tuto skupinu budeme nahlížet očima právního historika, lze také užít označení 
státoprávní šlechta vystihující důraz kladený těmito aristokraty na obhajobu 
státoprávních tradic Království českého a jeho starobylých práv v protikladu 
liberálně orientované ústavověrné šlechtě. Z právně historického pohledu je 
politická reprezentace šlechty rozlišována, i když v jejich řadách nebyla zastoupena 
pouze šlechta, na  blok konzervativního velkostatku a ústavověrné. Někdy se hovoří 
i o historické šlechtě, tento termín však s ohledem na politického směřování není 
relevantní. Nejednotnost označení je však dodatečně legalizována skutečností, že 
v právním systému Předlitavska neexistovaly politické strany jako právnické osoby 
„sui generis“. 

Velmi důležitý moment v procesu utváření vztahu mezi konzervativními 
velkostatkáři a českou občanskou reprezentací představoval anonymní článek 
publikovaný v roce 1850 v listu Union, jehož autor prozrazoval ochotu části zemské 
šlechty ujmout se zájmů českého národa a za určitých podmínek. Autorství tohoto 
článku se připisovalo někomu z okruhu pozdějšího vůdce české státoprávní šlechty 
– hr. Jindřicha Jaroslava Clam-Martinice. Zajímavé je, že reakce např. K.H. 
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Borovského byla víceméně souhlasná za určitých podmínek týkajících se úpravy 
fideikomisů a reformě šlechtictví podle anglického vzoru. 
 
Vznik strany konzervativního velkostatku můžeme formálně datovat k 1. lednu 
1860, kdy spatřilo světlo světa programové prohlášení, jímž šlechtičtí konzervativci 
ohlašují vznik nového periodika v monarchii – listu „Vaterland“. Mezi hlavní mluvčí 
a zástupce strany patřili: již zmiňovaný Jindřich Jaroslav Clam-Martinic, jeho bratr 
Richard, Jiří Kristián Lobkovic, Lev Thun – Hohenstein, Karel III. Schwarzenberg, 
Egbert Belcredi, Jan Nepomuk Harach, později Alfréd August Windischgrätz, Jan 
Ledebour, Karel Buquoy, Ernst Silva – Tarouca,  a mnozí další.8 
 
Programově samozřejmě byla nejvyšší hodnotou svébytnost Českého království a 
jeho historických práv potvrzená korunovací rakouského císaře českým králem. 
České konzervativní šlechtě šlo v prvé řádě o obnovení samostatného postavení 
Českého království, které požívalo v historii, a to až do nástupu centralizačních 
snah Marie Terezie a postupného omezování autonomie českého království, které 
nakonec vyvrcholilo v roce 1867 prosincovou ústavou zakotvující dualismus 
rakouských a uherských zemí. Konzervatismus státoprávníků programově stavěl na 
nabytých historických právech a ochraně stávajícího právního řádu a ve snaze 
měnit a přebudovávat tento staletími vyzkoušený model, viděl zárodek postupných 
sociálních nepokojů, rozkladu a revolucí. Za historicky nabytá práva zástupci 
konzervativního velkostatku považovali: Obnovené zřízení zemské, doplněné 
Novelami a Deklatorii, konfirmaci zemských a stavovských privilegií z roku 1627, 
pragmatickou sankci a prohlášení Leopolda II a v neposlední řadě přiznání 
zákonodárné pravomoci zemskému sněmu v zemských věcech z roku 1848. Tento 
program českému národnímu hnutí jistě prospěšný a podporující nelze šlechtě 
upírat nebo jej bagatelizovat. Dále tato část šlechty samozřejmě vyznávala pro tuto 
společnost typické konzervativní hodnoty, což představovalo obhajobu postavení 
katolické církve a podpora jejího vlivu na školství. Konzervace feudálního myšlení 
jako výchozího bodu spočívající např. v návrzích na prosazení kontinuity bývalých 
panství s novými správními jednotkami. Vzorem konzervativních představ byl 
pruský konzervatismus a také anglický, ale ten spíše co se týkalo správního 
systému, než vládního. Anglický konstituční systém naopak konzervativní 
státoprávní politikové považovali za neimplantovatelný na poměry Rakouska. 
Systém volné soutěže politických stran v celorakouském parlamentu první generace 
státoprávních politiků zcela odmítala a neviděla v něm žádný prostor pro uplatnění 
stabilizující konzervativní síly.9 
 
Celorakouský parlament konzervativní šlechta zavrhovala také vzhledem k jeho 
novosti a dle konzervativních měřítek obracejících se k feudalismu jisté 
nepotřebnosti, pokud si historie vystačila se sněmy jednotlivých zemí. Pochopitelně 
ve volné soutěži politických stran založené na rovném hlasovacím právu 
konzervativní šlechta viděla rozmělnění své faktické politické moci, neboť je zcela 
logické, že voliči této honorační strany tvořili zlomek obyvatelstva.  
 
Proti konstitucionalismu a centralismu stavěla státoprávní šlechta myšlenku 
federalizace habsburské monarchie se silným zemskými sněmy, které by měly 
plnou zákonodárnou pravomoc, a které by nesly hlavní zákonodárnou činnost. 
Velkostatek byl v počtu mandátů na českém zemském sněmu s ohledem na svůj 

                                                           
8 Malíř J., Marek P. a kolektiv, Politické strany, vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a 
Československu 1861 – 2004, Díl I. Období 1861 až 1938, nakladatelství doplněk, Brno 2005, str. 60.  
9 Malíř J., Marek P. a kolektiv, Politické strany, vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a 
Československu 1861 – 2004, Díl I. Období 1861 až 1938, nakladatelství Doplněk, Brno 2005, str. 65, 73, 78.   
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daňový výnos preferován před městy i venkovem, a tím byla zakotvena vláda 
hospodářsky nejsilnější vrstvy a potvrzen centralistický charakter sněmu, neboť se 
vládě pomocí volební geometrie a upřednostněním městského obyvatelstva před 
venkovským podařilo vytvořit mandátovou rovnováhu mezi německými a českými 
občanskými poslanci. Německých občanských poslanců zemského sněmu bylo cca 
76, českých pak cca 90.10  Obě národní reprezentace tak byly schopné utvořit s 
velkostatkem sněmovní většinu, a velkostatek se tak stal jazýčkem na vahách. 
Schmerling předpokládal, že velkostatek jako celek bude oporou vlády a německé 
většiny.11 Tento předpoklad však nevyšel, neboť jak bylo výše naznačeno velkostatek 
se záhy rozdělil na dvě v podstatě stejně silné poloviny, přičemž konzervativní 
velkostatek vstoupil v úzkou spolupráci s Čechy. Schmerlingovy volební řády, 
založené na většinovém volebním systému, však s tímto počítaly a pro kurii 
velkostatku zaváděly v celých Čechách pouze jeden volební okres. Při takřka 
vyrovnaném poměru sil mezi konzervativním a ústavověrným velkostatkem se vládě 
otevíralo pole možného předvolebního nátlaku na jednotlivé velkostatkářské voliče, 
kterých bylo celkem jen několik set. Této možnosti bylo také hojně využíváno. V 
praxi to znamenalo, že se kurie velkostatku měnila spolu s vládními kabinety, a 
jedna z velkostatkářských stran tak vždy zůstala ze sněmu vymanévrována (buď 
zcela, nebo zůstala v bezmocné menšině). Od roku 1883 však kurii velkostatku na 
českém  sněmu stabilně ovládal mírně silnější konzervativní velkostatek a teprve v 
roce 1902 došlo ke kompromisnímu obnovení menšinového zastoupení 
ústavověrných na sněmu.12 
 
Postupem času se program těchto šlechtických konzervativců příliš nezměnil, 
přestože se císař nikdy českým králem korunovat nedal. Liberální ústavy ze 60. 
letech 19. století nerespektovaly státoprávní představy šlechty. Došlo sice jistě ke 
vhodné spolupráci konzervativních velkostatkářů a Národní strany počínající 
schůzkou J. J. Clama – Martinice a F.L. Riegra v roce 1861, kterou zprostředkoval 
Václav Vladivoj Tomek a z ní vzešla dohoda o společném postupu při  prosazování 
korunovace. Politická spolupráce s českou občanskou reprezentací pokračovala 
přes různá období pasivní politické rezistence, pokusu o státoprávní vyrovnání 
v rámci Předlitavska tzv. „fundamentální články“, vrcholící v Taffově „železném 
kruhu pravice“ a založení Českého klubu dne 6. října 1879 na říšské radě ve Vídni. 
Český klub fungující v letech 1879 - 1891 vedený Clam-Martinicem a Riegrem 
sdružoval všechny české poslance. Impuls k jeho rozpadu znamenal krach 
punktačních jednání v roce 1890.  
 
I po tomto neblahém vývoji se zástupci konzervativního velkostatku svým způsobem 
snažili prosadit svůj státoprávní program. Například hrabě Jan Harach obrátil na 
císaře dopisem ve kterém píše: 
 
 „Česká otázka je životní otázkou Rakouska; neposlouží k prospěchu říše ji odsunout 
– a tím méně ji potlačit; naproti tomu její brzké, oboustranně uspokojující řešení 
znamená omlazení a zesílení Rakouska. Kromě říše a českého národa má její 
vyřešení velkou důležitost pro všechny ostatní Slovany, kteří přece tvoří daleko 
převažující většinu rakouského obyvatelstva. Mezi všemi národními kmeny Rakouska 
představuje národ koruny české největší daňovou poplatní sílu, dodává, jak již 

                                                           
10 Ke struktuře sněmu podrobně v příslušné kapitole Purš Jaroslav, Volby do českého zemského sněmu v dubnu 1872, 
Praha 1987, s. 144-149. 
11 K  národnostním poměrům na sněmu  Kořalka Jiří, Češi v habsburské monarchii a v Evropě 1815-1914 , Praha : 
Argo, 1996 s. 149-156;  
12 Purš Jaroslav, Volby do českého zemského sněmu, Praha 1987 s. 99-100. 
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ministr Bach uznával, říši nejvíce inteligence, armádě nejlepší vojáky a zasluhoval by 
proto již za své vynikající výkony pro monarchii, aby byl označen jako nejrakouštější 
národ. Je však nejrakouštějším národem „katexochen“ též proto, poněvadž jeho 
duchovní a materiální zájmy jsou zcela totožné se zájmy Rakouska…..ježto pak český 
národ, jak žádný jiný v Rakousku je přesvědčen a býti musí, že jeho budoucnost je 
zajištěna jen pod žezlem rakouského  císařského a královského domu a, ježto 
prodělal v národním a politickém ohledu tak tvrdou školu, jako snad žádný jiný 
v Rakousku, a nadto dík svým schopnostem je sto pochopit nacionální zájmy 
ostatních národů, zejména svých německých krajanů, může mu koruna zajisté 
s největším klidem poskytnout takového uplatnění, na něž podle dějinného a listinně 
stvrzeného práva a podle svého současného významu a svých zásluh o císaře a říši 
může činit nárok.“13  
 
Uskupení konzervativního velkostatku i po poklesu vlivu na politickém dění v 90. 
letech 19. století zůstávalo významnou konzervativní politickou skupinou 
vyznávající loajalitu k panovníkovi a snažící o národnostní porozumění v Čechách. 
V tomto ohledu se velkostatek plně osvědčil, po celou dobu své existence totiž plnil 
národnostně umírňující roli mezi českými a německými politiky a hrál významnou 
roli při pokusech o česko-německé usmíření. Konzervativnímu velkostatku 
království Českého se bohužel nepodařilo až na několik výjimek získat ke 
společnému politickému postupu velkostatkáře z Moravy a Slezska, tedy z ostatních 
zemí Koruny české a byl tedy vlastně nucen prosazovat obnovení českého státního 
práva jen pro Čechy (tj. České království) v duchu tzv. zemského autonomismu. 
Z dnešního pohledu můžeme hlavně toto považovat za hlavní nedostatek  tížící 
českou šlechtickou konzervativní politiku. Konzervativní velkostatek skončil svoji 
činnost s pádem starého mocnářství a jako typické honorační strany jeho význam 
upadal, a to zejména v roce 1907 po zavedení nového volebního zákona do říšské 
rady. Česká konzervativní šlechta se možná až příliš opírala o trochu zpozdilé 
názory spočívající v někdy až formálně právní pseudohistorické a pseudoromatické 
argumentaci. Nelze také nevysledovat u českých konzervativních velkostatkářů to, 
že jejich federalismus byl též částečně výrazem snahy zachovat co nejvíce ze starých 
výsad a zabránit buržoazním reformám vůbec.  
 
„Čeští konzervativní aristokraté vstupovali do konstituční doby s pošramoceným 
sebevědomím. Dvakrát prohráli zcela zásadní materiální a politické boje. Nejdříve za 
revoluce v roce 1848 ztratili ve prospěch byrokratů správu nad obyvatelstvem, pak 
na začátku 60. let prohráli i svůj boj o vyčlenění velkostatku z katastru obce. Nyní 
se jim mohlo přihodit, že o jejich hospodářských aktivitách budou spolurozhodovat 
jejich bývalí poddaní. Proto se velmi angažovaně zapojili v 60. letech 19. století do 
vedení obecních a okresních samospráv. Samosprávy se tak staly po roce 1865 
jejich vojskem v boji proti státní byrokracii a v boji za uskutečnění největšího 
českého konzervativního požadavku, jímž byla restituce práv Českého království. 
Konzervativní šlechta se stala společně s českým liberálním měšťanstvem v 
Čechách strážcem státoprávního odkazu. Historické státní právo, ono německými 
liberály vysmívané středověké haraburdí, díky šlechtickým a měšťanským 
konzervativcům přežilo do moderní doby a bude jako živý princip úspěšně 
uplatněno v říjnu 1918. Bez tohoto největšího konzervativního, tedy státoprávního, 
požadavku druhé poloviny 19. století a jeho šlechtických a měšťanských nositelů, 
by se Československá republika rodila velmi těžce.“14 
 

                                                           
13 Spisy dokumentů archivu Ministerstva zahraničí České republiky, Kopie – 1875 II 15. Harrach.  
14 Hlavačka Milan, in přednáška Starorakouský konservatismus a počátky české konservativní politiky, 
11.2.2004, uveřejněno na - www.konzervativnistrana.cz. 
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Dodejme, že šlechta z českých zemí sice z historických důvodů nevystupovala 
politicky a národnostně kompaktně a netvořila klasickou společenskou skupinu 
českého národa, naopak se poměrně výrazně rozštěpila, což pochopitelně nedávalo 
jednotlivým proudům takovou sílu k prosazení svých názorů, na druhé straně budiž 
spravedlivě řečeno, že z hlediska svého stavu a společenského postavení řada 
šlechtickým rodů přijala za svou příslušnost k  českému národu, kterou poté také 
v pozdějších krušných dobách osvědčila. Chvályhodným zjevem se tak u řady 
aristokratických vůdců stalo užívání českého jazyka coby symbolu obrany českého 
státního práva a národního sepětí. K úplnému jazykovému a 
národnostnímu počeštění trvale dospěli orličtí Schwarzenberové, zvláště v osobách 
Karla III. Schwarzenberga a jeho strýce Bedřicha přezdívaného „poslední 
lancknecht“. Na panství orlických Schwarzenbergů byla již koncem 19. století 
zavedena čeština jako úřední jazyk pro správu celého panství a tento rod 
pokračoval v politické tradici a pokračuje dodnes osobou Karla VII. 
Schwarzenberga, současného politika a bývalého ministra zahraničních věcí České 
republiky. K českému národu a státoprávnímu programu se plně přihlásili i 
generace Lobkowiczů, Šternberků, Kinských, řada zástupců rodů Kolowratů, 
Kouniců, Lažanských, Wratislavů, Dobrzenských,  Belcrediu, Thunů, Nosticů a 
mnohých dalších.  
 
Zmiňme v této souvislosti ještě jednou osobu moravského šlechtického 
státoprávního politika  Egberta Belgrediho, který byl rovněž vášnivým zastáncem a 
příznivcem českého státního práva a stále více se sbližoval s pročeskou národní 
stranou na Moravě. Snažil se přitom jako jeden z mála z aristokratického tábora 
zejména o to, aby Moravané byli politicky i národně solidární s Čechy. Stykem s 
českými vlastenci na Moravě se hrabě Egbert sám postupně zcela počeštil. Stál tak 
na počátku proměny, během níž se Belcrediové, rod původně italský, stal rodem 
českým i v jazykovém ohledu.  
 
„Dále zajímavou, i když ne tak vyhraněnou, ale zase ilustrující je i postava pozdějšího 
rakouského ministra spravedlnosti - šlechtice Bedřicha Schönborna (1841-1907), 
kterého můžeme alespoň ze začátku politické kariéry rovněž řadit ke „státoprávním“. 
Nástin životních osudů tohoto šlechtice a politika, který v relativně mladém věku 
usedl do křesla rakouského ministra spravedlnosti v Taafeho a Windischgraetzově 
vládě, do značné míry odráží peripetie vztahů české politické reprezentace a 
vídeňského mocenského centra od 70. let 19. století až do počátku „nového věku“, 
kdy po pádu starého mocnářství a vzniku národních států ve střední Evropě dědičná 
aristokracie definitivně odchází z výsluní politického života. Loajalita vůči 
panovníkovi, vědomí sounáležitosti s „užší“ i „širší“ vlastí, pevné zakotvení v katolické 
víře jako stálé konstanty oproti proměnám, ba až zvratům v jeho postojích k otázkám 
národnostního a sociálního uspořádání (rozdělení pražské university, rozšíření 
volebního práva, problém tzv. vnitřního úředního jazyka atd.) ukazují obtížné 
přizpůsobování se hodnotového světa konzervativní šlechty postulátům liberálního 
státu. Bedřich Schönborn jako ministr rakouské vlády pochopil význam politického 
kompromisu. Srovnání jeho názorů vyhraněně státoprávní povahy (ve smyslu 
historického českého státního práva) vyjádřených zejm. v brožuře „Böhmen und 
Öesterreich“ (Prag 1870) s faktickou činností ve vídeňském kabinetu vyvolávalo u 
mnoha Schönbornových současníků oprávněná přesvědčení o jeho názorové 
nestálosti. Na straně mladočechů se pak objevují přímo ostrá obvinění ze zrady 
českých zájmů. Smířlivé postoje ministra ale ve skutečnosti znamenaly výrazný 
posun od počátečního vypjatého konzervatismu směrem do středu politického spektra 
a představovaly jednu z možností řešení nelehké situace, v níž se nalézali 
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představitelé politického konzervatismu v habsburské monarchii v poslední čtvrtině 
19. století.“15  
 
K politikům oscilujícím mezi oběma tábory šlechty, tedy ústavověrným a 
konzervativním, patřili rovněž: Albert Nostic, na Moravě pak: Vladimír Mitrovský 
z Mitrovic a Nemyšle, Alfons Mensdorff, Rudolf z Vrbna, Ernst Laudon apod. 
 
Pozoruhodným jevem dále zůstává, že některé cizí rody plně splynuly s domácím 
prostředím  a naopak staré české rody či jejich větve nebo jednotlivé osobnosti se 
zcela odnárodnily, poněmčily a politickým smýšlením zcela „porakouštily“. Lze také 
pozorovat i rozdílný přístup jednotlivých větví rodu (Kinští) a generací (Clam 
Martinic). 
 
Zástupcem ostře prorakouského a protičeského směru může být jeden z posledních 
c. a k. ministrů zahraničí Rakousko – Uherska  - Ottokar Czernin von und zu 
Chudenitz, pocházející z vinořské větve starého známého českého rodu Černínů 
z Chudenic. Roku 1903 byl zvolen za Stranu ústavověrného velkostatku do Českého 
zemského sněmu. Hlásil se k německé části české šlechty. Patřil k okruhu poradců 
arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, s jehož podporou se roku 1912 stal členem 
Panské sněmovny, horní komory rakouského parlamentu. Celý život patřil k 
zastáncům jednotné habsburské monarchie. Po smrti císaře Františka Josefa I. se 
nový panovník Karel I. rozhodl obměnit přestárlý vládní aparát a obklopil se řadou 
bývalých spolupracovníků z okruhu arcivévody Františka Ferdinanda. V nové vládě 
Jindřicha Clama – Martinice - nesdílejícího státoprávní myšlenky svého výše 
jmenovaného předchůdce v žádném ohledu - se Czernin stal ministrem 
zahraničních věcí. Významně se podílel na uzavření Brestlitevského míru s Ruskem 
roku 1918. Jako zastánce jednotné habsburské monarchie velice aktivně  a důrazně 
vystupoval proti snahám o československou samostatnost.16  
 
Jeho osobou lze navázat na ono druhé již zmíněné politické křídlo šlechtické obce, 
které ovšem trochu odporuje námětu této práce, neboť stranu ústavověrného 
velkostatku nelze považovat za představitelku české politické reprezentace, a to ani 
v politickém či národnostním pojetí. Budeme se tedy zabývat touto stranou pouze 
pro dokreslení politických směrů, které zastávala i část kosmopolitní aristokracie 
z českých zemí převážně německého jazyka. 
 
II) Strana ústavověrného velkostatku. – (Vereinigung der 
verfassugstreun  Grossgrundbesitzer) a její program.   
 
Strana ústavověrného velkostatku se utvořila rovněž v 60. letech 19. století a 
existovala až do zániku habsburské monarchie v roce 1918. Strana vytvořila hned 
několik parlamentních frakcí zastoupených ve většině zemských sněmů tzv. 
Předlitavska. V zásadě však tato politická strana představovala jeden politický 
subjekt konzervativně laděný. Mimo nejčastěji používaného označení „ústavověrný 
velkostatek“ se používal různá další označení této politické strany jako např.: 
označení „německý velkostatek“, neboť sdružoval centralisticky smýšlející šlechtu 
německého jazyka mající v Čechách majetek. 
 
Na druhé straně nelze jednoznačně říci, že by se přívrženci a reprezentanti této 
strany cítili jako Němci prosazující germanizaci. Drtivá většina z nich byla v první 

                                                           
15 Viz.: Georgie Jiří, Český šlechtic a rakouský ministr Bedřich Schönborn, Revue církevního práva,  2/2000. 
16 Ministerstvo zahraničí České republiky – ministerstvo a minstři v historii – webová prezentace k jednotlivým 
ministrům zahraničí v historii 5/2009. 
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řadě Rakušany se specifickou rakouskou identitou, která se v tehdejším 
mnohonárodnostním Rakousku objevovala poměrně často u lidí pocházejících ze 
smíšených svazků necítících se národnostně vyhraněně. Další označování 
ústavověrného velkostatku jako „centralistického“ resp. „liberálního“ souvisí s jeho 
podporou oběma uvedeným ústavám a zároveň i liberálně-centralistickým režimům, 
které byly v 60. až 70. letech v Rakousku (Předlitavsku) u moci a na kterých se 
představitelé tohoto velkostatku podíleli. 
 
Základním programovým bodem strany bylo udržení silné a jednotné říše jakožto 
nezbytného předpokladu jejího velmocenského postavení. Podmínkou jednoty a síly 
byla v představách ústavověrných centralizace moci opřená o jazykově a kulturně 
německý charakter státu. Tato politika  ústavověrného velkostatku nacházela svůj 
výraz nejev v podpoře centralistických ústav ze 60. let, ale i v podpoře spojenectví 
Rakouska – Uherska se sousedním Německem. Hospodářsky i politicky sílící 
Německo bylo pro nejednoho představitele ústavověrného velkostatku fascinujícím 
příkladem moderního rozvinutého a vnitřně spořádaného státu, současně však 
budilo v „rakušansky" orientovaných a k habsburské dynastii zcela loajálních 
ústavověrných velkostatkářích obavy z hospodářské a politické závislosti rakousko-
uherské monarchie na dynamicky se vyvíjejícím spojenci.17  
 
Je třeba poznamenat, že ústavověrný velkostatek se k národnostním třenicím 
v Rakousku – Uhersku nestavěl v zásadě tak bojovně jako občanské německé 
liberální strany zvláště z Čech. Byl sice ovlivněn liberalismem, ale vzhledem ke 
svému  konzervativnímu zaměření se snažil o národnostní smír sice samozřejmě za 
německé hegemonie, ale přece jen státotvorně, neboť mu šlo především o silné 
Rakousko neoslabené vnitřními spory. Smířlivému působení ústavověrných 
velkostatkářů odpovídala i jejich představa o potřebě znalosti obou zemských 
jazyků veškerým obyvatelstvem Čech a Moravy. Ústavověrní si představovali, že 
jednotlivé národy monarchie si mohou ponechat určitou autonomii, zachovat si 
svůj jazyk atd., na druhé straně musí jednoznačně převzít celkový jednotící 
německý charakter své širší vlasti.  
 
Přestože se jednalo o klasickou honorační stranu šlechtických i nešlechtických 
velkostatkářů, strana se po celá 80. a první polovinu 90. let účastnila koalice 
německých stran na říšské radě nazývané „Sjednocená německá levice“.  
 
Mezi  hlavní představitele mající majetek v českých zemí náleželi: Karel Vilém a  
Adolf Vilém Auerspergové, Dubští, Waldsteinové, Salmové, Rudolf Morzin, Evžen a 
Kristián Kinští,  Max Egon kníže Fürstenberg, Johann Lexa von Aerenthal nebo 
západočeský velkostatkář Josef Maria Baernreither zastupující občanské 
velkostatkáře.    
 
Stejně jako hlavní protivník český konzervativní velkostatek, se kterým 
mimochodem ústavověrní vzhledem k postupné a úplné nesmiřitelnosti občanských 
politických reprezentací Čechů a Němců v závěrečných desetiletí starého mocnářství 
nalézali společnou řeč, tak i ústavověrný velkostatek skončil svoji činnosti logicky 

                                                           
17 Malíř J., Marek P. a kolektiv, Politické strany, vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a 
Československu 1861 – 2004, Díl I. Období 1861 až 1938, nakladatelství Doplněk, Brno 2005, str. 87 a 91 a 
násl. 
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s pádem Rakouska – Uherska a jeho exponovaní představitelé většinou z nového 
československého státu odešli.18 

III) Shrnutí ke šlechtické politice a jejím programům: 

Závěrem pro pochopení politického i společenského postoje šlechty lze uvézt několik 
historických skutečností. Především je důležité si uvědomit, že po bitvě na Bílé Hoře 
a událostech následujících došlo ke zlomení politické moci české šlechty, pomineme 
– li omezenější politický vliv měšťanstva a slabší vliv církve zapříčiněný husitstvím,  
tedy stavu tvořícího z největší části politickou obec českého národa 
v předbělohorské době. „Jednalo se vlastně o český národ, neboť v dobových 
konturách se národem rozuměla jen šlechta, i když to se také mění, protože národem 
v 18, 19. století se rozuměli zase jen sedláci.“19  Je třeba vzít v úvahu, že 
v předbělohorské době  mělo možnost ovlivňovat politiku pouze několik set 
šlechtických a měšťanských rodin tvořících politický národ. Následný odchod 
většiny protestantské šlechtické obce, měšťanů a protestantského duchovenstva do 
emigrace a především, a to bylo pro budoucí vývoj patrně nejzhoubnější, rozsáhlá 
konfiskace majetku české předbělohorské šlechty znamenal faktické zlomení její 
dosavadní politické moci a vlivu na chod a řízení státu. Stejně tak i všeobecný 
rozvrat třicetileté války způsobil, že nová šlechta tvořená přistěhovalci ze všech 
koutů Evropy byla zcela jazykově i kulturně odnárodněna. Usnesení českého 
zemského sněmu z roku 1615, o tom, že každý šlechtický žadatel o inkolát (tedy 
„zemské občanství“) musí znát český jazyk, vzalo s bělohorskou bitvou jako většina 
stavovských výsad tohoto druhu za své. „Porážka stavovského povstání na Bíle hoře 
učinila konec nejen stavovské monarchii, ale i stavovským zemským zřízením, 
šlechtickým zemským právem a právem měst. Obnovené zřízení zemské z roku 1627 
bylo zákoníkem panovnického absolutismu v nejčistší podobě a že by státní moc 
mohla být rozdělena mezi panovníka a stavy-jak tomu bylo ve stavovské monarchii 
s jejím dualistickým stáním zřízením-na to nyní nebylo možné ani pomyslet. Jelikož 
se stavovská obec postavila proti panovníkovi, přišla prý o všechna svá práva. To 
bylo stanovisko, se kterým se těžko smiřovala i ta část české šlechty, která za 
stavovského povstání zachovala Habsburkům věrnost.“20  

Ani obnovené zřízení zemské však nepopíralo státnost českého státu, tím byly až 
tereziánské a josefínské reformy a vyhlášení rakouského císařství. Habsburský dvůr 
se díval na českou šlechtu a její politické ambice ještě dlouho po Bělohorské bitvě 
nedůvěřivě a vyčítal ji stavovské povstání „ohavnou rebélii“, Albrechta z Valdštejna i 
holdování českých stavů Karlu VII. Bavorskému za časů Marie Terezie.  Národ tak 
v podstě přišel o složku, která dobově tvořila politickou reprezentaci a v budoucnu 
mohla na své politické tradice navázat. Příchozí nová šlechta začala sice rovněž 
později pociťovat sounáležitost s českým prostředím, ale spíše ve smyslu 
teritoriálním, územním či zemském, přesněji řečeno  ve smyslu „Böhmen“. Vyvinul 
se u ní spíše tzv. „zemský patriotismus“, který byl často národnostně indiferentní.  

V absolutismu byl základním příkazem pro valnou většinu šlechty bezpodmínečná 
věrnost trůnu, v mnoha případech ještě umocněná vojenskou nebo úřednickou 
službou. Nelze nevhodně paušalizovat a v předchozích odstavcích této kapitoly je 
uvedena řada příkladů jednotlivých šlechtických osobností, nicméně je třeba říci, že 

                                                           
18 Malíř J., Marek P. a kolektiv, Politické strany, vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a 
Československu 1861 – 2004, Díl I. Období 1861 až 1938, nakladatelství Doplněk, Brno 2005, str. 87 a 91 a 
násl.  
19 Pekař Josef, O smyslu českých dějin, Rozmluvy, Praha, 1990, str. 394.  
20 Urfus Valentin, Císař Josef I., nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Libri, Praha 2004, str. 75. 
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se příslušníci zemské šlechty vždy spíše soustřeďovali na prosazování zemského 
patriotismu a práv jednotlivých zemí historické Koruny české z pohledu 
státoprávního a nikoliv národního. Někteří zástupci šlechty byli ochotni politicky 
podporovat austroslavismus, český jazyk či vyjadřovat morální i hmotnou podporu 
vlasteneckému hnutí apod. Šlechtu spojoval se staršími generacemi vlastenců 
intenzivní zájem o českou minulost – spíše než k podpoře jazykového úsilí ale 
historických argumentů používala jako důkazu nepřerušené právní kontinuity 
českého státu. K oběma národním hnutím v Čechách, českému i německému, se 
šlechta bez ohledu na svůj obcovací jazyk stavěla nejčastěji neutrálně. Zaujímala 
postavení mezi oběma stranami a snažila se o zprostředkování mezi nimi a dosažení 
smíru ve jménu jednotného zemského národa. „Jak to zformuloval Jindřich Matyáš 
Thun ve své brožuře o slavismu z roku 1845, v níž se zastával práva české 
národnosti a zformuloval do češtiny nepřeložitelnou větu, že se necítí být 
v nacionálním pojetí ani Čechem ani Němcem, nýbrž „sondern nur ein Böhme.“21 
 
Na podobných pozicích pak konzervativní šlechta setrvala až do pádu Rakousko – 
Uherska. Šlechta tak v nacionálním ani politickém pohledu českému národu 
bohužel neprospěla, a  snad ani kvůli své již mnohokrát zmiňované nadnárodní 
skladbě prospět nemohla, v takové míře, jako se o to pokoušela ve prospěch svých 
národů šlechta např. polská nebo uherská. Obecně šlechta často hovořila o svém 
kosmopolitismu a zdůrazňovala, že nacionalismu se zrodil v buržoázním prostředí, 
nicméně na příkladu uherské šlechty je vidět, že kosmopolitní vnímání okolí ji 
nebránilo se vždy, často se zbraní v ruce, vehementně nasazaovat za integritu a 
práva Uherska. Již František Palacký si stěžoval, že „my Češi bohužel nemáme 
svých Potockých či Czartoryských, kteří by podobně hájili národní zájmy“.22  
 
Česká šlechta, kterou bychom mohli onačit za národní, byla sdružena ve výše 
popsané straně konzervativního velkostatku, o které již bylo hovořeno. Byla to však 
pouze část šlechty ze zemí Koruny české a bohužel ani tato národní část 
neprosazovala dostatečně účinně národní a politické zájmy celé země. Byla přece 
jen málo důrazná a budiž bohužel řečeno, že žádný „trialismus“ nebo jiné kvalitnější 
státní uspořádání se jí nepodařilo nikdy prosadit, přičemž dle mého názoru český 
státoprávní program, jakožto konzervativní program, měla především ona tvrdě 
prosazovat. Přes veškeré své pozitivní snahy národní zájmy v tomto ohledu šlechta 
nenaplnila a lze říci, že jako nejvyšší národní politická složka v dobových 
podmínkách selhala. V takovém monarchistickém státě jakým bylo Rakousko měla 
šlechta přirozeně velké slovo. Domnívám se, že dualismus byl také mimo jiné velkou 
zásluhou uherského panstva. Naopak vynucená spolupráce českých občanských 
politiků s aristokraty vháněla celou českou politiku do slepé uličky a 
bezvýchodného postavení. Tento fakt je možná částečně přehlížen, nicméně jsem 
přesvědčen, že za krachem a neúspěchem české politiky a jejích programů v rámci 
habsburského soustátí stojí velkou měrou absence rázné české šlechtické politiky či 
možná české šlechty vůbec. Je otázkou nakolik tyto nedostatky můžeme oprávněně 
šlechtě vyčítat. Byl to úkol velmi obtížný, šlechtická obec byla rozdvojená a česká 
zemská šlechta navíc úzce prosazovala státoprávní program pouze pro Čechy, pro 
České království nikoliv pro ostatní země Koruny svatováclavské. Prosadit a zajistit 
národní zájmy důsledně zůstalo tudíž nelehkým úkolem občanské reprezentace, 
která ovšem byla tímto oslabena. Lze celkem souhlasit i s Masarykovým 
hodnocením šlechtické politiky, kterou podal ve svém díle nazvaném „Česká 
otázka“: 

                                                           
21 Kol. autorů – Dějiny zemí Koruny české II. díl, Praha 1992, nakl . Paseka, str. 84. 
22 Pekař Josef – František Palacký , Praha: ARSCI, 2005 str. 34.  
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„Pokleslost, kterou vidíme ve stranách lidových, jeví se i v české šlechtě. Po 
Martinicovi ani v této straně – a šlechta byla i v staročeské straně stranou svou - není 
mužů schopnějších. Politický úpadek strany staročeské je přece úpadek politického 
vedení šlechty.  

Zarážet musí po stránce národní a kulturní, že není mezi šlechtou ani jediného 
českého spisovatele - mecenášství výtvarného umění nemá značnějšího významu. 
Šlechta podle svých tradicí drží se svého nelidového programu a způsobuje takto 
značnou sociální roztrpčenost, proti které přijímáním klerikálního vůdcovství nijak 
není chráněna. V té příčině se staly se šlechtou změny: dříve byla spojena se stranou 
staročeskou v podstatě liberální, tj. šlechta sama byla alespoň pololiberální, nyní se 
poddává pořád víc a více duchovnímu vedení výbojného klerikalismu, a tím opět 
přichází v rozpor se svobodomyslnými zásadami českého lidu.  

Na programě nenárodním, nelidovém a klerikálním česká šlechta nemůže být 
úspěšným politickým vůdcem českého lidu, neboť žádný politický program nemůže 
být v zásadním rozporu s programem kulturním. Ani program státoprávní tu nestačí, 
konečný politický cíl a prostředky nemohou být v naprostém nesouhlasu, a cíl 
prostředků neposvěcuje.  

Heslo Thunovo, jež jsme již uvedli, je neplatné. Je mylný názor, jejž tak často od 
šlechty slýchat, že chce být nad národními stranami a prostředkovat mezi oběma 
národnostmi. Takového prostředkování není - právě tak jako my Čechové 
neprostředkujeme mezi Východem a Západem. Kulturní a politické protivy a boje nás 
Čechů a Němců dají se usmířit jen dohodnutím obou národů; šlechta však, která se 
plně neúčastní ani politického, ani kulturního snažení, stojí sice nad stranami, ale 
také mimo strany, mimo lid. Všude, kde šlechta má skutečný vliv, jako v Anglii, v 
Německu, v Rusku, v Polsku, u Maďarů, lze především konstatovat, že se pilněji 
účastní i kulturního snažení národního - v Rakousku, jak už například Motley 
správně poznal, šlechta je nejvýlučnější, je nad národy a tedy i mimo lid a jeho 
snahy. Má zděděnou politickou moc, ale nemá skutečného politického vlivu na lid. 
Česká šlechta si ve své výlučnosti žije pořád tradicemi předosmačtyřicátými, 
feudálními - fruges consumere mladší pokolení nepostaví v řady národních a lidových 
dělníků.  

Palacký v programě Národních listů řekl: Nechceme šlechtě odnímati titulů a práv 
čestných, ale privilegií politických na základě pouhého rodu přiznati jí nikdy 
nemůžeme. S radostí uvítáme ji, když nedbajíc pouze na interesy své materiální 
použije nejvznešenějšího práva svého k tomu, aby činnost svou, neztíženou 
materiálními nedostatky a výdělkovou prací, věnovala zcela a právě po šlechticku ke 
zvelebení národa svého a k opatrování politických jeho interesů. Pak zajisté s 
potěšením poznáme v pánech našich přední syny národa s ochotnou radostí svěříme 
se jejich vedení, kdekoli budou v čele kráčeti politickým věhlasem a obětavým 
vlastenectvím. My ovšem, ať se šlechtou, nebo bez ní, budeme pokračovati neodvratně 
na cestě ke zvelebení duševnímu i hmotnému národu svého (František Palacký: O 
demokracii, 1864 (Radhosť III, 1873, 142)“.23   

Přestože se šlechta ve většině rozdělila do výše popisovaných dvou politicko 
společenských linií, našlo se i několik osobností z aristokratických kruhů, kteří 
rezignovali na šlechtické výsady a prosazovali český občanský a demokraticky 
radikální politický program. Uveďme např:  JUDr. Václava Roberta hraběte 
Kounice, pocházejícího ze starého aristokratického rodu a známého studentského 
                                                           
23 T.G.M. Česká otázka: snahy a tužby národního obrození. 7. vyd. Praha : Melantrich, 1969 str. 196. 
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mecenáše a také švagra hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Kounic, podobně 
jako známý mecenáš Josef Hlávka v Praze, inicioval a finančně podpořil stavbu 
studentských kolejí v Brně. Pro své sociální cítění byl také někdy nazýván „rudým 
hrabětem“. Hrabě Kounic byl v roce 1883 zvolen do zemského sněmu za český 
konzervativní velkostatek, ale již v roce 1885 se stává členem Národní strany 
svobodomyslné (mladočechů) poslancem říšské rady. Ilustrujícím k této souvislosti 
může být i údajný Riegrův výrok „Proč to děláte pane hrabě? Českých demokratů 
máme dosti, avšak českých hrabat se nám nedostává.“24 Hrabě Kounic byl spolu se 
svými sourozenci bohužel posledními členy toho významného šlechtického rodu 
sídlícího ve Slavkově u Brna. 

Dalším příkladem může být JUDr. Rudolf kníže Thurn Taxis, který se rovněž sblížil 
s mladočeskou stranou.  Po absolvování malostranského gymnázia studoval práva 
na univerzitě v Heidelbergu a v Praze, kde r. 1857 dosáhl titulu doktora práv. V l. 
1861–62 vydával s J. Jeřábkem a K. J. Erbenem časopis Právník, který měl sloužit 
především ke zdokonalení právnické češtiny a rozšíření české právní praxe. 
Přispíval do něj (pod šiframi R., T., a T.-T.) články z oboru filozofie práva, trestního a 
občanského práva.  

„Slibujeme v programu svém, ...že pěstovati budeme právo přirozené i historické v 
nejširším smyslu slova, vystříhajíce se pečlivě všeho neuznávání jednoho neb 
druhého z podstatných těchto a rovně oprávněných živlů veškerého právnictví... 
Postavili jsme se tím na stanovisko vyššího onoho, na němž stojí z jedné strany 
přívrženci tak zvané ...historické školy,... z druhé strany pak stoupencové školy 
...abstraktně liberální... O těch, jimžto právnictví jeví se pouze v znalosti všelijakých 
zákonů a kteří o vědě právnické věděti nechtí, ovšem ani mluviti nemůžeme. 
Pokládáme za svou povinnost, abychom zde promluvili poněkud obšírněji o poměru za 
naším přesvědčením budoucí rozkvět vědy právnické jediné spočívá.“25  

„Orgánem takovýmto bude bohdá náš "Právník." Pěstovati v něm budeme všecky 
obory vědy právnické, tudiž i právo přirozené i historické v nejširším smyslu slova, 
vystříhajíce se pečlivě všeho neuznávání jednoho neb druhého z podstatných těchto a 
rovně oprávněných živlů veškerého právnictví. Hledíce stále k vyššímu pojmu "práva," 
jakož se jeví nám u právu přirozeném, k stálému zdokonalování a vyvinování-se 
života lidského i práva historického směřujícím, obrátíme, pokud se týče práva 
historického, zvláštní zřetel svůj ku právu domácímu, neopomíjejíce porovnávati je dle 
potřeby i s právy cizími. Z počátku bude spočívati hlavní těžiště podniknutí našeho v 
tom, že české praxi právnické, zvláště pak úřadování v jazyku českém, spůsobem 
praktickým budeme napomáhati. Bude tedy neposledním úkolem listu našeho, aby 
seznámil ty, jimž na to záleží, spůsobem méně plahočivým, než jim toto z pracného a 
dílem otrockého překládání vzorů německých potud bylo možné, s terminologií, či 
spíše s fraseologií právnickou.“26  

Do prvních čísel Národních listů (vycházely od r. 1861) napsal pojednání o poměru 
Čechů k Německé říši (jeho německý překlad byl vydán jako brožura). Už v r. 1864 
navrhoval založit liberální svobodomyslnou stranu mladočeského zaměření 
(oficiálně k tomu došlo až v r. 1874).  

Pro svou vlasteneckou činnost se dostal do konfliktu se Schmerlingovou vládou. Byl 
vězněn a byla mu znemožněna i univerzitní kariéra, na kterou se připravoval. V l. 
                                                           
24 Klobas Oldřich – Václav hrabě Kounic, šlechtic nejen rodem, nakladatelství AVE, Brno, 1993 str. 54. 
25 Thurn Taxis, Rudolf, článek Právo přirozené a historické časopis. Právník 01, Praha 1861. 
26 Thurn Taxis, Rudolf, článek Naše úloha, Právník 01, Praha 1861. 
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1877–80 působil jako advokátní koncipient v Kroměříži, poté jako generální advokát 
a generální prokurátor v Plovdivu; v této funkci mj. vypracoval trestní soudní řád. 
Po připojení Východní Rumélie k Bulharsku (r. 1885) byl prokurátorem u 
plovdivského apelačního soudu. R. 1888 opustil státní službu a zabýval se 
soukromou advokacií. Za svého plovdivského pobytu přispíval do místního právního 
časopisu Zákonověd. R. 1892 odešel na odpočinek a usadil se v osadě Trachau u 
Drážďan. Podle této osady se (když se pro sebe i pro svou rodinu zřekl práv knížete 
z Thurn-Taxis) začal nazývat svobodným pánem z Troskova.27 

Šlechta z českých zemí byla nucena od počátku habsburského soustátí – nového 
státního celku ve střední Evropě - reflektovat novou státní soustavou, která 
spojovala rakouské země, země Koruny české a země Koruny svatoštěpánské zatím 
pouze osobou panovníka. Po zániku stavovského státu začala ovšem německá 
realita vídeňského dvora nebezpečně odnárodňovat šlechtu. Tento proces byl 
samozřejmě hlubší a měl i více faktorů, např. čeština v 18. století zřejmě neskýtala 
žádný kulturní ani společenský vzestup v rámci daného státního aparátu. Jistě i 
geografická poloha českých zemí se silnou německou menšinou navíc obklopená 
tehdy ze tří stran německy mluvící většinou, sňatky mezi šlechtou po celé 
monarchii a služba panovníkovi sídlícímu ve Vídni přispívaly ke kosmopolitnímu 
pocitu šlechty. Jak již bylo řečeno, šlechta se na nacionalismus či šovinismus často 
dívala jako na výtvor opovrhované buržoazie. Používání češtiny ve veřejném i 
soukromém životě se vytrácí s růstem podmanivosti císařského dvora ve Vídni, pod 
vlivem četných cizojazyčných příbuzných a neposlední řadě díky jinojazyčným 
chůvám a vychovatelům. Podstatná příčina hlubokého úpadku jazykově národního 
vědomí šlechty tkví rovněž v rychlém rozkladu onoho „nejnárodnějšího“ elementu ve 
šlechtě – rytířstva.28 
 
Šlechta se z těchto všech důvodů v závěru 19. století těžko jednoznačně 
národnostně identifikovala a vyrovnávala s poměrně rychlými změnami, které vůči 
po staletí zakořeněnému myšlení přinášela nová doba.  
 
Politický program prosazující české národní zájmy v onom nutném nacionálním 
pojetím tak zůstal doménou středostavovských politických kruhů české občanské 
společnosti později s různým akcentem např.: na sociální problematiku nebo právě 
nacionalismus apod. Připusťme však, že bez soutěživého a někdy až vymezujícího 
se, ale přece jen demokratického, českého nacionalismu 19. a 20. století by 
samostatný československý stát patrně nikdy nevznikl a nerozvinul se. Díky výše 
naznačenému historickému vývoji nutně každý program, který ta či ona česká 
politická strana prosazovala, musel vedle jednotlivých politických cílů nutně klást 
důraz na zvýšenou obranu národních i jazykových zájmů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Votýpka Vladimír  - Paradoxy české šlechty,  Praha: Máj ;Dokořán, 2005, str. 7 a 13. 
28  Valenta Aleš, Dějiny rodu Kinských, Veduta, České Budějovice 2004, str. 61 
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5) Programy českých občanských politických stran v 60. a 70. letech 
19. století a jejich cíle a pokusy o jejich naplnění. 
 
I) Národní strana (staročeská) pokusy o prosazení jejího celonárodního 
programu. 

První českou občanskou politickou stranou důsledně prosazující český politický 
program byla tzv. Národní strana nazývaná později též  strana „staročeská“. Její 
počátek je možné vysledovat již v revolučním roce 1848, když české liberální 
měšťanstvo vystoupilo se svým programem. Fakticky strana vznikla počátkem 60. 
let 19. století se záměrem vystupovat jako strana celonárodní. Poměrně záhy ovšem, 
jak již bylo v úvodu této práce připomenuto, došlo v Národní straně k určitému 
rozkolu, když se uvnitř této strany vytvořily dva názorové proudy konzervativně 
liberální – staročeský reprezentovaný nejzámožnějšími vrstvami českého národa, 
vznikající obchodní a průmyslovou buržoazii a české nešlechtické velkostatkáře a 
radikálně liberální – mladočeský zahrnující po sociální skladbě městskou 
maloburžoazii, střední či drobné rolnictvo a i část dělnictva. Tento rozkol ukončilo 
až definitivní odštěpení mladočechů a vytvoření Národní strany svobodomyslné 
v roce 1874, avšak ani jako samostatná strana se zásadně neodlišili od staročechů. 
Jediný rozdíl spočíval v tom, že sedm mladočeských poslanců vstoupilo na český 
zemský sněm. Vůči říšské radě však i mladočeši setrvávali v pasivní opozici. Teprve 
až v roce 1879 vstoupili všichni čeští poslanci, staročeši i mladočeši, do říšské rady 
a obě dosud znepřátelené strany zde vytvořily jednotný poslanecký klub, nový 
doklad faktu, že mladočeši ani po roce 1874 nebyli ve své podstatě samostatným 
směrem české politice, ale jen doplňkem oficiálního staročeského proudu.29 

Nepředbíhejme a vraťme se však k počátku ke vzniku Národní strany, který je 
bytostně spojen s osobou zejména Františka Palackého a také s jeho 
pokračovatelem a později zetěm F.L. Riegrem. Hovoříme zvláště o Františku 
Palackém, neboť právě on ve své době nejobecněji  a nejpregnantněji formuloval 
český politický program. Palacký, který až do své smrti zůstal politickým vůdcem a 
nejvyšší českou vědeckou a ideovou autoritou, vychází ve svém nejobsáhlejším již 
několikrát vzpomínaném politickém spise „Idea státu rakouského“ vydaného roku 
1865, opět z přirozenoprávní teorie kombinované s historickým právem, neboť 
musel reagovat na aktuální politické dění. Palacký pozoruhodným způsobem 
zdůrazňuje význam ekonomického faktoru, jak pro posílení světové centralizace, tak 
i pro posílení národnosti. Pokroky kulturní, jazykové, ekonomické jsou 
předpokladem rozvoje národa a národ v moderním pojetí (ne tedy v pojetí feudálním, 
omezeném jen na politicky plnoprávné obyvatelstvo a vylučující z něj obecný lid) je 
podle Palackého vlastní hybnou silou novodobé politiky. Historické právo nabývá 
smyslu teprve ve spojení s moderním národem a jen jako výraz jeho politického 
usilování. V tomto smyslu chápané české státní právo ovšem znamená zcela něco 
jiného než konzervativní lpění na aristokratických privilegií a než formálně právní 
hledisko kontinuity se středověkými státoprávními poměry, překonanými faktickým 
ústavním vývojem. 

Palacký ve své stati rovněž vyjádřil protest proti vývoji směřujícímu k dualismu. 
Palacký odmítl úvahy o řešení státoprávní otázky v habsburské monarchii slepým 
přenášením vzorců britského, francouzského či německého konstitucionalismu na 
                                                           
29 Malíř J., Marek P. a kolektiv, Politické strany, vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a 
Československu 1861 – 2004, Díl I. Období 1861 až 1938, nakladatelství Doplněk, Brno 2005, str. 110 napsal 
Pavel Cibulka – Národní Strana. 
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rakouské poměry, protože šlo o země obývané, na rozdíl od habsburské říše, 
jediným národem. Vyčítal německorakouským liberálům neochotu vyrovnat se s 
jazykovou otázkou. Palacký rozebral centralistické, dualistické a federalistické 
prvky obsažené v Říjnovém diplomu a požadoval naplnění skutečného 
federalistického duchu tohoto dokumentu. Navrhl řešení jazykových problémů 
v monarchii vytvořením skupin zemí, kde by jednali zástupci jednotlivých národů o 
společných záležitostech. Tyto generální sněmy měly nahradit říšskou radu. Třebaže 
stále považoval za nejvhodnější řešení konstituování těchto sněmů na 
etnografickém základě, ustoupil převládajícímu smýšlení rakouských federalistů a 
přiklonil se k teorii historicko-politických individualit. Palackého „Idea“ byla 
důrazným varováním Vídni před uskutečněním dualistického rozdělení říše. 

 „Když proveden bude opak idey moderního státu Rakouského, a když říše ta 
různorodá i jediná svého způsobu na světě přiřkne ne stejnou všem spravedlnost, ale 
nadvládu a moc jedněm nad druhými; když Slované skutkem prohlášeni budou za 
plémě podřízené a, jakož již řečeno, za materiál vlády pro jiné dva národy: tu vejde 
také příroda ve své právo, a odpor její nevyhnutelný promění domácí pokoj v nepokoj, 
obrátí naději v zoufalství a zbudí konečně třenice a zápasy, jichžto směru ani, objemu 
ani konce předvídati nelze. Den provolání dualismu stane se nutností přírody 
neodolatelnou, spolu také dnem narození panslavismu ve formě jeho nejméně 
žádoucí, a kmotři jemu budou rodičové onoho. Co následovati bude , domyslí si každý 
čtenář sám. My Slované budeme tomu hleděti s upřímnou bolestí vstříc, ale bez 
bázně. Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!“30  

Tento výrok Palackého byl mnohokrát interpretován a různorodě vykládán. Zajisté 
se nejednalo o prosté spoléhání se na lepší budoucnost, je v něm vyjádřena i určitá 
obava, neboť Palackému bylo jasné, že geografická poloha mezi Ruskem a 
Německem nezavdávala příliš optimistické vyhlídky, přesto vyznívá statečně, 
odhodlaně,  zdravě sebevědomě s vírou v šťastnou budoucnost národa a mohli 
bychom říci  v duchu Komenského a s Komenským řečeno: „Věřím i já Bohu, že po 
přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí Tvých k Tobě 
zase se navrátí, ó lide český."31         

Program historického státního práva byl pod autoritou Palackého samozřejmě 
prosazován i Národní stranou, na rozdíl od české konzervativní šlechty, jak je 
poznamenáno výše, která sledovala obnovení  historického státního práva pouze pro 
Čechy resp. Království české v duchu zemského autonomismu, žádalo české 
měšťanstvo obnovení celého státu České koruny, tj. Čech, Moravy a zbytku 
Slezska.32 Teorie českého historického státního práva v podání Národní strany 
prohlašovala, že český stát nikdy nepřestal právně existovat a jeho hranice jsou 
hranicemi zemí Koruny české, Čech, Moravy a Slezska. Směřovala k federalizaci, ale 
uznávala zcela samozřejmě císaře – s opakovaným požadavkem jeho korunovace na 
českého krále (jako nejokázalejší projev potvrzení práv Koruny české33) a především 
usilovala o zvýšení kompetence zemských sněmů vůči říšské radě. Spolupráce 
Národní strany s federalistickou českou šlechtou se projevila hned na počátku  
prvního zasedání českého zemského sněmu svolaného na základě Schmerlingových 
patentů z 26. února 1861. Šlechta vydala ohrazení, v němž jako strážce zemských 
práv deklarovala nepřetržitost právní individuality Království českého, kterou její 

                                                           
30 Cibulka Pavel, Politické programy českých národních stran 1860-1890, edice polit. Programů, Historický 
ústav AV ČR, Praha 2000, Programy - Palackého Idea státu rakouského z roku 1865, str. 102.  
31 Komenský Jan Amos, Kšaft umírající matky jednoty bratrské. 
32 Malý Karel, Sivák Florián, Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku, H &H, Jinočany, 1993. 
33 Kalousek J., České státní právo, nakl. Bursík a Kohout, Praha 1892, str.553. 
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vstup do nového zemského zastupitelstva neměl ohrozit. Čeští národní poslanci 
protestovali proti oktrojovanému zemskému řádu. Česká konzervativní šlechta 
ovšem nepodpořila Riegrův sněmovní návrh ze 17. dubna 1861 na podání žádosti 
k císaři, aby urychleně oktrojoval spravedlivý volební řád do českého zemského 
sněmu, neboť dával přednost naplnění císařovy instrukce neodkladně provést volby 
do říšské rady. Národní strana zůstala osamocena, a tak jí nezbylo, než se omezit 
na nové ohrazení proti zkrácení práv Českého království, jež nastalo oktrojováním 
zemského řádu vládou bez účasti zemského sněmu.  V ohrazení z 18. dubna 1861 
stojí:  

„My podepsaní poslanci na sněmu českém stojíme v tom, že království české, naše 
vlast milá, jest nepopíratelnou osobou právní, že má práva nepomíjející, ježto uznána 
jsou co základ budoucího zřízení našeho slavným diplomem nejjasnějšího císaře a 
krále od 20. října 1860. 

Uznáváme, že co listem tímto císařským z práv království českého vyňato a za 
záležitost celé říše rakouské prohlášeno jest, ve prospěch celku státního slušně za 
takovou může býti považováno. Spatřujeme v listu tom skutek státní moudrosti, 
kterým panovník náš chtěl národům svým zjednati snadnou a kratší cestu k svobodě. 
Máme pak plnou důvěru, že co v listu tomto pozůstává ne dosti určitého, snadno 
vyjasnilo by se, kdyby byla pravým důvěrníkům národu českého dána příležitost, 
vysloviti se o tom našemu nejmilostivějšímu panovníku. 

Po hříchu byla ústava říšská jakož i nový řád království českého od 26. února 1861 
složena beze všeho spolupůsobení důvěrníků takových a tudy se stalo, jak pevně za 
to máme, proti úmyslu císaře a krále našeho, že zásady neodvolatelného diplomu od 
20. října, které ústavami těmito měly býti ve skutek uvedeny, nejsou ve všem 
zachovány.  

Království našemu nedostala se jimi taková míra samosprávy, jaká jemu přísluší, bez 
jaké obejíti se nemůže, aby se nevystavilo nebezpečenství úplného pozbytí své 
vlastnosti co nezrušitelné osoby právní, nad to pak uložen jest mu úřad do sněmu 
zemského ve mnohých ohledech nerovný ano nespravedlivý, kterým Českoslovanská 
většina obyvatelstva, jsoucí rozhodnou většinou také dle míry daně, postavena jest 
na sněmu umělým způsobem v menšinu, čímž všeliká možnost opravení ústavy a 
volebního řádu dle potřeb království a větší části jeho obyvatelů jest ne-li úplně 
přetržená, ale nad míru stížená. 

My, podepsaní poslanci, vstoupili jsme do sněmu, sestaveného na základě tohoto 
volebního řádu, abychom nepřekazili možnosti, by se zkušeností samou okázalo, 
v jaké míře obávání o práva a svobody našeho království z této ústavy pocházející 
jsou důvodná. 

Posavádním jednáním na sněmu stvrdilo se toto obávání. Hlasováním při volbách do 
výboru zemského dne 15. dubna okázalo se, že následkem nepřiměřeného volebního 
řádu dáno jest rozhodování většinou v ruce strany, při které nám pochybno jest, zdali 
sdílí s námi péči o práva království českého, kterou by každý účastník zastupitelstva 
země naší měl býti proniknut touž měrou, jako péči i zachování a blaho celého 
mocnářství, protože jedno bez druhého obstáti nemůže. Jeden z náčelníků této strany 
utvrdil nás v pochybnostech o tom, když v sezení dne 16. dubna zřejmě a chvalně 
prohlásil se, že k žádnému zemskému znaku království českého nezná se, než jedině 
prý ke znaku velikého Rakouska, ano ve jménu svém a všech s ním stejně 



 - 28 -

smýšlejících naznačil ty, kteří se v tom s ním nesnášejí, za protivníky mocnářství, a 
proti nim své ohražení vložil do protokolu sněmovního. 

Většině hlasů, kterou strana tato vládne ve sněmu, svěřeno jest volení poslanců 
českých do říšské rady, volení osob tedy, které ve jménu království našeho mají vésti 
rozhodné slovo o budoucím právním poměru jeho k ostatnímu mocnářství. Nemůže 
býti pochybnosti, že kdyby strana tato, výhod nepřiměřeným řádem volebním jí 
poskytnutých, v celém rozsahu užila, volbami těmito do říšské rady mohla by 
zasazena býti rána nezhojitelná právům království českého, protože by v řadě říšské 
zastoupeno bylo zástupci menšiny, ne většiny národu. 

My podepsaní nechtěli bychom nésti spoluviny ve zkrácení práv naší vlasti a uvaliti 
tudy na naše jména nářku potomstva. Protož byl úmysl náš, neúčastniti se na prosto 
ve volbách těchto, pokud by se v ústavě zemské od 26. února a volebním řádě s ní 
spojeném nestalo náležitých oprav, tak aby se staly pravým splněním vůle našeho 
vznešeného panovníka, vysloveným svrchu jmenovaným diplomem císařským. 

Nechtíce však oslyšeti hlasu mužů smířlivých, kteří se zasadili o přátelské vyrovnání 
mezi námi a stranou druhou, a rádi chtějíce ušetřiti nesnází, kterými by trpěti mohlo 
zdárné znovuzřízení mocného a velikého Rakouska, na kterém nám zajisté ne méně 
upřímně záleží, nežli našim protivníkům, ano chtějíce přispěti k tomu, aby se docílilo 
zastoupení celého mocnářství v říšské radě, o němž doufáme, že by jím mohly pak 
stížnosti naše dojíti ještě žádoucího napravení, upustili jsme a upouštíme na ten čas 
od onoho úmyslu, i míníme se účastniti ve volbách do říšské rady, abychom zkusili, 
zdali strana požívající umělé většiny ve sněmu míní ji skutkem užíti k utlačení živlu 
českého a k utvoření nepravého zastupitelstva království českého v radě říšské. 

Kdyby však obávání naše v tom ohledu mělo se splniti, ohražujeme se napřed proti 
vší újmě práva, která by z toho mohla pojíti našemu království, protože sněmu 
českému, pokud se na nynější ústavě a na nynějším volebním řádu zakládá, a tudy 
také členům říšské rady od něho zvoleným v žádné případnosti nepřiznáváme práva, 
aby směl co rušiti neb křiviti v právních poměrech země české, spočívajících jak na 
starších smlouvách, výsadách a řádech zemských, tak na slavném znovu stvrzení a 
rozšíření jich naším nejmilostivějším panovníkem. Vyhražujeme sobě také dle toho 
zříditi další své chování dle práva a zákona.“34 
   
Na žádost pražského arcibiskupa Bedřicha Schwarzenberga se čeští poslanci 
účastnili sněmovních voleb do říšské rady a rozhodli se říšskou radu obeslat. Čeští 
poslanci reprezentující tehdy v Národní straně celý národ vstoupili tedy se svým 
programem do říšské rady při jejím zahájení v roce 1861 s řadou výhrad, ale i 
s určitou důvěrou v možnost reformování politického systému federalistickým 
směrem, tedy dle svého programu. Provolání k volbám stylizované Palackým, 
Riegrem a Braunerem z 8. března 1861 vyjádřilo naději, že „slovem císaře byla 
ústava počata, sněmovny zemské a říšská rada mají být matkou, která ji v život 
uvede a odchová.“35 František Palacký jmenovaný člen panské sněmovny na tomto 
fóru dne 27. srpna 1861 vystoupil s rozhodným odmítnutím záměru vlády provést 
v duchu únorové ústavy plnou centralizaci, jež v sobě skrývala i nebezpečí 
germanizace. Posílení těchto snah spatřoval i v tom, že význam říšské rady 
rozhodně převyšoval zemské sněmy. Proto prohlásil: „Soustředěním všeho života 
parlamentního ve Vídni by Čechoslované přišli až k záhubě co do národnosti své a 
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proto by jejich souhlas byl roven sebevraždě, ku které přece nikdo na celém území 
není vázán.“36 Jistě odvážná řeč v parlamentní komoře s většinou centralisticky 
smýšlejících sebevědomých šlechticů a byrokratů. Podobně se v poslanecké 
sněmovně říšské rady snažil vystupovat i F. L. Rieger, který zde patřil 
k nejdůležitějším obhájcům federalismu. Vzhledem k roztříštěnosti tohoto směru 
(řadili se k němu např. i němečtí klerikálové a samozřejmě výše zmiňovaný 
konzervativní velkostatek) byl nucen obhajovat české liberály i proti německému 
nařčení z přílišné reakčnosti. Dne 19. června 1861 proto pronesl promyšlené české 
svobodomyslné ohrazení, v němž se dotkl i národnostní problematiky a dospěl až 
k tvrzení o „německé nespravedlnosti“. I když se snažil své temperamentní vyjádření 
zaretušovat, došlo k výměně názorů a předseda poslanecké sněmovny mu odejmul 
slovo a tak ani Palacký ani Rieger nemohli dokončit své projevy – jev příznačný pro 
situaci, v níž optimistické naděje českých zástupců na možnosti změn zůstaly zcela 
liché. 37    

Uherská rezistence a rozhodný odpor německých liberálů proti jakýmkoli 
federalizačním snahám donutily vedoucí české politiky, aby červnu 1863 opustili 
půdu říšské rady a zaujali vyčkávací stanovisko. Oficiální pozastavení platnosti 
únorové ústavy v roce 1865 dosud neplnilo naděje. Byla to však pouze iluze, neboť 
původní centralismus byl sice poražen, vítězství nezaznamenal federalismus, ale 
dualismus. Za takových okolností získal český politický program koncem 
šedesátých a začátkem sedmdesátých let výrazně státoprávní obsah.  

Prosincová ústava z roku 1867 však, ač mimo jiné obsahovala i řadu nesporně 
kladných ustanovení o občanských právech (zakotvena rovnost před zákonem, 
rovný přístup ke státní úřadům, svobodu osobní, listovní a právo petiční, ochranu 
národností a soukromého vlastnictví) a parlamentarismu a byla formálně právně 
pokračování ústavy únorové, znamenala  největší krach dosavadní české politiky. 
Tato ústava negovala absolutně český státoprávní program, neboť ústavní zákon č. 
146/1867 ř.z. (vlastní vyrovnávací zákon) ze dne 21. prosince 1867 přinesl 
vyrovnání – dualismus – nové státní uspořádaní, které lze po formální stránce 
považovat za kombinaci personální a reálné unie vznik Rakousko – Uherska. Ústava 
platila jen pro země tzv. Předlitavska a snížila počet jejích poslanců v říšské radě na 
203.38 Obě části soustátí byly spojeny osobou panovníka, zahraniční politikou, 
vojenstvím a finančními záležitostmi (vedle rakouské a uherské vlády byli tedy tři 
"společní" ministři). Společné záležitosti každoročně projednávaly odděleně tzv. 
delegace z rakouské nebo uherské části, měly po šedesáti členech (třetinu volila 
panská sněmovna, dvě třetiny poslanecká sněmovna), na úhradu společných 
nákladů přispívalo Uhersko 30 %, neuherské země 70 %.39 Prosincová ústava 
platila fakticky do roku 1918, k úpravě došlo v dubnu 1873. Státní celek, do 
kterého po rakousko–uherském vyrovnání byly začleněny české země, nesl úřední 
název „Celek království a zemí v říšské radě zastoupených“, čímž se zároveň 
zdůrazňoval fakt, že vedle osoby společného panovníka je pojítkem těchto zemí i 
společný parlament.  Předlitavsko, jak se toto území též běžně označovalo a někdy 
také ač  věcně nesprávně, ale silou zvyku zjednodušeně jen a pouze Rakousko, 
tvořilo 17 království a zemí. Společně ze zeměmi Koruny české sem patřilo 
království Haličské a Dalmatské, arcivévodství Rakouské nad i pod Enží, vévodství 
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Solnohradské, Štýrské, Korutanské, Kraňské, Bukovina, markrabství Istrijské, 
okněžněné hrabství Tyrolské a Gorické, země Vorarlberská, město Terst a okolí.40  

Čeští politikové tento politický vývoj neschvalovali. Od roku 1863 vůči říšské radě 
uplatňovali politiku tzv. „pasivní opozice“ a dne 22. 8. 1868 při zahájení českého 
zemského sněmu v Praze  tříčlenná delegace, zastupující 81 českých poslanců, 
předala sněmovnímu prezidiu zvláštní státoprávní deklaraci označovanou někdy 
jako „Českou deklaraci“, rozvádějící zásady protestu ze dne 13. 4. 1867, kdy čeští 
poslanci na protest proti rakousko-uherskému vyrovnání opustili  sněm. Mimo 
historickoprávního a politického úvodu deklarace zahrnovala 10 bodů, které 
zdůrazňovaly státoprávnost a svébytnost českých zemí, tedy český státoprávní 
program. Jednalo se o jeden z nejvýznamnějších programových dokumentů Národní 
strany v druhé pol. 19 stol. „Čeští poslanci se opírali o smluvní teorii, podle které 
panovník uzavřel obapolnou smlouvu s politickou reprezentací země a tato smlouva 
může být změněna pouze se souhlasem obou smluvních stran. První takovou 
smlouvou bylo potvrzení 21 sněmovních článků Ferdinandem I. 5. prosince 1526. 
Čeští poslanci vypočítávali další příklady, kdy habsburští panovníci tento závazek 
respektovat práva Českého království obnovovali. Poslední platné potvrzení těchto 
práv viděli v kabinetním listě Ferdinanda V. 8. dubna 1848 a také v Říjnovém 
diplomu. Naznačovali, že zpochybněním českého státního práva může být ohrožena i 
legitimita panování habsburského rodu nad těmito zeměmi. V deklaraci její signatáři 
popírali, že by vyrovnání s Uhrami nějak zasáhlo do práv Českého království. Za 
právně neplatné považovali přenesení pravomocí širší říšské rady na novou 
předlitavskou říšskou radu. Čeští poslanci, kteří jsou pouze reprezentanty menšiny 
země, jež byla uměle přetvořena na sněmovní většinu, neměli podle nich právo obeslat 
říšskou radu a delegace. Z tohoto hlediska považovali veškerá rozhodnutí těchto 
orgánů za neplatná pro České království. Opuštěním úmyslu vytvoření jednotného 
ústavního státu Františkem Josefem I. pozbyly platnosti ustanovení únorové ústavy. 
Veškeré změny státoprávního postavení Českého království mohou být právoplatně 
provedeny pouze „novou úmluvou mezi králem českým a politickým národem českým 
správně a spravedlivě zastoupeným.“ Za spravedlivé zastoupení země považovali jen 
takový sněm, „při němž by stejným všude užitím týchž pravidel rovné právo obou 
národností naší vlasti také prakticky provedeno bylo.“ Česká národní strana mohla 
navazovat na státoprávní argumentaci české stavovské opozice z 40. let 19. století, 
která byla obsažena v obšírném spisu „Dedukce o právní nepřetržitosti ústavních 
svobod stavů českých“ z roku 1847.“41 Zároveň s odevzdáním deklarace se čeští 
poslanci odmítli účastnit českého zemského sněmu a byli poté mandátu zbaveni. 
Autorem deklarace byl F.L. Riegr, který text konzultoval s Palackým.42  Deklarace 
tedy prohlašovala neporušitelnost,  nepromlčitelnost, nezadatelnost českého 
státního práva. Deklarace neuznávala říšskou radu, a to zejména ve finančním 
zákonodárství. České měšťanstvo odmítalo financovat dualismus, místo kterého 
chtělo trialismus.43 Deklarace byla sněmem zamítnuta a čeští poslanci vyzváni k 
účasti na jednání sněmu. Z důvodu odmítnutí byly tito poslanci v září 1868 zbaveni 
svých mandátů. Podobnou deklaraci předali čeští poslanci na jednání moravského 
sněmu dne 25. 8. 1868. Tímto se přihlásili k státoprávnímu programu jednoty zemí 
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Koruny české. Touto akcí Čeští poslanci přešli k politice tzv. pasivní rezistence a 
přestali se zúčastňovat jednání zemských sněmů. I přesto moravský sněm v 
deklaraci prohlásil věrnost prosincové ústavě a zároveň se vyslovil proti spojení s 
Čechami. Podobnou deklaraci vzdal i sněm slezský, který byl ovládaný německými 
liberály. 
 
Čeští politikové v čele se staročeským trojhvězdím (F. Palacký, F. L. Rieger, 
F. Brauner), ale také se zástupci „mladých“ (J. Grégr), podnikli při příležitosti 
národopisné výstavy v Moskvě pouť na Rus jako demonstrativní akci proti 
dualismu. Palackého a Riegra přijal ruský car Alexandr II., oslovil je při audienci 
společné se Srby a Bulhary jako „rodné slovanské bratry na rodné slovanské půdě“, 
poté odjeli do Moskvy a cestu ukončili v Petrohradě.  
 
Historik Ivan Pffaf, k tomu říká: 
 
„Politicky skončila akce bez úspěchu, nesplnila naděje jejich účastníků v Čechách 
však vyvolala vlnu rusofilství. To, že se Češi nejdříve obrátili „o pomoc“ k Rusku, 
odpovídalo staršímu českému rusofilství předbřeznovému, jaké upínalo k Rusku 
národní obrození i úloze slovanství v českém národním životě. V okamžité situaci a 
v bezprostředním otřesu, který přivodilo vítězství dualismu, bylo české rozhodnutí 
obrátit se do Moskvy subjektivně vysvětlitelné nadějí v silnou slovanskou velmoc a 
vědomím, že Češi nejsou sami, že za nimi stojí ohromná slovanská rodina v čele 
s Ruskem. Vědomí kmenové příbuznosti zdálo se alespoň dočasně silnější zárukou 
než všechny opory ostatní a emocionální důvody, ovládající vzrušení nad 
znásilněním, přehlušily úvahy politické, jež by obracely českou pozornost jiným 
směrem. Proto také vedení české politiky přijalo v dubnu 1867 pozvání na slovanskou 
pouť na národopisnou výstavu v Moskvě. Pozvání uvítala česká politika také proto, že 
se jí přímo nabízela příležitost potvrdit Palackého předpověď z roku 1865, že 
dualismus zrodí panslavismus v nejhorší jeho podobě, a přenést směr českého 
odporu do oblasti, kde mohl nejvíce zasáhnout vídeňskou vládu, pro kterou byla 
masa východní velmoci už přes deset let stálou hrozbou svými expanzivními snahami 
v cařihradských úžinách i na východním okraji monarchie. Z české strany šlo 
především o radikální protirakouskou demonstraci, nikoliv o mezinárodní 
panslavistickou politiku. Někteří čeští politikové a publicisté ovšem v Rusku propadli 
iracionálním iluzím, spokojovali se s povrchním výkladem a nevyhnuli se často 
nekritickému romantickému a mesianistickému nadšení. Ale jinak česká delegace 
působila v Moskvě naopak rušivě a její důrazné vystoupení pro slovanskou svobodu a 
rovnoprávnost vneslo do sjezdového ovzduší silné rozladění. Češi nemohli nikdy 
přistoupit na uniformující a nivelizující pojetí ruského panslavismu, který si 
představoval řešení slovanské otázky, tedy implicite i otázky české, tak, že by carské 
Rusko Slovany nejen politicky sjednotilo v jednotném Slovanském státě, ale i úplně je 
rusifikovalo. Rieger tedy důrazně vystoupil proti těmto úvahám a poukázal i na 
potřebu vyřešit nejvíce problematický rusko – polský antagonismus. Riger hájil 
myšlenku slovanské rovnoprávnosti útokem na ruský panslavismus, lépe řečeno 
panrusismus. Riegrovo vystoupení se setkalo s odmítavým postojem ruské veřejnosti 
a klasická ruská nedůvěřivost k cizincům se proměnila v hořkost vůči Čechům 
„propadlým Západu“. Hlavní zisk moskevské pouti a její význam pro český zápas 
proti dualismu byl ve značném mravním posílení českého postoje jak politickými 
nadějemi, tak proudem lidového rusofilství. Českým politikům se dobově zdálo, že 
v mezinárodní oblasti dosáhli pronikavého úspěchu, budoucnost ukázala, že vlastně 
nedosáhli cestou do Moskvy ničeho. Dnes se objevují názory, že pouť do Moskvy byla 
vlastně těžkou politickou chybu, která vrhala české politické myšlení o čtyřicet let zpět 
do období ranného obrozeneckého rusofilství před rokem 1830 a které porušovaly a 
popíraly celé české evropanství posledních desetiletí. Čeští politici dle tohoto názoru 
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nezískali od Ruska nic, podráždili Vídeň  a zklamali Evropu, pokud je vůbec 
sledovala. Ohlas cesty v západní Evropě v ní viděl osudný odvrat české politiky od 
Západu a od demokracie a ukazoval, jak hluboce se Češi kompromitovali v očích 
liberálního západu. Jeho kritické projevy jsou vysvětlitelné z celkového západního 
názoru na Rusko. Evropský liberalismus v něm viděl v letech 1815-1878 zemi 
opožděnou, která brzdí pokrok Evropy, je oporou každé politické tyranie a 
v negativním postoji vůči západu usiluje o podmanění střední a jihovýchodní Evropy. 
Je přirozené, že toto pojetí nemohlo přispívat k zvýšení slovanské váhy v Evropě, 
pokud pojem Slovanstva splýval v očích vzdělanějšího Evropana s pojmem 
imperialistického panslavismu. Česká pouť do Moskvy se tak může jevit jako nejtěžší 
chyba české politiky let 1848-1914; ne nadarmo se jí několikrát dovolával  Edvard 
Beneš ve své pro sovětské politice. Česká cesta do Ruska je hodnocena dle těchto 
hlasů jako fenomén retardační, který přinesl regres českého evropanství, jenž sahal 
až k manifestačnímu popření české přináležitosti k západu. Bylo ovšem zásadním 
omylem kritizující polské emigrace, českých radikálů i západních kritiků, že 
nediferencovali mezi carskou politikou a reakčním slavjanofilstvím a mezi ruským 
lidem – tato nepřípustná identifikace značně ulehčovala pozici všem obhájcům české 
účasti na moskevské pouti. Ta nebyla ovšem regresem, který zasáhl celou společnost: 
čeští radikálové zachraňovali svou kritikou čest české demokracie a ostrá západní 
kritika českého postupu přispívala k revizi vlny českého rusofilství nejen vzepětím 
českého „helvetismu“ a především Riegrovou francouzskou politikou, o níž bude řeč, 
ale i procitnutí z nebezpečných iluzí, které se hlásí dost brzo i u těch českých politiků, 
kteří zprvu přijímali moskevskou pouť s nadšením.“44  
 
K výše uvedenému se sluší dodat, že se jedná se ovšem také o současné hodnocení 
minulosti, neberoucí možná přece příliš v úvahu, že k prosazení českých politických 
vizí či alespoň nějakého prostředku proti Vídni mohla pouť do Moskvy alespoň 
částečně dobře posloužit, neboť v takové deziluzi byl dobrý asi jakýkoliv prostředek 
vzdoru. V uvedeném období byly pro národní vůdce vhodné jakékoli prostředky, 
pádných se však nedostávalo. Stejně bylo pomalu jasné, že na Vídeň platila jenom 
vojenská síla a odhodlání maďarských povstalců, kteří neváhali vést ozbrojený 
zápas. Vídeň jedině postavena před dalekosáhlé povstání potlačené jedině s ruskou 
pomocí, byla nucena udělat kompromis. Memoranda, petice, pamětní listy a různá 
jiná programová prohlášení, tyto řekněme demokratické prostředky byly bohužel 
neúčinné. Bylo zřejmě zapotřebí hrubého silového nátlaku, potřeba „krve“, potřeba 
užít „právo silnějšího.“ Vídeň svolila k dualismu právě ze strachu před Maďary, 
Čechů se zkrátka obávala méně, proto se uchýlila k nutnému  kompromisu, k 
ústupku, který prodloužil monarchii život o několik dekád. Nedomnívám se, že by 
se český národ k povstání neodhodlal, třebaže veden klidnou, inteligentní politikou 
Národní strany. Po nezdaru v roce 1848 k tomu nebyla  vhodná doba ani příležitost, 
a po rakousko - uherském vyrovnání zřejmě ani šance na úspěch. Takové izolované 
povstání by nejspíše skončilo porážkou  a vyjevila by se plně jeho zbytečnost, čehož 
si musel být každý vědom. Ještě na konci první světové války se čeští politici obávali 
např. možné německé intervence, pokud by v Čechách vypuklo živelné povstání.  
Možná řada dnešních autorů, kteří zcela neodůvodněně hovoří o české 
„nebojovnosti“  a vyčkávací „švejkovské“ taktice jako o určitému rysu české povahy, 
jakoby snad nějaké národní povahy skutečně existovaly, nedoceňují vyspělého, 
morálního a demokratického ducha českého národa a jeho politiků. Možná by 
nebylo příliš nesnadné vyhecovat rozjitřený národ k nějakému fanatickému 
povstání, i když, jak již bylo uvedeno, českou společnost té doby ovládala 
konzervativní politika, kterou tato myšlenka asi ani nenapadla. Podíváme-li se však 
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pozorně můžeme pozorovat, že se  řada moudrých prognóz českých politických 
představitelů o budoucím vývoji Rakouska se bezezbytku naplnila, je však také 
pravdou, že k tomu byla nutná notná dávka trpělivosti. Zrod příštích statečně 
bojujících československých legií také nebyl otázkou dvou, tří válečných let či pouze 
agitací české politické emigrace, ale svébytnou českou kulturou očekávající 
v generacích řadu desetiletí vhodný okamžik k dosažení cíle svého národního 
snažení, čímž jistě bylo spravedlivější státní uspořádání.    
     
Vrátíme-li se k nadepsanému tématu této práce, je třeba připomenout, že národní 
vůdcové podnikli také v období od roku 1867 až 1869 několik cest do Francie, ke 
které rovněž obraceli zřetel a snažili ji získat pro podporu své politiky. Rieger přes 
své kontakty v polské emigraci v Paříži se snažil zaujmout svými dopisy císaře 
Francouzů Napoleona III. Při červencové návštěvě roku 1869 Paříže se Rieger setkal 
ve Versailles v soukromém slyšení s Napoleonem III. a odevzdal mu  memorandum 
"O významu federalizace Rakouska z hlediska evropské a české politiky". Toto 
memorandum zdůrazňovalo "strategický význam" Čech v Evropě a označilo 
slovanské národy v habsburské říši jako hráz proti hrozícímu pruskému 
pangermanismu a panmaďarismu. Dovozuje neporušenost kontinuity českého 
státního práva, podává výklad a rozbor rakousko-uherského vyrovnání, odsudek 
dualismu a zdůvodnění české pasivní resistence. Harmonizuje český životní zájem 
se zájmem Francie a uvádí možnost spojení německého severu a jihu – pro Francii 
casus belli – v souvislosti s českou otázkou. Argumentaci nese snaha přesvědčit 
Napoleona, že pevná vnitřní konsolidace Rakouska, která by teprve pozvedla 
monarchii v účinného spojence Francie, vyžaduje uspokojení Čechů, a že proto 
spravedlivé české vyrovnání je v zájmu Napoleonovy vlastní politiky. Ani tato 
zahraniční mise bohužel opět nepřinesla žádný bezprostřední výsledek. Napoleon 
III. přijal spis vlídně, ale jak bylo možné očekávat, neučinil nic.  
 
Zahraniční mise českých politiků tak vyšly naprázdno. Naopak začali přemýšlet o 
tom, že zlom v zápase o národní bytí musí přijít v nějaké mezinárodním střetnutí. 
Na druhé straně ovšem zahraničně politické obtíže roku 1870, především pruský 
útok na Francii a následný protest českého zemského sněmu proti zabrání Alsaska 
a Lotrinska Německem, konečně znamenaly pro českou politiku kýženou naději, že 
si vynutí na Vídni hmatatelný výsledek svého dosavadního snažení. V listopadu 
1870 navštívil Prahu francouzský konzul ve Vídni Albert Lefaivre. Jednal s 
Palackým a Riegrem a požádal je o veřejné prohlášení na podporu Francie a o 
protest proti odnětí Alsaska-Lotrinska, neboť to pokládal za žádoucí pro budoucí 
francouzskou spolupráci s Čechy i ostatními Slovany. Oba čeští politikové cítili již 
dříve potřebu vyslovit se k změněným poměrům v Evropě. Výsledkem konzultací 
vedeni české Národní strany byla promemoria z 8. prosince 1870 o zahraniční 
politice habsburské monarchie i o vnitřním uspořádání říše, která byla odevzdána 
českými politiky v čele s Palackým a Riegrem kancléři Beustovi, který je měl předat 
císaři a dále pak zemským sněmům. České memorandum o zahraniční politice 
prohlašovalo: 
 
 „že uznává právo rozličných kmenů národa německého spojiti se v jednotu 
státoprávní, pokud toho potřebu cítí. Kdyby však úmysl jeho směřoval k tomu, aby 
vnutil národu francouzskému jistý způsob vlády, aneb mu vyrval celé krajiny jeho 
državy, jichžto obyvateli se Francouzi cítí být a jimi zůstati chtějí, chystal by se 
rovněž porušit právo oněch kmenů na sebeurčení a postaviti násilí na místo práva. 
Nelze národu českému, aby nevěnoval nejupřímnější účastenství šlechetnému  a 
slavnému národu francouzskému, která bojuje dnes toliko za právo své vlády a za 
obranu vlasti, národu to , který vydobyl si znamenitých zásluh o civilizaci a největší o 
pokrok zásad humanity a svobody. Národ český chová přesvědčení, že takové 
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pokoření, které spočívá v tom, že národu vynikajícímu oprávněnou hrdostí a 
bojovností odejme část území, musí se stát nevyčerpatelným pramenem nových válek, 
a tudíž i nových ran pro zájmy člověčenstva a vzdělanosti lidské. Všichni národové, 
ať velcí či malí, mají rovné právo sebeurčení a osobnost jejich má stejně šetřena býti. 
Učinit meč aneb počet a zhoubnost zbraní střelných soudcem nad právy národův, 
bylo by toliko, co prohlásiti slabší z nich zbavené všelikých práv, tolik co učiniti jeden 
kladivem a druhý kovadlinou, tolik, co oživiti právo silnějšího ve způsobě 
nejbrutálnějším, co uvoditi nepřestávající stav válečný mezi národy, bylo by tolik co, 
obětovati nejvznešenější výtvory humanity záhubě stále pokračující, tolik, co obětovati 
důstojnost a svobodu člověka nejsurovějšímu despotismu vojenskému. Jen z uznání 
rovnoprávnosti a ze vzájemné vážnosti svobodného sebeurčení a práva svobodné své 
vlády všech národův může vykvésti pravá jejich svoboda bratrství, všeobecný mír a 
pravá lidskost. A kdyby hlas jeho (českého národa) měl zaniknouti bez účinku, bude 
míti dostiučinění v srdci svém, že v době kdy to platilo, vydal svědectví za právo a 
pravdu, za svobodné všem národům právo sebeurčení.“45 
 
Tento český projev z 8. prosince 1870 je dokument ojedinělého významu, „přestože 
byl s největší pravděpodobností iniciován z Francie“.46 Poprvé vůbec v dějinách se 
zasazují všichni zvolení národní političtí zástupci národa ve veřejném politickém 
projevu za moderní demokratickou myšlenku práva svobodného sebeurčení národů 
jako zásadního principu mezinárodní politiky. Tak v okamžiku, kdy v Německu 
vítězil bezohledně dravý militaristický nacionalismus, hlásí se v sousedních 
Čechách státotvorný nacionalismus naprosto odlišný. Nedá se ovšem popřít, že 
česká politika se protestem proti zabrání Alsaska – Lotrinska uvedla do určitého 
rozporu mezi právem historickým, na jehož půdě dosud bezvýhradně stála, a 
právem přirozeným, které do značné míry relativizovalo českou státoprávní politiku. 
Nebylo dost dobře možné užívat oba právní principy zároveň. „Na druhé straně, ale 
nelze nevidět, že Masarykův program v prvním zahraničním odboji a podoba nového 
československého státu dovedly právo historické kombinovat s právem přirozeným, a 
tím rozpor dokumentu o půl století staršího, jehož se ostatně československá akce 
z let 1914-1918 s úspěchem dovolávala, rehabilitovat.“47       
 
Zahraniční mise českých politiků tedy vyšly naprázdno, nicméně císař skutečně za 
zhoršující se mezinárodní situace a rovněž ze strachu a obav před „velkoněmeckou 
opozicí“ z řad českých Němců hledících již téměř tradičně spíše k Berlínu než Vídni 
začal zvažovat nový pokus o vyrovnání s českým národem. Vyzval polského státníka 
z Haliče hraběte Alfréda Potockého, aby sestavil novou vládu, která by se pokusila o 
smír. Potocki, ač státník v pravdě rakouský, jemuž šlo o vnitřní uklidnění říše, 
zamítal myšlenku německých centralistů, aby se Haliči dostalo takové samosprávy, 
že by vlastně byla vyloučena z předlitavské části monarchie, čímž by ve zbytku 
monarchie Němci nabyli dokonalé nadvlády. Hned po nastoupení vlády rozpustil 
český zemský sněm, který po nových volbách zase nabyl české většiny. Potocki 
rovněž začal jednat s vůdci české politiky.  
 
Císařský reskript ze dne 25. srpna 1870 otevírající český sněm vzbudil v českých 
řadách zklamání, protože jej vyzýval, aby provedl volby do říšské rady. Na počátku 
sněmovního zasedání ohradili svoji přítomnost čeští národní poslanci, kteří se 
odvolávali na státoprávní deklaraci z roku 1868 a vyjádřili svoji ochotu neuzavřít 
cestu k všestrannému srozumění. Konzervativní velkostatkáři pronesli ohrazení, 
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které bylo obdobné tomu z roku 1861. Na císařský reskript federalistická většina 
sněmu reagovala přijetím sněmovní adresy ze dne 14. září 1870, jejímž autorem byl 
Clam-Martinic. Podle jeho přesvědčení byla příčinou nestability a nepevnosti 
rakouské monarchie politická soustava, která „nedbajíc statní idey, dějin a určení 
Rakouska“ vytvořila takové zřízení, jež si nevšímá prospěchu jednotlivých částí říše. 
Vyjádřil i názor většiny sněmu, že toto shromáždění nebylo spravedlivým 
zastoupením země. Sněm odmítl volit do říšské rady, ale připustil vyslání zástupců 
Českého království do delegací. Ke sněmovní adrese byl připojen i pamětní spis, 
který byl jedním z nejúplnějších vyjádření českého historického práva. Jeho tvůrce 
F. L. Riegr v něm rozlišoval státní a ústavní právo. Státní právo Českého království 
v Riegrově pojetí „obsahuje v sobě takové základní zákony zemské, které království 
české, spolu s jeho zeměmi korunními představují a zaručují co samostatnou 
státoprávní osobnost, co zvláštní stát. Toto státní právo bylo potvrzováno každou 
korunovací tedy naposledy roku 1836 Ferdinandem V. Ústavní právo chápal Rieger 
jako ona základní ustanovení, která „určují míru, v jaké koruna a zastupitelstvo 
země účastní se vnitřního zákonodárství.“ Zde připouštěl, že Obnovené zřízení 
zemské z roku 1627 přivodilo v této oblasti pravý obrat, neboť Ferdinand II. strhl na 
sebe zákonodárnou moc. I přes tuto skutečnost však podle Riegra zákonodárné právo 
českého sněmu bylo uznáváno habsburskými panovníky v 17. a 18. století. K jeho 
omezení došlo sice za Marie Terezie a Josefa II., přesto se až do roku 1848 udrželo 
právo českého sněmu schvalovat vybírání přímých daní. Kabinetním listem 
Ferdinanda V. z 8. dubna 1848 však „království českému úplné právo dávati zákony 
ve všech záležitostech zemských bylo navráceno a přislíbeni byli ústřední radové 
sněmu odpovědní.“ Rieger jménem českého sněmu prohlásil, že České království 
nemíní nijak zasahovat do vyrovnáni koruny s Uherským královstvím. Ovšem 
Prosincovou ústavou bylo Českému království znemožněno bezprostředně se 
účastnit projednávání celoříšských záležitostí. Obesláním říšské rady by však České 
království bylo zbaveno své svrchovanosti, státoprávní samostatnosti a práva 
svobodného sebeurčování „v nejdůležitějších kusech svého práva státního i 
ústavního.“ Rieger kritizoval ústavní poměry rakouské říše, kdy je jedna 
„oktrojírka“ záhy nahrazena druhou, a právní vědomí je tak uváděno v nejistotu. 
Obnovení právní jistoty bylo dle názoru českého sněmu možné pouze „cestou 
úmluvy nejjasnějšího krále s historicko-politickým národem českým, to jest s 
řádným a spravedlivým zastupitelstvem jeho.“ Rieger ujistil císaře, že sněmu 
nejde o obnovení historického stavu, ale o to, aby se na základě historického 
práva dospělo k nezpochybnitelným institucím a vytvořilo zastoupení, ,jež by 
vtělilo v sobě ony zásady spravedlivého zastupování lidu, kteréž vymáhá pokročilý 
vývin naší doby a pravá svobodomyslnost.“48 Adresa i pamětní spis byly 
kompromisem konzervativního velkostatku a Národní strany. Ve srovnání s 
deklarací se zde méně mluvilo o České koruně a zdůrazňovala se práva Českého 
království, zcela se mlčelo o českých národních právech.49   
 
Císař na vyjádření českého sněmu odpověděl reskriptem ze dne 26. září 1870, 
kterým císař znovu sliboval českou královskou korunovaci a vyrovnání. Jednání s 
českými vůdci ovšem skončilo na mrtvém bodě, neboť ti odmítali vstoupit na 
říšskou radu a tím uznat vyrovnání s Uherskem z roku 1867. 
 
Česká státoprávní opozice tvrdošíjně setrvávala na stanovisku, že bez předchozího 
vyrovnání s českým národem není možné obeslat říšskou radu. O poměrech na 
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říšské radě, vládní politice a politické situaci v Předlitavsku vůbec se přesně vyjádřil 
poslanec panské sněmovny Josef Unger: „Máme vládu polovičatou v záměrech i 
konání, vnitřně rozpolcenou a ochromenou, budí naděje, pak obavy. Dnes povzbuzuje 
protivníky, aby je zítra nechala padnout, nazítří podporuje přátele, aby je pozítří 
nechala na holičkách.“50 Český sněm v zájmu království i dynastie setrval na svém 
stanovisku a říšskou radu neobeslal. Český sněm byl odročen a vláda vypsala přímé 
volby do říšské rady, čímž se ministerský předseda Potocki definitivně diskreditoval v 
očích českých politiků. a musel odstoupit. Jeho nástupcem se stal v únoru 1871 
konzervativec a federalista hrabě Karl von Hohenwart, dosavadní místodržitel 
v Horním Rakousku.  
 
Tento obrat vídeňské politiky měl i hlubší kořeny a byl zapříčiněn také tím, že 
němečtí centralisté přespříliš vydráždili slovanské národy. Mimo českých 
požadavků, Poláci žádali autonomii Haliče, Slovinci žádali slovinské království, 
vážné nepokoje byli i v Dalmácii, Istrii i vzdálené Bukovině. Poslaneckou sněmovnu 
nakonec opustili i Tyrolané, jímž se nelíbila proticírkevní politika. Němečtí liberálové 
tak zůstali jen sami mezi sebou. Císař jmenoval nový kabinet zmíněného hraběte 
Hohenwarta. Vládní program však vypracoval ministr obchodu Albert Schäffle, 
který pocházel ze Švábska a na vídeňské univerzitě přednášel národohospodářství a 
sociologii. Vídeň tak byla rovněž nucen k dalšímu vyrovnání zahraničně politickou 
situací, neboť po Sedanu a vyhlášení německého císařství v lednu 1871 bylo 
Rakousko rostoucí moc Německa značně zneklidňováno. Do Hohenwartova 
kabinetu byli povoláni také dva Češi žijící dlouho ve Vídni a sice Josef Jireček coby 
ministr školství a Karel Habětínek coby ministr spravedlnosti a jeden Polák Kazimír 
Grocholski coby ministr bez portfeje. Albert Schäffle vyjednal s vůdci Národní strany 
18 tzv. „fundamentálních článků“.     

II) Fundamentální články – vrchol staročeské politiky a marný pokus o 
česko rakouské vyrovnání. 

Jednáním o fundamentálních článcích představovalo mezník a vrcholný okamžik 
české politiky v tomto období, což se ovšem ukázalo až při pozdějším hodnocení. 
Tzv. „fundamentálky“ se snažily zachránit českému království nejnutnější míru 
politických práv. Uznával se jimi ovšem hotový dualismus, poslanecká sněmovna 
předlitavská se jimi měnila v kongres delegátů a pravomoc českého sněmu se jimi 
zvyšovala. Dvorský český kancléř, jímž se měl stát český místodržící Bohuslav 
Chotek, tvořil by s několika jinými zemskými ministry zemskou českou vládu, 
spravující veškero školství, soudy, finance a úřady. Předlitavským ministrům by 
podléhaly dráhy, věci vojenské a pošty.  
 
14. září 1871 na schůzi českého sněmu předseda Jiří Lobkovic přečetl císařský 
reskript datovaný ve Vídni 12. 9. 1871. Císař jím uznává práva českého království a 
korunovací je chce stvrdit a současně apeluje na sněm, aby si uspořádal své vlastní 
státoprávní poměry. Vznikla 30 členná komise, jež měla dopracovat soubor 3 
závažných zákonných návrhů. 9. 10. 1871 je sněm v navrhované podobě bez 
námitek přijal. Jednalo se o 
 

a. zdvořilostní adresu císaři  - výraz díků za uznání státoprávního postavení 
koruny české 

b. návrhy k řešení státoprávních poměrů, shrnuté v články fundamentální - 
jimi království české uznávalo, že všem zemím jsou společné věci zahraniční, 
vojenské a finanční a přistoupila na společná ministerstva a v těchto 
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resortech uznalo instituci delegací, formálně přistoupilo české království 
k finančním a obchodním úmluvám s uherským královstvím, všechny 
záležitosti, které nebyly společné, náležely do zákonodárství českého sněmu a 
české zemské vládě, zavázalo se v součinnosti s říšskou radou řešit 
záležitosti obchodní, daňové, mincovnictví a peněžnictví, komunikací, atd., 
přistoupilo na možnost na některých záležitostech se domluvit s ostatními 
zeměmi na společných zásadách - domovské právo, sčítání lidu, akademické 
hodnosti atd. 

c. stanovisko k návrhu zákona o ochraně národnosti - předpokládal rovnost 
českého a německého národa včetně jazykové rovnosti, tam, kde v obci bylo 
nejméně 1/5 občanů s volebním právem a patřila k druhé národnosti, měl 
být užíván 2. zemský jazyk, úředním jazykem civilních státních úřadů - 
němčina a čeština  

d. stanovisko k návrhu nového volebního řádu - kuriový systém v podstatě 
zachován.51 

V návrhu národnostního zákona byly v souladu s ústavou stanoveny zásady 
rovnosti obou zemských jazyků, jež měly být uplatněny v plném rozsahu ve všech 
oblastech školství i státní správy. Český sněm za absence německých poslanců 
přijal předložené fundamentální články, osnovu národnostního zákona a osnovu 
nového volebního zákona. Vyslovil s nimi souhlas i sněm moravský a též několik 
slezských poslanců, neboť Slezský sněm, který byl v rukou centralistů, protestoval 
(s výjimkou právě čtyř poslanců) proti požadavku státoprávního spojení Slezska 
s Čechami. Dne 12. září 1871 udělil předběžné potvrzení i císař a již po třetí slavně 
slíbil, že se dá po příkladu svých předků korunovat za českého krále. Před 
korunovací by přísahal, že bude zachovávat českou ústavu, obsaženou ve 
fundamentálkách. 

Fundamentálky znamenaly uznání pokroků, jichž český národ dosáhl, a to přes to, 
že se nejednalo o  kýžený trialismus, k němuž původně směřoval český státoprávní 
program, ale spíše a možná bohužel o realistický odhad možností v rámci daného 
politického systému. Samotnými fundamentálními články byl akceptován rakousko 
– uherský dualismus52, byly uznány společné říšské záležitosti i instituce delegací. 
Pro Němce v Čechách fundamentálky přitom nepředstavovaly újmu. Ti se však z 
valné části přesto cítili poškozeni a ohroženi českým nástupem a zahájili proti nim 
rozsáhlé protestní akce, které nakonec vedly k pádu i tohoto částečného vyrovnání 
a poté také všech ostatních pokusů.  
 
Zde je možné učinit poznámku o tom, že česká politika se svým zápasem o českou 
státnost dostávala do národnostního konfliktu s politickými předáky německé 
menšiny z českých zemí, případně z Vídně. Sudetští politikové, použijeme-li tento 
budoucí termín, hatili veškerá jednání, byť i jen o trochu spravedlivější uspořádání, 
nebrali v potaz, že v českých zemích byli vždy, třebaže významnou, přece jen  
menšinou. Byli to vlastně oni, kdo rozbili Rakousko-Uhersko. Svým nerealistickým 
pojetím politiky neznajícím potřebného kompromisu, a tomuto stylu Vídeň nakonec 
vždy podlehla a ustoupila, dotlačili Čechy k definitivnímu rozchodu s monarchií a 
potažmo též k rozchodu obou etnik - Čechů a Němců, jenž skončilo odsunem 
německé menšiny z ČSR. Fundamentální články byly  nejpokročilejším pokusem o 
řešení poměru českého národa a monarchie, který se již do pádu soustátí 
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neopakoval. Domnívám se, že i to, že fundamentální články padly a podobná 
příležitost nepřišla, nechtěli čeští politikové v závěru první světové války riskovat, že 
za svoji loajalitu budou Vídní odměněni stejně jako v roce 1848 nebo 1871.  
 
Fundamentálky, třebaže technicky se jednalo poměrně složitý systém 
předpokládající značný počet zákonodárných sborů, by patrně znamenaly základní 
změnu v Rakousku a poskytly by možná lepší vyhlídky do budoucnosti. Velice 
problematickým z hlediska  jednotného postup všech českým zemí se jevilo to, že 
fundamentálky se nevztahovaly na všechny země Koruny české, ale jednalo pouze o 
Království české. Toto bylo hlavní slabinou fundamentálek. Byl to také jeden 
z rozdílných pohledů na státoprávní program mezi konzervativní českou šlechtou a 
občanskou reprezentací, která na rozdíl od šlechty žádala „trialismus“ pro všechny 
historické země Koruny české. Jinak se ovšem jednalo o zajímavý pokus 
státoprávního uspořádaní, který v reakci na dualismus zřejmě v soudobé realitě 
dosáhl možného. Složitost celého řešení a neprovázanost s Moravou a Slezskem 
(neprosazení státoprávní jednoty všech tří zemí), v konečném efektu mohla vést 
k nežádoucímu uvolnění těchto zemí s Čechami. Nicméně krach i tohoto pokusu 
vyvolal v Čechách značnou skepsi ve vztahu ke státu, který o své občany nejevil 
zájem. 
 
Říšský kancléř baron Friedrich F. Beust původem ze Saska neznalý rakouských 
poměrů a naopak známý svým kladným vztahem k německým centralistům vyslovil 
názor, že už by nemohl provádět žádnou zahraniční politiku, kdyby se vedle Uher 
musel ptát také Čech a ostatních korunních zemí. Kromě toho by dle jeho názoru 
odcizilo císařství rakouské Němce, skutečný říšský národ. Rovněž uherský 
ministerský předseda Andrassy protestoval proti zrovnoprávnění Čech s Uhrami a 
hrozil, že to bude mít důsledky pro vztah obou polovin říše. Uveřejnění 
fundamentálek vzbudilo mezi Němci (mimo Tyrolsko) a mezi Maďary velkou nevoli. 
Kancléř Beust a uherský premiér Gyula Andrássy přiměli císaře k zdánlivě malé 
procedurální změně - dohoda měla podléhat ratifikaci říšskou radou. Schválení 
takové změny vídeňským parlamentem bylo však naprosto nereálné, a tak tato 
„změna" definitivně pohřbila rakousko-český vyrovnávací návrh a hrabě 
Hohenwarth ihned s celou vládou podal demisi.53  
 
Česká politická reprezentace utrpěla v boji o svůj stát jednu z největších porážek, 
jež způsobila velké rozčarování. Český sněm ústy knížete Karla Schwarzenberga 
prohlásil ono zmiňované:  
 
„Musel bych to pokládati, pánové, za pouhou smělost, chtěl-li bych snad šířiti slov, 
kdež důvěrníci národa tak významným listem osvědčili, že směr našeho návrhu přijali 
za svůj. Tím, pánové, jste zároveň osvědčili, pevné předsevzetí, že chcete a budete, 
vyhovujíce náhledu podaného Vám návrhu, chrániti a hájiti státoprávní samostatnost 
království tohoto, práva koruny, práva krále a nepřetržitý svazek státův na základě 
pragmatické sankce pod žezlem slavného rodu Habsbursko –Lotrinského spojených. 
Osvědčujeme, pánové, že chceme hájiti práva tohoto království a chrániti je budeme, 
seč nám síly stačí, nechť se stane cokoliv, až do těch hrdel a statků.“54  
 
Po jednomyslném schválení rezoluce odmítající krach vyrovnávacích jednání byl 
český sněm uzavřen. Palacký, který už r. 1865 napsal památná slova: „Byli jsme 
před Rakouskem, budeme i po něm“, vmetl nyní Vídni do tváře slova sv. Augustina: 
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„Remota iustitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia“ (Co jsou království bez 
spravedlnosti? Velká lotrovství.)55  
 
Císařský list ze dne 12. září 1871 byl šířen v milionech výtiscích, že policie a 
četnictvo jej nestačily strhávat, zabavovat a viníky trestat. Byla to opět doba 
bouřlivých táborů lidu. Po definitivním ztroskotání jednání o fundamentálních 
článcích národní politikové nastoupili znovu politiku pasivní rezistence vůči 
zemskému sněmu, neboť  v březnu 1872 byl sněm s federalistickou většinou 
rozpuštěn a pomocí „chabrusových“ voleb ve velkostatkářské kurii v něm většinu 
nabyli centralisté.. Palacký roku 1873 zabránil návratu na zemský sněm, který 
prosazovala většina českých poslanců v čele s mladočechy. Šlo o jedno z posledních 
rozhodnutí české politiky, v němž se projevila Palackého vysoká osobní autorita. 
Němci v Čechách opět triumfovali. Čeští představitelé oprávněně vyčítali císaři, že 
porušil své sliby. „Procházka“ Čechů, trpěný král Maďarů, štvanec německých 
liberálů, rakouský císař, „milující, ale ne vždy dost silný otec pestré a těžko 
zvladatelné rodiny národů“, jak mínil o Františku Josefovi Albert Schäffle. Dynastie 
ztratila v českém prostředí –zřejmě navždy-respekt i sympatie. Mezi Čechy a Němci 
vypukl na půdě jejich tehdy společné vlasti otevřený národnostní boj, který měl 
otřásat monarchií až do jejího konce.56 

Státoprávní program alespoň pro Čechy prosazovaný konzervativní šlechtickou a 
občanskou reprezentací se prosadit nepodařilo, fundamentální články byly nakonec 
Vídní odmítnuty. Jediný faktický pokus o česko – německo – maďarské vyrovnání 
neuspěl. Tento v podstatě již subdualismus se nepodařilo prosadit.  Češi za dalších 
40 let  nezaznamenali bohužel vážný politický úspěch.57 České království splynulo s 
předlitavským útvarem, v němž vládl vídeňský parlament a rozkazovali rakouští 
ministři. Všechny korunní země měly své zemské sněmy. Jejich usnesení 
vykonávaly zemské výbory sněmu a výboru předsedal císařem jmenovaný 
hodnostář, zvaný v Čechách nejvyšší zemský maršálek, na Moravě zemský hejtman. 
Jak Čechy tak Morava zůstaly mimoto jednotkami správními. Spravovali je 
místodržící a těm byli podřízeni okresní hejtmani. Pravomoc okleštěných zemských 
sněmů se vztahovala na obecné, dále i na střední školství (např. reálky), část 
dopravních prostředků, zdravotnictví, náležel jim i dozor nad samosprávou okresů a 
obcí. S pádem fundamentálek také skončila výrazná a významná politika 
konzervativního velkostatku. 

III) Národní strana svobodomyslná „mladočeská“ a její program.  

O určité názorovém rozkolu, který se v národní straně začal projevovat již záhy od 
počátku této strany byla již řeč. Připomeňme, že rozkol vygradoval sporem o pojetí 
tzv. pasivní resistence. Mladočeský proud v národní straně chtěl národní zájmy 
hájit na sněmu Království českého. Poté, jak známo, vstoupilo 7 mladočeských 
poslanců na zemský sněm, a to dne 15. září 1874 se svým ohrazením. Mladočeši 
považovali za velmi nebezpečné vytváření stran pouze na národním principu. 
Deklarovali sice, že pevně stojí na českém státním právu, „jak z přirozených 
historických  a politických poměrů se vyvinulo, ale byli také ochotni spojit se s 
německými liberálními poslanci na základě pravé svobodumyslnosti. Palacký 
s Riegrem kritizovali počínání mladočeské opozice, neboť od té doby se ve 
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státoprávní rovině neodehrálo nic, co by opravňovalo změnu jejich názoru. 
Odsoudili nejenom mladočeskou politiku okamžitých výhod, ale dokazovali, že za 
stávajícího poměru sil nelze na sněmu účinně hájit český národní a státoprávní 
program. Rieger se jako předseda českého poslaneckého klubu rozhodl 
nekandidovat stoupence aktivity do českého sněmu i do říšské rady. Tím bylo 
fakticky urychleno vytvoření druhé „národní strany“. Mladočeši se v národních 
listech proti tomuto postupu ohradili, ale na skutečnosti zahájení konfrontačního 
boje obou stran se tím nic nezměnilo. Mladočeši se tak rozhodli pro hájení zájmů 
národa na domácí půdě zemského sněmu.  

Institucionalizace mladočeského proudu byla ukončena dne 27. prosince 1874, kdy 
se v Konviktském sále v Praze konal sjezd mladočechů za účasti 800 delegátů; došlo 
zde k založení Národní strany svobodomyslné, k volbě 21členného sboru zemských 
důvěrníků jako ústředního orgánu a k přijetí programu nové strany (koncipován 
J. Grégrem). Program žádal demokratická občanská práva rovnosti, zdokonalení 
parlamentárního zřízení, rozšíření samosprávy a přechod od dosavadního tzv. 
pasivního odporu k činnému odporu tj. k účasti na jednání českého zemského 
sněmu, když účast na říšské radě byla ponechána na rozhodnutí většiny všech 
zemských poslanců a podmíněna "jistotou, že tím neutrpí nikterak životní 
podmínky národa". Program se přihlásil k požadavku českého státního práva, žádal 
zákon na ochranu národností a zavedení všeobecného hlasovacího práva do 
zemského sněmu, podporu českému školství a zřízení české univerzity. Současně 
zavazoval své poslance, aby se přičiňovali na zemském sněmu k "pozdvižení 
skleslého nyní blahobytu, k zvelebení rolnictva, k oživení průmyslu a obchodu, 
k obhájení potřeb dělnictva a k zmírnění nynější těžké, všeobecné tísně". 
Mladočeský program představoval první skutečně ucelenou politickou směrnici 
české strany a byl to první moderní program politické strany, jak ho známe ze 
současnosti.  

V této souvislosti lze udělat krátkou odbočku a říci, že patrně pravdu měl anglický 
historik T. Carlyle, když řekl, že je šťastný národ, který nemá mnoho papírů – tj. 
dokumentů, memorand, atd. Jimi byli Čechové ovšem bohatě zásobeni, měli adresy, 
pamětní spisy, rezoluce, protesty, deklarace a neúspěchy přesto pokračovaly.58  
Spravedlivě ovšem musíme dodat, co bylo možné vlastně více učinit, když vše 
nadějné postupně selhávalo, aktivita i pasivní opozice. Je tedy skutečně otázkou, 
zda čeští politikové mohli udělat pro svůj národ více za dané mezinárodní i 
vnitrostátní situace. Bylo odpovědností i vinou Vídně a samotného císaře, že dal 
přednost raději užšímu kompromisnímu uspořádaní s nadvládou Němců a Maďarů, 
než z hlediska budoucnosti stabilnějšímu federalistickému uspořádání.   

Tiskovým orgánem mladočeské strany byly (od roku 1863) Grégrovy Národní listy, 
staročeši po zastavení Národa (vycházel v letech 1863-1866) měli Národní pokrok 
(1867-1868) a od roku 1869 Pokrok, později přeměněný v Hlas národa, a německy 
psaný časopis Politik. Katolicko-konzervativní směr staročeské strany reprezentoval 
od roku 1869 časopis Čech. Tisk byl vůbec mocnou zbraní politiky a 60. a 70. léta 
lze označit za období „žurnalistické diktatury“. Veřejné mínění bylo značně 
ovlivňováno především Národními listy - toho času nejčtenějším listem na celém 
českém území a z toho mladočeši patřičně využívali.59 
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Postupem času se kolem E. Grégra tvořila skupina lidí, útočící nejen na taktické 
pojetí rezistence, nýbrž i na podstatu státoprávního programu vůbec. E. Grégr po 
smrti Palackého r. 1876 řekl:  

„My založili svůj politický program na historickém státním právu Koruny české. Ale 
tomuto našemu právu nikdo na světě nerozuměl - a my také ne! Státní naše právo 
zakládá se na starých listinách a přísahách našich králů, tedy na starých smlouvách 
mezi národem a dynastií. Naši právníci - takoví byli právě naši političtí vůdcové - 
chopili se těchto listin a vedli právnický proces - přitom zapomínali, že nebylo žádné 
vyšší instance, ku které jsme se mohli odvolávati a která by mohla a chtěla proces 
tento rozhodovati. Každá smlouva má jen tenkráte cenu, když obě smlouvající strany 
se cítí býti smlouvou vázány, aneb jeli nad stranami nějaká moc, která může strany 
k dodržení smlouvy přinutiti…Národ český je ovšem hotov uznávati a šetřiti strarých 
smluv státoprávních, poněvadž jsou jemu na prospěch, ale druhá strana nechce o 
nich ničeho věděti a nepovažuje se za vázanou jimi.  A národ český nemá té moci, 
nemá té síly, aby ji k uznání starých smluv donutil. Kdyby však tu sílu měl, pak by 
věru nepotřeboval žádných starých smluv. Pak by jeho právo znělo jednoduše: - sic 
volo, sic jubeo! – tak chci, tak poroučím-! A to je vlastně to státní a mezinárodní právo, 
které v světě panuje;to praktikuje každý denně před našima očima. Král 
Hannoveránský, kurfiřt Hessenkasselský mají historického, státního práva a 
mezinárodního práva plné koše – a přece je Bismark jednoduše z trůnu shodil a země 
jejich sebral. Papež má zajisté nepopiratelná práva na území Římské, a přece tleskal 
celý svět radostí, když je Viktor Emanuel konfiskoval.  Státní právo bez moci, která by 
mu dovedla zjednat platnosti, nestojí ani „za fajfku tabáku“. My jsme se tím státním 
právem jen škodili. Nikdo nám nerozuměl, nikdo nás nechápal a každý se nám 
vysmál“. Kdykoliv se u nás ozve někdo proti historickému právu, ukazuje se ihned na 
Uhry, že se neústupně drželi svého historického práva. Ovšem, v tom ale právě leží, 
že se neústupně a bez přetržky drželi svého historického práva; to jsem však my 
Čechové nečinili.“60, 61 

„Zde vidíme, že Eduard Grégr má ve svém akcentu blíže k Palackého názorům 
Zásadní rozdíl mezi Palackým a Grégrem je však v pojetí přirozeného práva. 
Palackého pojetí vychází z Rousseauovy, Herderovy a Kantovy osvícenské filozofie. U 
Grégra se přirozeným právem rozumí vlastně právo silnějšího, i hledisko 
mladočeského vůdce připomíná spíše soudobé teorie sociálního darwinismu. 
V praktické aplikaci chápala česká politika heslo historického českého státního 
práva často jen jako oportunistickou, vnitřním rakouským poměrům 
přizpůsobenou modifikaci úsilí o nacionální autonomii Čechů v rámci habsburské 
monarchie. Historickostátoprávní ideologie českým politikům umožňovala do jisté 
míry využít vlivu konzervativních kruhů rakouské aristokracie a tradic zemského 
vlastenectví, těmto kruhům vlastních, současně však působila české politice řadu 
obtíží.Především nutila politiky naplněné duchem liberalismu a buržoazního 
demokratismu a reprezentující český národ, složený především z maloburžoazie a 
rolnictva, k mnoha nepříjemným kompromisům s konzervativní rakouskou 
velkostatkářskou aristokracií. Ideologie historického státního práva, hájící integritu 
historických hranic českého státu bez ohledu na národnostní poměry, současně 
izolovala české politiky, nucené v duchu historickostátoprávní ideologie 
respektovat také integritu historického uherského státu, od Slováků. Tak česká 
politika sama ospravedlnila historický čin národní emancipace Slováků od Čechů, 
který v souvislosti s jazykovou emancipací, zahájenou ve čtyřicátých letech Ludovítem 
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Štúrem, čeští politikové vždy kritizovali. Navzdory potížím, jež jí z toho, jak jsme výše 
uvedli, plynuly, však česká politika i nadále setrvala při své historickostátoprávní 
formulaci. Je ovšem pravda, že heslo českého státního práva posílilo v širokých 
lidových vrstvách, které se v šedesátých letech v důsledku rychlého sociálně-
ekonomického i kulturně-politického vývoje do řad českého národního hnutí 
zapojují, přesvědčení o právu českého národa na samostatný, na Rakousku a 
Vídni nezávislý stát. V tom smyslu sehrála státoprávní ideologie významnou 
úlohu ve státně politické výchově českého lidu, který se ve svém přesvědčení o 
právu Čechů na státní samostatnost nedal později zviklat žádným oportunistickým 
kolísáním a žádnou „drobečkovou“ politikou svých vůdců.“62 

E. Grégr se tak pokusil vyslovit pro nový politický program, který by se prosazoval 
ve všech zastupitelských institucích, tj. také na říšské radě cestou aktivního odporu 
„na půdě“ zákona. Vyplývá z toho tedy, že E. Grégrovi nešlo o negaci státního práva, 
ale o pozitivní aktivní program, o reálně podloženou moc, o národní společnost jako 
živý organismus začleněný do širších mezinárodních souvislostí, nikoliv o destrukci, 
nýbrž o konstrukci. E. Grégr formuloval principy mladočešství v sedmdesátých 
letech. Mladočeská strana se tak měla stát uvědomělou nositelkou liberálních idejí, 
stranou moderní české buržoazie, stranou, jež se bude snažit pomoci emancipaci 
českého národa tím, že bude přispívat k jeho ekonomickému, a v důsledku toho i 
politickému, vyrovnání se s vládnoucími národy. Přesto se mladočeský program jeví 
stejně jako staročeský rozpolcený, jak již bylo uvedeno mladočeši se vyhranili tím, 
že odmítali spolupráci se šlechtou. Z jejich programu zaznívalo volání po úplné 
národní samostatnosti a pomalu se stávalo formálním aktem, i když to nikdo 
z kritiků strany nevyslovil.63  

IV) Další rozkoly a problémy české politiky, hledání záchranných 
programů a konec pasivní resistence.  
 
Mimo výše zmíněného definitivního oddělení se mladočeské strany narůstaly 
problémy i s jednotnou česko-moravskou politikou. Moravská národní strana byla 
vedena oním již zmiňovaným sebevědomým a rozhodným, vůdčím politikem JUDr. 
Aloisem Pražákem a jednala a prosazovala svou vlastní politickou linii, a to I přes 
odpor a nelibost vedení Národní strany v Praze.  Moravští poslanci vstoupili dne 27. 
11. 1873 do moravského zemského sněmu a dne 21. ledna 1874 I do říšské rady, 
poněvadž nemohli zůstat na půl cesty k aktivní politice. Ve svém prvním vystoupení 
na říšské radě Pražák prohlásil, že on a jeho přátelé přišli do Vídně, aby přispěli ke 
smíření národů, což ovšem nic nemění na jejich zásadních názorech. Toto vysvětlení 
ovšem nepostačovalo českým politikům, kteří spíše odsuzovali samostatný 
moravský postup jako nebezpečný z hlediska národní jednoty. České listy se na 
aktivistickou politiku se zřetelnou nedůvěrou, která v letech 1875 a 1876 přerostla 
v ostré polemiky, jichž se účastnil list J.S. Skrejšovského – Politik a na druhé straně 
Moravská orlice. Rieger podobné polemiky neschvaloval, neboť se domníval, že 
škodí národní věci, ale sám nemohl zastřít, že ho rozpad národní jednoty mrzí, 
protože tím byla podkopávána česká pozice. Několikrát vyzval Aloise Pražáka 
k odchodu z parlamentu. Pražák vždy odmítl s tvrzením, že by to českému národu 
nikterak nepomohlo, ale nerozpakoval se podle Riegrových pokynů hájit českou věc 
při zasedání poslanecké sněmovny. Informoval jej pravidelně o situaci na říšské 
radě a občas dělal i prostředníka mezi Hohenwartem a Riegrem. Pokud zpočátku 
uznával Pražák nemožnost Čechů vystoupit z pasivity, roku 1877 již několikrát 
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nastínil možnost vstupu Čechů do říšské rady a počal odsuzovat „neplodnou 
abstinenční politiku.“64 
 
Koncem roku 1877 bylo rovněž na spadnutí, že uvnitř Národní strany dojde také ke 
konfrontaci mezi dlouholetým vůdcem - Riegrem a významným staročeským 
publicistou a nakladatelem Janem Stanislavem Skrejšovským. Oba soutěžili o 
vedení Národní strany. Skrejšovský byl publicistou ostrého pera a „neotřelých 
nápadů. Jako například, že říjnový reskript z roku 1871, kterým panovník zavrhl 
fundamentální články, nechal prý tisknout na malý papír, o jehož použití nebylo 
pochyb. 
 
Skrejšovský napadal Riegra za jeho prorakouskou politiku a pasivní neaktivní 
politiku, která je pouze vyčkávací a nepřináší žádné výsledky. Rieger si tyto výhrady 
nepřipouštěl a trval na jednotné politice. Spor byl nakonec ukončen tragickou 
nehodou, po níž následovala občanská diskreditace Skrejšovského v české 
společnosti.65 
 
Všeobecná únava z neplodné staročeské pasivity i ze stejně málo plodné aktivity 
mladočechů vedly k opětovnému sblížení obou stran. Ve společné prohlášení obou 
stran z 30. března 1878 byla deklarována vzájemná shoda ve vztahu  k obeslání 
říšské rady. České strany opustily zásadní státoprávní stanovisko a připustily 
možnost příchodu do Vídně, dokud se na tom jako prospěšném cíly neshodne 
většina všech zemských politiků. Dokladem dalšího sbližování politických 
stanovisek byla schůzka Riegra, Sladkovského, J. Grégra a Clam-Martinice konaná 
v červenci 1878, kde byl mimochodem Skrejšovský označen jako zrádce národní 
věci a jeho vyřazení z politiky bylo dokončeno. Na zemském sněmu byl také v roce 
1878 vytvořen společný Státoprávní klub českých poslanců, který měl rozhodovat o 
nejdůležitějších otázkách státního práva, národnosti a samosprávy. Mladočeši a 
Staročeši se dohodli na společném postupu v následujících volbách. Zdálo se, že byl 
téměř zacelen rozkol, který mezi oběma proudy národní strany vznikl v letech 1873-
74. Důkazem obnovené národní jednoty bylo usnesení Státoprávního klubu z 23. 
září 1878, v jehož důsledku vstoupilo příštího dne 69 poslanců staročeských a 14 
mladočeských  do českého sněmu.  
 
V září 1878 si již Rieger uvědomoval, že obeslání zemského sněmu bez následného 
příchodu do Vídně by bylo krokem nedůsledným, i když si nebyl jist, jaký postoj na 
říšské radě zaujmout. Počátkem roku 1879 již Rieger nenamítal nic proti obeslání 
říšské rady, šlo pouze o to, uskutečnit tento návrat za co nejvýhodnějších 
podmínek. Mezi Riegrem, Sladkovským a Juliem Grégrem panovala v této otázce 
shoda. Mladočeské Národní listy se netajily tím, že by si přály vstup českých 
poslanců na říšskou radu, ale rozhodně odmítaly jakoukoliv agitaci za 
bezpodmínečné obeslání bez předchozích koncesí, „když je tu nejen možnost, ale i 
pravděpodobnost, že za cenu vstoupení do říšské rady může se uskutečnit podstatná 
část národního našeho programu“.66 

 

Od března 1879 se konaly příslušné rozhovory české opozice s ministrem vnitra 
Eduardem Taaffem (1833-1895). České politiky popudilo Taaffeho přesvědčení, že 
čeští poslanci budou stejně donuceni veřejným míněním jít na říšskou radu. Rieger 
se domluvil se Sladkovským na společné ostré kampani proti zastáncům 
bezpodmínečného obeslaní Skrejšovskému, Eduardu Grégrovi (1827-1907) a 
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Karlu L. Klaudym. Zejména E. Grégr zastával názor, že potřeba zanechat pasivity 
bez jakýchkoliv podmínek. Jeho názory byly proto v Národních listech podrobeny 
nevybíravé kritice.67 
 

Také Rieger měl zájem na eliminaci vlivu Eduarda Grégra, aby prý svým 
lehkovážným chováním nepřipravil národ „o ovoce pasivity“, které slibovaly 
rozhovory s hrabětem Taaffem přinést. O obavách z konečného nezdaru jednání 
výmluvně svědčí i Riegrův velmi ostrý dopis Pražákovi, v němž žádal, aby moravské 
listy nepsaly neustále pro příchod Čechů do Vídně. Požadoval, aby Moravané 
alespoň nezasahovali do českých záležitostí, když už svou parlamentní aktivitou 
poškodili českou státoprávní opozici, aniž se jim podařilo pro český národ něco 
udělat. Doporučoval Moravanům, aby se pro příště drželi Čechů, aby mohli alespoň 
nyní těžit z toho, co Čechové vydobudou. Prozatím vybídl k zanechání jakékoli 
kritiky.68 

 

„Konkrétním výsledkem Riegrových obav o zdar celé akce bylo usnesení českého 
státoprávního klubu z 18. května 1879, v kterém čeští poslanci setrvali na 
jednotném postupu vůči říšské radě a kritizovali hlasy těch, „kteří jemu 
namlouvají, aby zavazoval poslance své vstoupiti do rady říšské bez záruk národu 
nezbytných, j na ujmu prospěchu a důstojnosti národní“.Pro další postup českých 
poslanců bylo rozhodující, že se hraběti Taaffemu podařilo prosadit 24. června 1879 
uzavření volebního kompromisu mezi českými velkostatkáři, podle kterého si 
ústavověrný velkostatek  vyhradil třináct a konzervativní deset říšských mandátů.“56  
 
Ve volebním prohlášení konzervativních velkostatkářů pak byla diplomaticky 
vyjádřena ochota zanechat abstinenční politiky. 
 

Společné prohlášení Českého státoprávního klubu k říšským volbám z 22. června 
1879 vycházelo ze státoprávních programových základů české politiky. Odmítlo sice 
bezvýminečné obeslání říšské rady, ale vyjádřilo ochotu podílet se na rakouském 
spolku národů. Vyslovilo se pro zřízeni národních kurií na českém zemském sněmu. 
Vstup do parlamentu podmínila strana vytvořením vlády, která by si dala za úkol 
smíření národů a byla také garantem uskutečnění dohod zaručujících provedení 
národní rovnoprávnosti. 
 

O vstupu českých poslanců do říšské rady rozhodly vcelku příznivé výsledky 
parlamentních voleb, které přinesly citelné oslabení ústavověrné straně a 
naznačovaly možnost dosažení většiny autonomistických sil l v poslanecké 
sněmovně. Počátkem srpna 1879 proběhla ve Vídni nová jednáni mezi Taaffem, 
Riegrem a Pražákem o následném vývoji situace. Rieger se s Taaffem dohodl o 
podmínkách českého vstupu na říšskou radu. Taaffe odmítl oktrojem prosazovat 
české požadavky, ale slíbil opravu volebního řádu do sněmu, jazykovou  
rovnoprávnost v českých zemích, zřízení české univerzity i přijetí českého 
státoprávního ohrazení císařem. Nejaktuálnějším výsledkem byla dohoda o 
Pražákově jmenování ministrem v nové Taaffeho vládě. Konečné rozhodnutí o vstupu 
do poslanecké sněmovny mělo padnout na půdě Státoprávního klubu. Rieger zde 
označil vstup za nastalých poměrů za pravděpodobně prospěšný a proto nutný. 
Prohlásil však, že má proti obeslání velice vážné námitky, avšak že se podřídí 
rozhodnutí klubu. V hlasování se vyslovilo 67 poslanců pro a 5 proti vstupu českých 
poslanců do poslanecké sněmovny říšské rady.69  
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Pasivní odboj české politiky skončil. 
 
V) Počátky dělnického sociálního politického hnutí a jeho programy. 

Sociálnědemokratické strany se vytvářely v druhé polovině 19. století po celé 
Evropě, což souviselo s rozvojem kapitalistických vztahů a průmyslové výroby. V 
rámci české politiky je nutno tuto stranu chápat již jako první stranu, která zakládá 
svůj program na určitém sociálním pojetí a je určena ke sdružování převážně 
dělníků. Jedná se tedy o stranu, která se již odklání od principu všenárodních stran 
jakými byly výše uvedené  - Národní strana a Národní strana svobodomyslná  
Českoslovanská sociální demokracie vznikla jako autonomní organizace uvnitř 
pololegální rakouské dělnické strany, ustavené na sjezdu v Neudörfu ve dnech 5-6 
dubna 1874. Jazyková tolerance vůči členům a přívržencům jiné národnosti však 
nemohla postačovat dělnickým organizacím v hlavních centrech národněpolitického 
života, v českém případě, v Praze, kde přední aktivisté prošli fází demokratického 
uvědomění předtím, než se politicky osamostatnili. 7. dubna 1878 byla na 
tehdejším pražském předměstí Břevnově v hospodě U Kaštanu založena 
Socialistická českoslovanská strana v Rakousku. Pojem „českoslovanský“ vyjadřoval 
snahu sdružit v jedné organizaci dělníky českého jazyka a národnosti nejen z Čech, 
ale také z Moravy, Slezska a Dolních Rakous, především z Vídně a okolí, kde byla do 
vzniku Československa značná česká menšina, některé odhady hovoří o reálném 
početním stavu této menšiny v rozmezí 200 až 400 tisíc lidí (po vzniku 
Československa reemigrovalo do vlasti oficiálně téměř 150 tisíc osob české 
národnosti70) hledajících v hlavním městě monarchie pracovní příležitosti  právě 
často v dělnických profesích.  Programově vycházela tato strana ze socialistických 
programů německých socialistických sjezdů v Eisenachu v roce 1869 a v Gothě v a 
v roce 1875. Tyto programy potvrzovaly platnost neudörfelského programu z roku 
1874, ale v několika bodech byly rozšířeny, zejména o požadavky zrušení 
vyšetřovací vazby, zrušení trestu smrti, zřízení volené dělnické statistické ústředny 
a převzetí komunikačních prostředků a peněžních ústavů obcemi nebo státem. 
V mezinárodním srovnání lze břevnovský program z roku  1878  označit za 
nejmodernější socialistický program své doby.71  

6) Naplňování českého politického programu na parlamentních fórech.   

Jak bylo výše podrobně popsáno na místo federalizace se v roce 1867 prosadil 
dualismus "zdvojený" centralismus, který byl českými politiky a i veřejností ostře 
odmítnut (poslanecká státoprávní deklarace, tábory lidu apod.). Vídeňská vláda ve 
snaze najít vstřícnou cestu k řešení situace v Čechách byla ochotna k dohodě 
o českém vyrovnání (výše zmíněné tzv. „články fundamentální“). Jejich 
uskutečněním by snad byl dán základ pro budoucí moderní český stát, i když 
s omezenými pravomocemi a v rámci habsburské monarchie. Tento první ale také 
poslední vážný pokus o česko – rakouské vyrovnání však padl vzhledem k odporu ze 
strany německého liberálního tábora. Politika obou národních společenství 
v českých zemích se stále více odcizovala a přecházela k ostřejší konfrontaci. 
Příležitost ani vůle k novému vyrovnání již nikdy nenastala. Pozitivem 60. let bylo 
vtažení větší části veřejnosti do politického života, vznikaly politické spolky, 
obnovila se žurnalistika. Výsledek boje o národní vyrovnání jasně signalizoval, že 

                                                           
70  Česká menšina v Rakousku, Vlastimil Valeš, článek týkající se českých center v zahraničí, oficiální webová 
stránka Ministerstva zahraničí ČR.  
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naděje na prosazení českého státního práva v rámci monarchie se rozplynuly. Proto 
sílily hlasy volající po návratu k aktivní politice.  

Česká politická reprezentace v bezvýchodné situaci změnila svou taktiku a přešla 
od pasivity k aktivní politice, přitom však zdůrazňovala setrvání na sjednocující ideji 
– českém státním právu. Čeští poslanci se odebrali na zasedání říšské rady, kde je 
již očekávali moravští poslanci a obnovili spolupráci s konzervativní šlechtou, tím se 
opět posunuli na pravici politického spektra a stali se součástí Taffova tzv. 
"železného kruhu pravice". Na říšské radě bylo 9. října 1879 přečteno státoprávní 
ohrazení českých poslanců, které podepsali staročeši, mladočeši a konzervativní 
velkostatkáři, kde bylo deklarováno přesvědčení o platnosti českého státního 
práva, o nutnosti reformovat politické uspořádání monarchie na základě 
respektování historických práv a ochota ke smířeni na „faktické půdě 
parlamentárních institucí". Státoprávní ohrazení bylo ovšem pouhou prázdnou 
formalitou, kterou čeští poslanci opakovali pokaždé, když po volbách zahajovala své 
zasedání nová sněmovna.72 

„V říjnu 1879 byl ve Vídni ustaven „Český klub na říšské radě", který sdružoval 26 
staročeských a 6 mladočeských poslanců, 12 poslanců konzervativního velkostatku 
a 10 poslanců Národní strany na Moravě. Jednotící myšlenku Českého klubu 
představovalo hájení státoprávního postavení českých zemí, samosprávy a národní 
rovnoprávnosti. V otázkách dotýkajících se těchto základních principů byl každý 
člen povinen hlasovat a jednat dle usnesení většiny, kdežto v otázkách ležících 
mimo tuto oblast byla ponechána volnost jednání. Přes četné ideové diference členů 
klubu měla jeho existence nedocenitelný význam, neboť po šestnácti letech byla 
znovu vytvořena organizační báze české politiky, v níž byli zastoupeni čeští politikové 
z Čech i Moravy. Společná činnost na půdě klubu a poslanecké sněmovny přispěla 
k normalizaci vztahů českých a moravských poslanců, byť si i zde Moravané 
chránili svá práva respektované minority a někdy tesknili po samostatném klubu.“73 

„Český klub koncipoval čtyři memoranda, která byla 17. listopadu 1879 předložena 
českou delegací císaři. Čeští poslanci žádali:1) zrovnoprávnění užívání češtiny a 
němčiny v úřadech v Čechách a na Moravě ve vnitřním a vnějším úřadování, 
jakož i rovnoprávné postavení češtiny, němčiny a polštiny v úřadech ve 
Slezsku, 2) utrakvizaci pražské univerzity a jmenování odpovídajícího počtu českých 
profesorů, 3) upravení středního a nižšího školství a 4) upravení poměrů ve 
středním odborném školství. Část těchto požadavků byla počátkem 80. let také 
činností Taafeho administrativy splněna.“74 

Čeští politikové se na říšské radě ocitli ve velice obtížné situaci. Koalice tří (od roku 
1881 čtyř) pravicových klubů: Českého, Polského, Hohenwartova a Liechtensteinova 
měla pouze těsnou většinu a opozice německé ústavověrné strany využívala každé 
příležitosti, aby rozleptávala s obtížemi udržované souručenství Železného kruhu 
pravice. Za těchto podmínek Český klub namáhavě a pozvolna prosazoval některé 
body českého národně politického programu. Staročeští a mladočeští politikové 
přitom upadli do „státoprávní pasti", neboť dlouhá léta proklamovali uznání státního 
práva české koruny za hlavní cíl svého snažení. A tak i nesporné úspěchy české 
politiky (Stremayrova jazyková nařízení – připustila češtinu rovnoprávnou němčině 
v tzv. vnějším úřadovaní, což bylo nesporným úspěchem, neboť posilovalo postavení 
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češtiny jako úřední řeči - dále rozděleni pražské univerzity, rozšíření volebního 
práva na tzv. pětizlatkové voliče, oktrojování nového volebního řádu pro obchodní a 
živnostenské komory) se jevily jako méně významné skutečnosti. Ovšem i tyto zisky 
byly podmíněny těsnou spoluprací s ostatními parlamentními kluby pravice, jejichž 
společenskoekonomické názory byly mnohdy dosti odlišné. 75 
 
Jedním z velkých úspěchů české provládní politiky v 80. 1í. století letech bylo 
ovládnuti českého sněmu roku 1883. Předčasnému rozpuštění českého sněmu 
napomohla jednak aféra zemského maršálka knížete Karla Auersperga, jehož 
chování pobouřilo i císaře, ale zejména úmysl vlády, aby byla oslabena německá 
liberální strana. Představitelé konzervativního velkostatku a staročeské strany za 
pomoc vlády při volbách přislíbili, že nová i většina českého sněmu nebude 
zneužívat svého postavení k utlačování Němců a bude podporovat Taaffeho vládu. 
Předvolební prohlášení sboru důvěrníků českého Státoprávního klubu se vyznačovalo 
smířlivostí v očekáváni získání české většiny na sněmu. Čeští politikové 
prohlašovali, že nemíní řešit nacionální problémy v Čechách majorizováním 
německého národa. Za nejlepší hradbu českého národa označili nikoliv státní či 
historické právo Českého království, ale „moc a trvání“ rakouské monarchie.  
 
Nově zvolený český sněm ovládla koalice konzervativního velkostatku a 
státoprávníků, která se opatrně snažila využít nabyté převahy. Omezila se přitom na 
oblast zemského zákonodárství, neboť považovala český sněm za méně významnou 
politickou scénu. Centrum politického dění se přeneslo do říšské rady. Česká strana 
se sice pokusila o revizi volebního řádu do sněmu, k němuž bylo potřeba i německého 
souhlasu, ale němečtí liberálové tyto návrhy odmítli a vytyčili poprvé požadavek 
administrativního rozdělení Českého království. 
 
„Volby do říšské rady byly provedeny roku 1885 podle nového volebního řádu, který 
připouštěl k volbám široké maloburžoazní vrstvy tzv. pětizlatkových voličů. Volební 
provolání moravské Národní strany z 1. května 1885 rekapitulovalo úspěchy 
pravicové koalice na říšské radě. Zdůrazňovalo zejména podíl na schválení zákonů, 
kterými se zlepšily ekonomické (nové železniční tratě, živnostenská novela) a národní 
podmínky života moravského obyvatelstva (zřízení nebo zestátnění nových českých 
středních škol). Moravští národní poslanci předpokládali, že pravicová většina 
poslanecké sněmovny bude novými volbami posílena. Předpokládali, že program této 
k je předurčen předvolebním prohlášením německé liberální strany, tj. chtěli 
zabránit, aby se tato strana dostala k moci, a zamezit uskutečnění německo-
nacionálního programu. Prvořadým úkolem pravicové koalice mělo uplatnění zásad 
autonomie království a zemi, „ovšem v mezích ohledů na důležitou jednotu říše“. Za 
další důležité úkoly strana označila opravu volebního řádu pro říšskou radu, 
„odpovídající spravedlnosti a poměrům obyvatelstva", péči o moravské střední a 
odborné školství, ulehčení rolnictvu, hlavně prosazením výhodných celních 
předpisů, doplnění živnostenského předpisy chránícími dělnictvo i boj proti 
anarchismu. Moravští poslanci chtěli být v nejužším spojení s českými 
národními poslanci a s ostatními spojenci z řad pravice, aby mohli zamezit 
národní spory, tj. eliminovat otázku státního jazyka z parlamentního jednání, 
jejímž neustálým připomínáním se němečtí liberální a nacionální poslanci snažili 
rozbít „Železný kruh pravice.“76 
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Stejně jako moravské prohlášení bylo i předvolební provolání sboru důvěrníků 
poslanců českých přehledem vykonané práce a dalších perspektiv, muselo však 
čelit nespokojenosti českých voličů s dosaženými výsledky jejich parlamentní 
aktivity, poměřovanými státoprávní optikou původního českého programu. Odlože-
ný státoprávní program raději nebyl zdůrazňován. Český politický program pro 
příští říšskou radu byl shrnut do následujících bodů: zachování rakouské 
monarchie v plné svrchovanosti, samospráva, „kteráž jednotě a moci říše není 
závadou“, smír s německými krajany na základě rovnoprávnosti, odmítnutí 
deklarování němčiny státním jazykem, udržení dosavadní pravicové koalice při 
zachováni vlastního přesvědčení aj. V prohlášení se polemizovalo s tvrzením, že 
jednotlivé vrstvy společnosti by byly nejlépe zastoupeny svými členy. Proces vytváře-
ni stavovských politických stran však zatím byl pouze v zárodečném stádiu. 
 
Český klub vyšel z voleb posílen, což bylo zejména zásluhou konzervativních 
velkostatkářů, jimž nový volební řád umožnil získat většinu ve své kurii. Klub čítal 
nyní 65 členů. Rostla v něm nespokojenost s českou parlamentní taktikou a s jejími 
výsledky. Taaffeho vláda již nepřistupovala k českým požadavkům s takovou 
vstřícností, jaké se Češi mohli těšit počátkem 80. let. Naopak některé její kroky 
vzbudily nelibost české společnosti (úsporný program ministra vyučování Paula 
Gautsche (1851-1918), nepodpoření návrhu na vícejazyčné nápisy na bankovkách 
atd.) Tyto skutečnosti se staly podnětem ke kritice českých poslanců v Národních 
listech k častým bouřlivým polemikám uvnitř Českého klubu, které pronikaly i na 
veřejnost. Je příznačné, že k radikálním názorům tíhli zejména ti poslanci, kteří ve 
sněmovně nepůsobili delší dobu a nebyli navyklí brát ohled na parlamentní kolegy 
z řad polských a německých autonomistů, jejichž podpora se navíc stávala čím dál 
více problematičtější. 77 
 
7) Česká politika a české politické programy z pohledu mezinárodní politiky. 
 
Bohužel ani po vstupu českých politiků na říšskou radu se státoprávní situace 
českého národa  nemohla nějak radikálně a rychle změnit. Rieger si toho byl jistě 
vědom a proto se spíše snažil prosadit postupně různá malá zlepšení, která by 
v budoucnu zajistila stabilní základ radikálnější národní politiky. Domnívám se, že 
tyto dílčí úspěchy jako rozdělení univerzity či zmiňovaná jazyková nařízení ve 
vnějším úředním styku a vůbec rozvoj české společnosti a hospodářství v klidných 
posledních desetiletí 19 století, to vše nakonec velkou měrou přispělo na cestě 
k národní emancipaci. Jakkoliv byl budoucí Riegrův výrok o drobečkové politice, o 
které bude ještě řeč, politicky využit jeho protivník v řadách domácích soupeřů. 
Rieger, a před ním Palacký,  realisticky odhadovali, že prosazení českého 
státoprávního programu bude zřejmě muset přijít na základě nějaké velké 
mezinárodní události ve střední Evropě, či spíše v celoevropském měřítku. Jak 
uvádí Josef Pekař: „Již Palacký a jeho generace, dosud tak šťastná ve svém 
obrodném úsilí, vržena byla zpět v trpkou beznadějnost po krachu fundamentálek, a 
to právě ve chvíli, kdy vztahovala ruku ke konečnému úspěchu. To vítězství křivdy a 
násilí vrhlo stín na poslední léta Palackého a naplnilo jeho projevy o Rakousku a 
Němcích tónem hrozby. Jeho projevy o nezbytném světovém zápase, v němž Němci 
přesilou nepřátel na východě i na západě nakonec, a tím jsem si jist, napsal Palacký, 
přece udoláni budou.“ 78 
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Odhadnout , kdy takovýto zlom přijde bylo samozřejmě obtížné. Mezinárodní 
politika zatím příliš optimistických vyhlídek nenabízela.  Německý kancléř Bismarck 
nepřál fundamentálkám a po podepsání smlouvy mezi Rakousko-Uherskem a 
Německem dne 7. října 1879, která se později stala základem trojspolku, byly cíle 
české politiky z mezinárodního pohledu aktuálně neuskutečnitelné. Na druhé 
straně, jak dnes již víme, pro Rakousko – Uhersko bylo toto spojenectví ve zbrani 
s Německem osudné. Smlouva ze 7. října 1879 se pro oba partnery měla stát 
poutem spojujícím je až k hořkému konci. V habsburském soustátí aktuálně 
podpořila dualismus a vliv maďarské  šlechty, působila tak proti změnám v její 
vnitřní struktuře, především proti federalistickým tendencím, i z jiných důvodů 
však asi jen těžko realizovatelným. V německém zahraničním úřadě si zanedlouho 
založili „akta o Češích“, v nichž sledovali vývoj české politické scény, zejména její 
úsilí o zřízení vlastního státu v monarchii. „Slovanský stát mezi Bavorskem a 
Slezskem by pro nás byl rozhodně nepohodlný“, vyjadřoval se Bismarck. A do Vídně 
dával zřetelně najevo, že nějaké „federalisticko – slovanské Rakousko“ Berlín 
nepřijme.79 
 
Také Berlínský kongres v roce 1878 a rakousko - uherská okupace Bosny – 
Hercegoviny  a její pozdější anexe nepřinášely nic nového mimo alespoň posílení 
slovanského etnika v rámci monarchie,  třebaže se jednalo o téměř orientální oblast 
na Balkáně s poturčeným slovanským obyvatelstvem muslimského vyznání, 
katolickými Chorvaty, pravoslavnými Srby, Židy a Turky.  
 
Jak již bylo výše uváděno, česká politika hledala na mezinárodním poli spojence, ať 
už se obracela ke slovanskému Rusku nebo Francii, jako možným spojencům. 
Germánské národy, zvláště Německo nepřicházely v úvahu, neboť německé 
šovinistické a militaristické kruhy očekávaly „rozhodný boj mezi slovanstvem a 
germánstvem“´. Rusko, jak již víme, stále oscilovalo v hledáčku české politiky, ale 
přece jenom se obtížněji formulovaly některé zahraničně politické vize počítající 
s ruským spojencem, a to zvláště pokud bylo Rusko po Krymské válce stále na 
Západě vnímáno, jako nejreakčnější polofeudální režim v Evropě a v podstatě 
nepřítel, od kterého se je možné nadít tak maximálně intervence ve prospěch 
reakčních režimů  na úkor svobodné Evropy. To se sice vzhledem k narůstajícímu 
německému světovládnému opojení začínalo měnit, neboť Francie nutně 
potřebovala pro budoucí střet, kdy by opětovně získalo Alsasko Lotrinsko, silného 
evropského spojence, proto začala s carem Alexandrem III. jednat o  spojenectví, 
které také bylo uzavřeno. 
 
Co se týče tehdejší české „mezinárodní“ politiky Francie po roce 1870 představovala 
mocnost, kam se především upíraly české tužby po spojenectví. V Čechách vznikaly 
francouzské kroužky tzv. „Alliance Francaise“,  které šířily znalost francouzského 
jazyka a kultury a nepřímo též francouzské politické cíle a stanoviska.  Prvním 
oficiálním kontaktem bylo ono zmiňované setkání Riegra s Napoleonem III., které 
však vyznělo naprázdno. Po pádu Napoleona III. obliba Francie ještě zesílela 
vzhledem k jejímu republikánskému zřízení. Jak rostla v Češích germanofobie, tak 
vzrůstalo české frankofilství. 

To, co český vlastenec očekával od Francie především, byla podpora národního 
hnutí: propagace a rozvoj všestranných vztahů tak, aby vytvořily protiváhu 
hospodářskému a finančnímu německému vlivu. Proto se od Francie očekávalo, že 
bude podporovat požadavek, aby se Češi podíleli výrazněji na chodu Rakouska-
Uherska, jinými slovy, že Francie bude podporovat federalizaci. Více by Češi od 
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Francie (a také od Ruska) de facto očekávali je v případě katastrofického scénáře. 
Kdyby došlo k válce, anexi nebo Rakouska-Uherska, je nepochybné, že by Francie 
byla vnímána jako ochranitelská, případně spasitelská mocnost. Mladý André 
Siegfried v roce 1898 psal o rozhovoru s pražským primátorem Janem Podlipným: 

„Život Čechů je možný pouze skrze Rakousko, pouze skrze Rakousko mohou 
dosáhnout bezpečí. Sen o neutrálních Čechách, novém Švýcarsku ve střední Evropě, 
je svůdný, ale je to bezpochyby jen krásný sen. Na druhé straně, kdyby Rakousko 
mělo zaniknout a kdyby Německo mělo se rozšířit dále na jih, nedělají si Češi iluze 
jaký osud by je čekal: nebyla by to pouze germanizace, nýbrž prusifikace českých 
zemích, jinými slovy nenávratný konec. Češi, kteří jsou touto otázkou právem 
znepokojeni, nakonec vždy svorně konstatují: Francie a Rusko to nedovolí. V této 
protiněmecké zemi bylo francouzsko-ruské spojenectví přivítáno s pocitem štěstí. 
Francouzi jsou v Čechách přijímáni se skutečnou láskou a každý člověk tu na ně tak 
trochu spoléhá.“80 
 
                                                                                                                                                                                                                             
8) Pozvolný odchod staročechů z vedení národní politiky. 
 
Narůstající nespokojenost veřejnosti s českou poslaneckou politikou, která byla 
přiživována i Národními Listy, vedla mladočechy k obnovení Národní strany 
svobodomyslné jako plnohodnotné politické strany. Na 11. dubna 1887 svolali 
mladočeští říšští poslanci Eduard Grégr, Alois P. Trojan, Karel Adámek a Václav 
hrabě Kounic valný sjezd Národní strany svobodomyslné. Programová rezoluce, 
přijatá na tomto sjezdu, kritizovala české spojence na říšské radě a také úlohu 
konzervativních velkostatkářů v Českém klubu. Mladočeši zavrhli smířlivou politiku 
proti německým nacionalistům a vyzvali k okamžité změně české politické taktiky a 
k zahájení nezávislé politiky na říšské radě. Požadovali všeobecné a rovné hlasovací 
právo „všech zachovalých občanů". Nový mladočeský program obsahoval požadavek 
důsledného provedení základních politických a občanských práv (svobody tisku, 
spolčování, jazykovou rovnoprávnost), státní výpomoc střednímu rolnickému stavu, 
ochranu cukrovarnickému průmyslu atd. Mladočeský program byl formulován jako 
program národní a tento program nebyl postaven vysloveně protistaročesky, 
předznamenal tak konec jedné etapy vývoje mladočeské strany, kdy byla tato strana 
v letech 1878-1887 na zemské a říšské úrovni fakticky pohlcena staročechy ve 
formě Státoprávního klubu neboli České strany státoprávní, a zahájil mladočeskou 
cestu k ovládnutí české politiky.81 
 
Katalyzátorem nového formování Národní strany svobodomyslné se krátce na to 
stala tzv. „drobečková aféra“, která vypukla v květnu 1887. Riegrův výrok o nutnosti 
sbírání částí českých práv po drobtech sice jen bez obalu charakterizovala obtížnou 
situaci českých poslanců, ale Eduard Grégr jej za pomoci redakce Národních listů s 
chutí využil jako propagandistickou zbraň proti nevýbojné politice Riegrova vedení 
Českého klubu. Staročeši a konzervativní velkostatkáři se rozhodli ze záležitosti 
udělat otázku důvěry Riegrovi, jakožto vůdci českých poslanců. Drtivá většina 
českých poslanců mu vyjádřila podporu, velmi ostře odsoudila E. Grégra  a vyzvala k 
rekonstrukci klubu. Drobečková aféra způsobila přeskupení sil, kdy odbojní 
staročeši posílili Národní stranu svobodomyslnou (Vašatý) a naopak někteří 
umírnění mladočeši přešli ke staročechům (Trojan, Adámek). Jednou z největších 
mladočeských akcí se stal tábor na úpatí hory Říp 19. června 1887, kde byla 
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schválena rezoluce proti politice „neschopnosti a nedbalosti“, požadující politiku 
„volné ruky, politiku samostatnou, českou a důstojnou neodvislých zástupců 
našeho, kteří byli posláni do parlamentu ne k vůli tomu, aby hájili zájmy vlády, 
nýbrž zájmy lidu“.82 Novou politickou linii Národní strany svobodomyslné potvrdil 
i neoficiální sjezd strany 20. listopadu 1887 v Praze Julius Grégr vytyčil koncepci 
„neodvislé" strany národní. Cílem mladočeské strany bylo prosazení svého 
programu v národě. Prostředkem k dosažení tohoto cíle mělo být získání co 
největšího počtu poslaneckých Sjezd byl výrazem zesíleného mladočeského 
sebevědomí. Mladočechům se v průběhu podzimu 1887 podařilo prosadit v 
doplňovacích volbách do říšské rady zvolení dalších tří poslanců, takže 29. ledna 
1888 byl radě utvořen sedmičlenný mladočeský Neodvislý klub poslanců českých 
pod vedením Emanuela Engela. 
 
Vedení Národní strany se snažilo čelit mladočeské agitaci dopisem Františka L. 
Riegra o politi situaci staročeským důvěrníkům. Rieger nepřímo obvinil Eduarda 
Grégra, že sloužil Národním listům. Vzbouřené poslance přirovnal k politikům 
plovoucím proti proudu, k politikům měnícím politické názory, k rozvratným 
elementům, kteří ničí každou strukturu. V Riegrově dopise se opakovaly staré 
výtky obviňující mladočechy z lehkomyslnosti, nezodpovědnosti a neschopnosti 
jakékoliv pozitivní práce. Snažil se dokázat, že taktika ohlížející se na spojence, se 
kterými je udržována pravicová většina v poslanecké sněmovně, či na vládu, 
nemůže vést k úspěchu. V Riegrově dopise se jednak odrážela neutěšená situace 
českých poslanců na říšské radě, se kterou byl  sám  autor  mnohokrát  nespokojen, 
obtížnost hledání  východisek  z této  situace,  Riegrova nechuť k mladočeským 
politikům i menší schopnost Národní strany reagovat na změny politického klimatu 
v Čechách. 

 
Měřítkem politických sil se měly stát volby do zemského sněmu roku 1889, na něž 
se obě strany připravovaly. Staročeská strana měla přitom podporu státního 
aparátu, který se snažil zvýhodnit její kandidáty. Národní strana zveřejnila své 
předvolební prohlášení 23. června 1889. Vzhledem k tomu, že se mela odehrát 
konfrontace s mladočechy, působilo vcelku odevzdaně. Největší pozornost byla 
věnována potřebě dohody s německými krajany v Čechách, jejichž zástupci od 
roku 1886 bojkotovali jednání českého sněmu. Staročeši upozorňovali na 
sjednocení německého politického tábora před volbami v protikladu s českým 
rozkolem. Varovali před nebezpečím takového rozkolu. Politický zápas s mladočechy 
byl přesunut do roviny osobní, o političtí protivníci staročechů byli obviněni z 
nečestné kritiky, ze zpochybňování dobré vůle a vlastenectví českých poslanců. 
Provolání srovnávalo úspěchy české politiky s tím, že mladočeši za sebou nemají 
žádné výši práce, ba že dokonce svou činností byli na překážku některým 
prospěšným zákonům. Národní strana registrovala obtíže v zemědělců, dělníků i 
řemeslníků, odmítla však mladočeskou kritiku, budící dojem, jako by za 
hospodářskou krizi byla odpovědná. Vypočítávala svoji činnost, jakou se snažila 
vypomoci v palčivých oblastech národního hospodářství. Mladočechy obvinila z 
odhánění spojenců českého národa a z přepínání národních sil, které by mohlo vést 
k národnímu neštěstí. Apelovala na potřebu národní jednoty. Nebezpečí rozkolu 
však neviděla pouze v mladočeské straně, ale i ve snahách části českého rolnictva 
po samostatném zastoupení na sněmu. 
 
Mladočeské  volební prohlášení  bylo  přijato  na pátém  valném  sjezdu  strany  
16. června 1889. K programu strany zde promluvil Eduard Grégr, který podtrhl 
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požadavek autonomie zemí Koruny české, nutnost boje proti německým 
privilegiím, požadoval zavedení všeobecného volebního práva, dotkl se i důležitosti 
péče o české národní školství. Autorem předvolebního prohlášení, které bylo 
zveřejněno tradičně až po staročeském dne 25. června 1889, byl Julius Grégr. 
Národní strana svobodomyslná se deklarovala jako samostatná, „svých cílů a 
svých povinností k národu vědomá politická strana“. J. Grégr vysvětlil, proč se 
strana rozhodla vystoupit jako samostatná politická síla. Připomněl, že Národní 
strana se při svém zrodu roku 1861 hlásila k svobodomyslným zásadám. Za 
základ české politiky viděl české státní právo. Staročeské straně vytknul, že se na 
říšské radě bez všelikého ohrazení vlastního programu připojila ke konzervativním 
a klerikálním silám a stala se jejich podporovatelem. Obvinil ji z naprosté 
důvěřivosti k nejvyšším kruhům a z poddajnosti vůči vládě. Označil vznik 
nezávislé strany národní za nutnost, když staročeská strana začala podporovat 
dualismus a byla ochotna ustoupit od zásady národní rovnoprávnosti v otázce 
státního jazyka. Podle Grégra rozhodnutí staročeské strany zřídit vlastní klub s 
vyloučením svobodomyslných poslanců donutilo mladočechy vytvořit samostatnou 
stranu.83 
 
„Grégr označil za hlavní úkol Národní strany svobodomyslné: „Ujmouti se se vším 
úsilím starého, stranou konservativní opuštěného národního programu, na novo 
zahájiti zápas za neodvislost státu českého v mezích říše rakouské a tím národu 
našemu zjednati politickou a hospodářskou samostatnost." Prohlásil, že mladočeši 
nechtějí vytlačit staročeskou stranu z politického kolbiště, ale pouze donutit ji, aby se 
vrátila ke starému národnímu programu. Na tomto základě připustil sněmovní 
spolupráci obou stran. Deklaroval odhodlání strany bojovat za svobodomyslný 
program (oprava volebních řádů, omezení velkostatkářské kurie, rozšíření veškeré 
samosprávy, rozvoj školství oproštěného od dohledu církevních a byrokratických 
orgánů, zrušení školného, hájení materiálních zájmů výrobních tříd národa). 
Mladočeši chtěli respektovat národní rovnoprávnost obou národů v Českém 
království, odmítli však „k úslužnosti k Vídni nadbíhati Němcům spůsobem česť 
našeho národa poškozujícím“ a také jakékoli pokusy na administrativní rozdělení 
země. Grégr se jménem strany ohradil: „nejsme stranou výstřední, podvratnou a 
násilnou, jakými nás političtí a národní odpůrci naši na zlehčení naše a na oklamaní 
veřejnosti potupně nazývají". Cílem mladočeských kandidátů bylo: „změniti 
dosavadní pochybený směr české politiky" a „třímati opět vysoko starý český prapor". 
Grégrovo mladočeské předvolební prohlášení bylo mistrovsky vyváženým dílem, které 
se vyznačovalo rozhodností, ale i umírněností. Ačkoliv volební manifest byl cílené 
zamířen na střední vrstvy české společnosti, z nichž se rekrutovali mladočeští voliči, 
Grégr v prvé řadě vytvořil „obnovený" český národní program.“ 84 
 
Ve volbách si Národní strana ještě udržela v českém politickém táboře většinu 58 
mandátů oproti 39 mladočeským. Jak napsal Otto Urban: „To již nebyla hrstka 
kverulantů, nýbrž silná a sebevědomá menšina s další politickou perspektivou.“85 
Nejsilnějším politickým blokem ve sněmu se stalo 70 konzervativních velkostatkářů. 
Mladočeši dostáli svému politickému programu, když předložili 12. října 1889 návrh 
sněmovní adresy císaři, který 24. října 1889 odůvodňoval ve sněmu Julius Grégr. 
Uvedl, že již uplynulo deset let od návratu českých poslanců na říšskou radu, 
jejíchž zasedání se čeští poslanci vzdalovali ze státoprávních důvodů. Připomněl, že 
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češti zástupci loajálně schvalovali uvalení daňových břemen na rakouské země, 
včetně Českého království, očekávajíce, že bude přivedeno k plné platnosti státní 
právo Koruny české uznané císařem. Mladočeši připomněli císaři jeho vícekrát 
opakované sliby týkající se českého státního práva, včetně slibu nechat se 
korunovat českým králem. V návrhu adresy byla vesměs použita historickoprávní 
argumentace převzatá z českých státoprávních dokumentů 60. a 70.let. Navíc 
mladočeši zdůraznili, že českému sněmu bylo odebráno jeho právo schvalovat výši 
vybíraných daní, které bylo přeneseno na říšskou radu, která nerespektuje 
hospodářské zájmy Českého království. Za nejnaléhavější potřebu země proto 
mladočeši označili obnoveni plné platnosti českého státního práva. Připomněli i 
nutnost spravedlivého volebního řádu pro český sněm a uspokojení českého národa, 
„který tvoří převážnou většinu v zemi, jejímž odvěkým jest representantem a 
vlasteneckým strážcem". Rieger odsoudil podání návrhu pro jeho „nevčasnost". 
Návrh adresy byl odevzdán sněmovnímu výboru k úřadě a poté hlasy staročechů a 
konzervativních velkostatkářů z ohledů na Taaffeho vládu a na císařovu osobu byl 
zamítnut, neboť sněmovní výbor neuznal návrh adresy formou ani obsahem 
vhodným k odeslání císaři.86 

9) Punktace a pád Národní strany (staročeské). 

Od 4. do 19. ledna 1890 se konaly ve Vídni rozhovory o česko-německém 
vyrovnání, kterých se účastnili vedoucí političtí představitelé Národní strany, 
německé liberální strany, českého konzervativního a ústavověrného velkostatku i 
vlády. Národní strana se tak pokoušela převzít iniciativu v politickém boji 
v Čechách a zvítězit rozhodným činem. Výsledkem jednání byly tzv. „punktační 
dohody“, jež měly se měly stát základem česko-německého usmíření a byly 
posvěceny vládou i císařovým souhlasem. Výsledkem vídeňských jednání bylo 
schválení jedenácti bodů nebo-li „punktů“. Podle tohoto označení se začalo nazývat 
celé jednání – punktace. 

Obsahem dohod bylo následující: 

1. reorganizovat a rekonstruovat zemskou školní radu. I nadále sice měla zůstat 
jednotným orgánem s celozemskou působností, současně však měla být 
rozdělena na sekci českou a sekci německou. Každá z nich měla projednávat 
specifické otázky národního školství. Přijetí tohoto bodu v zásadě znamenalo 
prospěch pro Čechy, neboť až dosud byli v zemské školní radě v menšině. 

2. Změnit zákonodárství, upravující menšinové školství tak, aby na zemské 
náklady bylo možné otevřít menšinovou školy v místech, kde po dobu pěti let 
žilo nejméně čtyřicet nebo po dobu tří let nejméně osmdesát dětí, jejichž 
rodiče si otevření takové školy přáli. I to znamenalo úspěch pro českou 
stranu, neboť tento bod byl projednáván a schválen na základě české 
iniciativy. 

3. Reorganizovat a rekonstruovat zemskou zemědělskou radu obdobně jako 
zemskou školní radu, také ona měla mít sekci českou a sekci německou. 

4. Upravit územní rozsah obchodních a živnostenských komor v zemi a nově 
zřídit samostatný obvod ve východních Čechách. I to znamenalo výhodu pro 
českou stranu, která s tímto požadavkem vystupovala již od roku 1875, 
neboť usilovala o oddělení české oblasti východních Čech od liberecké 
komory, která spočívala v rukou Němců. 
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5. Odpovídajícím způsobem změnit volební řády obchodních živnostenských 
komor. 

6. Nově vymezit obvody okresních a krajských soudů s přihlédnutím 
k národnostnímu rozložení v zemi. Později – na základě získaných zkušeností 
– měla být revidována rovněž dosavadní organizace politické správy, 
zastupitelských a volebních programů. Zde dohoda vycházela jednoznačně 
vstříc německému požadavku na vytvoření „uzavřeného jazykového území“ 

7. Reorganizovat složení zemského vrchního soudu v Praze. Z jedenačtyřiceti 
systematizovaných míst měli šestadvacet obsadit úředníci znalí obou 
zemských jazyků a patnáct mělo zůstat pro úředníky, kteří česky neuměli. I 
to byl výrazný ústupek Němcům. 

8. V otázce obsazování míst u okresních soudů přijaly porady zásadu, že „ nelze 
vyměřit určité pravidlo…o požadavku znalosti obou řečí zemských“. 
Ministerstvo spravedlnosti mělo při jejich obsazování jednat „v každém 
jednotlivém případě s obezřelým uvážením, hledíc pokaždé ku potřebám 
služby a k oprávněným nárokům uchazečů“. 

9. Po novém uzemním vymezení okresních a krajských soudů (viz. punkt 6.) 
revidovat Stremayorovo jazykové nařízení z 19. dubna 1880. Česká delegace 
na tento bod přistoupila jen podmínečně – obě strany si zachovaly „své 
zásadní stanovisko, jež hájiti budou v jednání v té příčině zavedeném“ – vzdor 
tomu však bylo zřejmé, že jde o značný ústupek o českého požadavku 
naprosté rovnoprávnosti v celozemském měřítku a že tímto bodem získávají 
Němci. 

10.  Na zemském sněmu nově rokovat o návrhu zákona o užívání jazyků na 
samosprávný zemských úřadech. Němci tak chtěli zvrátit návrh zákona 
projednávaný v roce 1889 na českém zemském sněmu poté, co jejich 
poslanci zemský sněm opustili a nepodíleli se najeho práci. 

11.  Změnit volební řád do zemského sněmu tak, aby na místo dosavadních kurií 
měst a venkovských obcí nově vznikala kurie poslanců českých volebních 
okresů a kurie poslanců německých volebních okresů. Kurie velkostatkářská 
měla zůstat v podstatě nezměněna.87 

Punktace a otázky jejich praktické realizace se však staly předmětem sporů na české 
politické scéně. Mladočeši je využili k odstartování svého závěrečného tažení proti 
staročechům a punktace zcela odmítli jako dohody škodící zemi a narušující její 
jednotu. Vyzvali staročechy, aby vrátili do rukou lidu mandáty, které jim byly 
propůjčeny. 

„Počátkem března 1890 se Rieger pokusil obhájit punktační dohody před českou 
veřejnosti. Učinil tak v otevřeném dopise předsedovi Klubu Národní strany 
svobodomyslné v Praze Františku Tilšerovi, když odpovídal na mladočeský 
protipunktační manifest. Rieger odsoudil mladočeské posouzeni punktaci jako zcela 
tendenční. Vyzdvihl, že vídeňskými úmluvami byla dohodnuta taková reforma 
volebního řádu, že národ nebude moci být na zemském sněmu přiveden v menšinu 
ani nepřátelskou činností vlády. Podtrhl, že doposud jde o návrhy, které budou 
teprve projednány na sněmu, kde bude mít mladočeská strana možnost se proti 
nim postavit a zavrhnout tak dílo česko-německého smíru.“88 

Projednávání jednotlivých částí vídeňských dohod na českém zemském sněmu v 
průběhu roku však zcela jasně prokázalo, že většina českého veřejného stojí za 
menšinovými mladočechy, což přispělo k tomu, že v lednu 1891 část poslanců Národní 
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strany kolem Jakuba Škardy přešla na stranu mladočechů, kteří tak získali většinu 
v českém politickém táboře. Národní strana na to reagovala provoláním  ze dne 16. 
ledna 1891, kdy se prozatím zřekla dalšího prosazování punktačních dohod a 
obvinila vládu a německou stranu, že k realizaci těchto dohod přistupují liknavě. 

Definitivní konec hegemonie Národní strany v české politice přivodily volby do 
poslanecké sněmovny v únoru 1891. Národní strana vydala 16. února 1891 
předvolební prohlášení, jehož defenzivní charakter byl ovlivněn očekávanou 
porážkou ve volbách. Staročeši vypočítávali úspěchy, na nichž se svou 
poslaneckou činností podíleli (zřízení zemské úvěrové banky, snížení pozemkové 
daně apod.). Snažili se přitom zdůraznit zejména svoji péči o zmírnění 
hospodářské nouze rolnictva a řemeslnictva i své zásluhy o rozvoj dělnického 
zákonodárství. Hájili spojenectví „s konservativními a upřímně rakouskými živly 
pravice, s nimiž nás pojí mimo to zásady samosprávy a šetření práv národních". 
Varovali před důsledky připravovaného obratu v politice českých poslanců a před 
nedozírnými následky volby poslanců „nerozvážných“.89 

Mladočeské předvolební prohlášení pojímalo volby do říšské rady jako jakési 
referendum mezi dvěma způsoby vedení české politiky. Staročeská politická linie 
byla charakterizována jako jedenáctiletá bezvýhradná služba vládě, za niž měly být 
splněny části českého národního programu. Protože však nepominula nedůvěra 
nejvyšších míst ke Slovanům a program trůnní řeči z roku 1879 se nenaplňoval, 
rostla nedůvěra české veřejnosti k parlamentní činnosti svých poslanců. Mladočeši 
předhazovali staročechům, že se postupně odříkali svého programu (českého 
státního práva, národní rovnoprávnosti). Mladočeši nevybíravě obvinili 
staročeské předáky z úmluv „na zničení státního práva zemí koruny české, na 
rozrušení tisícileté jednotné organizace země, na roztržení jednoty česko-
slovanského národa, na trvalé protržení zásady rovného práva jazykového, na 
upevnění nad-nadvlády němčiny, na rozdělení království českého podle 
národnosti, na utvoření tak zvaného „uzavřeného území německého,“ a na 
zničení českých menšin v okresích smíšených“. Protipunktační hnutí označili za 
oprávněnou obrannou aktivitu národa, jíž se účastní i mnozí bývalí zkušení 
národní poslanci. Samostatnou mladočeskou politiku pokládali za nutnou obranu 
proti centralisticko-germanizačním snahám Taaffeho vlády. Mladočeši chtěli 
v říšské radě bojovat za federalistickou přestavbu říše. Jejich program obsahoval 
celou řadu konkrétních požadavků národohospodářských, sociálních, finančních i 
politických. Vyslovili se pro všeobecné hlasovací právo i pro právní ochranu 
národních menšin. Národní strana svobodomyslná se chtěla představit jako 
strana změny a  pozitivní práce. Jednoznačné vítězství mladočeské strany ve 
volbách, kdy Staročeši získali pouhé 2 mandáty, pak přivedlo k vedení českého 
politiky Národní stranu svobodomyslnou.90  

Na Moravě bylo předvolební prohlášení Národní strany zcela ve znamení 
velkých změn na politické scéně v Českém království, a tudíž i včele monarchie. 
Autor prohlášení se podivil, že rozkol národních sil se „bez příčiny“ šíří i na Moravu. 
Moravští Staročeši slíbili, že podrží solidaritu s českými poslanci z království v 
hájení národních zájmů. Apelovali na udržení národní jednoty na Moravě, neboť 
počítali s nástupem nové německo-centralistické vlády. Národní strana na Moravě 
udržela ve volbách všech deset mandátů, ovšem pouze diky ústupkům katolické 
frakci v národním hnuti a „za cenu definitivního odcizení svobodomyslnějších 
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voličů“. Postupnému přesouvání politického vlivu na stranu promladočeské Lidové 
strany však nezabránili. 

„Pomyslný konec za érou hegemonie Národní strany v české společnosti učinilo její 
prohlášení z 5. března 1891 k výsledkům voleb. „Mužové v službách národa 
sešedivělí“ s trpkostí přenechali na základě voleb zodpovědnost za vedení národa„ 
mužům novým a straně, která do té doby neprokázala se výsledky plodnými a 
národu prospěšnými“. Byť k tomu byli připraveni, a na regionální úrovni či 
zemské úrovni si Národní strana uchovala silné pozice, národ si služeb této strany 
jakožto své politické reprezentace již nevyžádal“.91  

Staročeši vak zůstali na svých starých požadavcích, odmítajících nacionální nebo 
sociální radikalismus a trvajících na původním pojetí státoprávního a národního 
programu apolitické činnosti jako odborné záležitosti zvolených. Proto také odmítali 
demokratizaci volebních řádů. Od konzervativních velkostatkářů se lišili snad jen 
vyhraněnějším národním cítěním. Vůdčí osobností i v této době zastával F. L. 
Rieger, k němu se přidal jeho ze universitní profesor, právník a národohospodář, od 
roku 1909 a znova od 1911 ministr orby Albín Bráf a další. Vedoucím 
představitelem moravské Národní drány v 90. letech byl olomoucký advokát Jan 
Žáček. Smýšlení moravských staročechů bylo i nadále konzervativně liberální. 
Jejich strana si udržovala na Moravě řadu míst v orgánech místní samosprávy a v 
různých hospodářských, vědeckých a kulturních institucích. 

Vzhledem k tomu, že Národní strana byla spojena výrazně se dvěmi osobnostmi 
Palackým a Riegrem, zastavme se také při odchodu Národní strany a jejího 
programu z politiky u druhého z nich. Rieger, muž jinak velikých zásluh a 
úctyhodný, se po pádu punktací navždy stáhnul z vrcholné politiky. Národ svého 
kdysi milovaného vůdce opustil. Navíc si musil Rieger v mladočeské kampani proti 
punktacím vyslechnout či přečíst mnohá nelichotivá slova. Poslanec J. Vašatý ho 
dokonce nazval na zasedání českého sněmu "bídným zrádcem", což jistě bylo 
přespříliš a k Vašatému se ihned dostavili sekundanti Riegrova zetě Červinky a 
žádali satisfakci, které se jim dostalo.  Poražený, již čtyřiasedmdesátiletý Rieger, pak 
politické činnosti zanechal a až do své smrti v roce 1903, již aktivně do politiky 
nezasahoval. Veřejné mínění však nebývá neměnné. Jistě se zadostiučiněním se o 
tom přesvědčil i Rieger, když se v prosinci 1898 k oslavě jeho osmdesátých 
narozenin připojila i celá česká veřejnost, včetně jeho bývalých politických odpůrců. 
Jak napsal později jeden z nich, T. G. Masaryk, úcta k Riegrovi se nezakládala na 
shodnosti zásad a uznání správnosti jeho cesty. "Před čím se všichni skláněli, byla 
láska a věrnost Riegrova jeho politickým ideálům, neúmornost jeho práce, jeho osobní 
poctivost a nezištnost.“92 

10) Mladočeši v čele české politiky a jejich program.   

Jak již bylo zmíněno, punktace vynesly do čela české politiky Národní stranu 
svobodomyslnou tzv. „Mladočechy“. Mladočeši věděli, že česká buržoazie dosáhla 
do počátku 80. let 19 století nemalého hospodářského a kulturního rozmachu, že 
získává v českých zemí vůdčích pozic a nad německou buržoazií získává vrchu, a 
že proto vůbec nemusí kapitulovat před německými požadavky, které už 
neodrážely ekonomickou pozici obou etnik. Mladočeši správně domnívali, že dle 
punktací by Němci měli v českých oblastech větší práva, než Češi v německých. 
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Mladočeši označili punktace za politické rozhodnutí, které ohrožuje jednotu 
Českého království, neboť umožňuje rozdělení země na dvojí území s dvojí správou 
a dvojím právem. Svým odmítavým postojem získali mladočeši i část staročechů, 
kteří kritizovali ústupnost punktátorů ve vlastní straně. Staročeská politická síla 
se na punktacích fakticky rozložila.  Většina staročechů však dál zůstávala věrna 
své konzervativní politice a hlásila se ke spolupráci s vládou. Mladočeši proto 
poměrně snadno dosáhli, aby se punktační návrhy na květnovém zasedání 
českého zemského sněmu neprojednávaly. Mladočeské volání, aby o punktacích 
rozhodl celý národ bylo vyslyšeno v březnu 1891, kdy staročeši ve volbách do 
českého zemského sněmu získali je jediný mandát. Mladočeský nástup do čela 
české politiky tak byl vítězně dokonán. 

Po 9. dubnu 1891, kdy se sešla nová sněmovna se rozpadl původní „Český klub“ 
na říšské radě. Ve Vídni mladočeši za předsednictví lékaře Emanuela Engla založili 
vlastní klub – Klub neodvislých poslanců českých na říšské radě. Snaha hraběte 
Taafeho urovnat vztahy mezi Čechy a Němci v Českém království a přispět 
k uklidnění nacionálního napětí se minula cílem. Celkově se punktace 
neprosadily. Punktace se nakonec staly nejenom pádem staročechů, ale i Taafeho 
vlády, jehož nahradil v křesle předsedy kabinetu od listopadu 1893 Alfréd August 
kníže Windischgrätz. 

Za mladočechy a jejich ostřejším národním radikalismem, zejména za požadavky 
autonomie a jednoty zemí Koruny české, a protipunktační pozici na počátku 90. 
let stanuly i širší lidové vrstvy, hlavně dělnictvo větších průmyslových center. 
Jejich radikalismus byl živen vleklou agrární krizí, zhoršovanou neúrodami 
v letech 1890 a 1893 a velkými povodněmi v září 1890 a v březnu 1891. Působila 
na ně i hrozba nové hospodářské krize, k níž směřovala doba po oživení v letech 
1888-1890. Opoziční radikalizace v českých zemí byla i součástí obecného 
vzestupu proti vládních nálad v Předlitavsku,  a to ve Vídni, Haliči, Istrii a 
Dálmácii. Mladočeši se stali tvůrci politiky 90. let, kteří svůj politický kapitál 
získali odmítavým postojem k punktacím. To bylo kladně přijato ve všech 
společenských vrstvách českého národa. Bylo však otázkou, zda všem těmto 
skupinám může mladočeská strana vyhovět svým programem, zda může lavírovat 
od opozičního radikalismu k realismu nebo liberalismu. Mladočeši po několika 
etapách vývoje dosáhli určité vyrovnalosti, a to především za vedení významného 
národohospodáře, právníka a politika JUDr. Josefa Kaizla, který propagoval 
provládní politiku solidní mladočeské strany a kterého podporoval mladý Karel 
Kramář i nestor Eduard Grégr. K mladočechům se hlásila i Lidová strana na 
Moravě. Tato organizace se cítila být „částí svobodomyslné strany, která je vlastní 
organizací zemskou. Poprvé tak vznikl typ vzájemné česko-moravské strany, který 
kdysi chyběl ve staročeském období. České měšťanstvo tak dalo jasně najevo, že 
chce vystupovat v Čechách a na Moravě v jednotné součinnosti.  

Mladočeši prošli od 90. letech podobným vývojem jako předtím staročeši během 
posledních tří předchozích desetiletí. Vyzkoušeli si radikální i mírné politické 
vystupování, praktikovali opoziční i provládní aktivní politiku, ale výsledky jejich 
snažení byly více méně stejné jako u jejich předchůdců. Ani změny směrem 
k politickému realismu a etapovému boji o státní právo neměly žádný výsledek. 
Postupně byli mladočeši kritizováni za přílišný formalismus v přístupu k úkolům, 
které si v programových dokumentech vylíčili.93  Pro zásadní změny ve prospěch 
českých zemí však nebyly vhodné vnitřní ani zahraniční politické podmínky. 
Česká politika se dostávala do izolace a krize a tak naplnění politických snah 
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muselo být v podstatě odloženo, až přijde pravý čas a bude zformulován nový 
program, kterého se česká politika pokusí aktuálně dosáhnout. Mladočeši 
připravili v roce 1907 nový program, kde víceméně znovu opakovali starší 
požadavky ve smyslu – českému národu náleží odpovídající podíl na státní moci, 
podíl dle jeho počtu, vyspělosti kultury apod. Požadavek obnovení státoprávní 
zákonnosti českých zemí v rámci mocnářství a např. zavedení vnitřního i vnějšího 
úřadování v obou zemský jazycích, úplné národnostní rovnosti atd.94 

V české politice znamenal konec 19. století dokončení diferenciace politických 
stran. Přinesl i nové pohledy na českou otázku a několik afér, z nichž byly důležité 
spory o Rukopisy zelenohorský a královedvorský, boje s buršáky a tzv. 
„hilsneriáda“. Česká otázka, resp. česko – německé vyrovnání, pronikla do 
parlamentních a sněmovních vystoupení, do různých shromáždění, a tím do 
každodenní politiky. V polovině 90. let se proto také stala předmětem teoretické 
analýzy, která směřovala k objasnění, zda je tato česká otázka nahodilým 
průsečíkem souboru otázek vedoucích k demokratizaci měšťanské společnosti 
nebo zda je něčím specifickým. Na českou otázku odpověděl, resp. pokusil 
odpovědět Tomáš Masaryk, který také počal aktivně formulovat jeho realistický 
politický program jako jím představované východisko z krize soudobé české 
politiky. 

I) Vstup Tomáše Masaryka do politiky a jeho vize realistického 
programu. 

Začínáme tuto kapitolu vynikajícím mužem obrovského formátu, který v této době 
stál možná na okraji politické scény, ale jeho význam pro prosazení českého 
politického programu v obecném smyslu je v budoucím kontextu značný. Tomáš 
Masaryk přichází na svět 7. března roku 1850 v Hodoníně v národnostně 
nevyhraněné rodině.  Mladý Masaryk v letech 1864-1865 pracuje jako kovářský 
učeň, v letech 1865-1872 pak studuje na gymnáziích v Brně a posléze ve Vídni. V 
letech 1872-1876 studuje Masaryk na univerzitě ve Vídni, kde na závěr studia 
získává titul doktora filozofie. Jeho disertační práce nese název "Podstata duše u 
Platóna". Následující dva roky pak Masaryk pobývá jako soukromý učitel v Lipsku, 
kde se setkává s mladou Američankou, Charlottou Garrigue. S ní se pak, při své 
první cestě do Spojených států amerických, 15. března roku 1878 žení, zároveň 
připojuje její příjmení ke svému, od této chvíle se pak představuje jako Tomáš 
Garrigue Masaryk. Roku 1882 byl jmenován profesorem na Karlově univerzitě v 
Praze. Pomalu se stával vůdcem tzv. „Realistického křídla“ české měšťanské 
politiky, zejména díky redaktorství v časopise Atheaneum. V roce 1897 založil 
politickou stranu realistů, působící nejprve ve staročeské a později v mladočeské 
straně. Roku 1891 byl za mladočechy zvolen do říšské rady a českého sněmu. Roku 
1893 se mandátu vzdal. Po rozchodu s mladočechy, přestal být vázán stranickou 
disciplínou a mohl veřejně publikovat své názory. V letech 1894 – 1896  zveřejnil 
v článcích i ve větších studiích (Naše nynější krize, 1895, Česká otázka, 1895 a 
Jan Hus 1896) své pojetí české otázky a české politiky.  

Ústředním bodem Masarykova myšlení byla platónsky pojatá idea boha. Reálný 
svět byl nedokonalým obrazem hotového ideálního světa ve své celistvosti i 
reálných jednotlivostech. V uspořádání věcí nebylo nahodilosti projevoval se v ní 
určitý plán prozřetelnosti. Úkolem poznání bylo tento plán postihovat. Metodou 
toho postihování pro Masaryka byl realismus. „Věci, ne historie, věci, ne vývoj, je 
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realismus, jak mu rozumím“95 napsal Masaryk. Nemohl sice vyloučit vývoj jako 
takový, ale přisoudil mu podružnou roli. Jeho realismus se jevil ahistoricky a 
nevědecky, na co později upozorňovala především Gollova škola, která vycházela 
spíše z pozitivismu, později se ve stejnému duchu vyjádřil i profesor Josef Pekař 
z téže historické školy. Masaryk byl jistě více sociologem, filozofem a politikem, 
než vědeckým historikem, který by vědecky vyložil smysl českých dějin. Smysl 
českých dějin nevykládal Masaryk vědecky, ale přizpůsoboval jej subjektivně své 
politické ideji. Na obranu Masaryka lze tedy dodat, že mu nešlo o historický 
výklad, nýbrž o nalezení ideologického základu nové politické linie za podpory 
historických argumentů. Toto bylo Masarykovi vytýkáno zejména ze strany 
mladočeského Josefa Kaizala.96    

Smysl českých dějin a smysl existence české národní společnosti dle Masaryka  
spočíval v uskutečnění humanitního ideálu, ve kterém Masarykovi splývalo 
člověčenství a zbožnost. Proto pro něj nebyly podstatné vývojové změny. Přesto 
musel český historický vývoj nějak uspořádat. Vytvořil schéma, které vědecká 
historická obec odmítla. Masaryk rozeznával dvě totožné epochy: českou reformaci 
15. století a české obrození, jakousi reformaci 19. století. Jen tak bylo možné 
rozumět jeho tvrzení, že se jeho současníci potýkali se stejnými problémy jako 
předkové. Obě epochy však byly přerušeny protireformací, v nichž zmrtvěla a 
zplaněla podstata češství. V první fázi vnějším tlakem silnějších protireformačních 
vlivů i vnitřních nepevností samotného češství došlo k porážce. Ve druhém období 
Masaryk analyzoval jak nejvýznamnější osobnosti českého měšťanstva, mezi než 
zařadil Dobrovského, Kolára, Jungmanna, Palackého a Havlíčka, pochopily či 
nepochopily podstatu češství a jak ji naplňovaly. Postavil proti sobě Palackého a 
Havlíčka jako pokračovatele objevitelských snah a liberála a k nim postavil 
protipól Jungmanna, ztělesnění dávných vad na českém charakteru. Sám 
podstatu češství hledal Masaryk v bratrské humanisticky pojaté demokracii. 
Historická pozitivistická Gollova škola vyčítala Masarykovi, především to, že 
v historickém vývoji přeskakoval, nesledoval logický běh událostí, zaměňoval 
příčinu s následkem a pominul dobu baroka jako dobu protireformační, ze které 
současné národní obrození nemohlo čerpat a nedocenil romantismus první 
poloviny 19. století.97 Sporům o smysl českých dějin, které podnítily Masarykovy 
úvahy z poloviny devadesátých let, jmenovitě Česká otázka z roku 1895 a Jan Hus, 
Naše obrození a Naše reformace z roku 1896, se Pekař po léta vyhýbal. V pozadí ho 
zjevně brzdila Gollova nechuť odhalovat prohřešky proti pravidlům vědecké kritiky 
právě u muže, jehož etických postojů si oba přes rozdílnost názorů vážili. Zatímco 
Goll i Pekař se spokojili stručným odmítnutím základních myšlenek Masarykovy 
dějinné filozofie, realistická skupina považovala dlouhodobé mlčení za povýšenecký 
nesouhlas a čas od času je provokovala k zásadní diskusi. Když se řadou útočných 
fejetonů zapojil do boje Jan Herben, Pekař se rozhodl vystoupit s obšírnou kritikou 
Masarykových úvah o smyslu českých dějin. Učinil tak na jaře roku 1912. 

Pekař Masarykovi vytkl, že staví dům od střechy, neboť historie mu posloužila jen 
jako zdroj dokladů a pozorování sociologických. Co horšího, pro Masaryka bylo z 
historie hodné pozornosti pouze to, co se shodovalo s jeho předem utvořeným 
filozofickým názorem. Místo studia objektivní reality velkých postav, z nichž 
vybudoval rodokmen národní historie, Masaryk vyšel od sebe a sebe také hledal v 
tradicích minulosti. Rezultát svého sebeztotožnění s Husem, Dobrovským či 
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Palackým pak vyhlásil za jedinou pravdu našeho vývoje, za smysl českých dějin, 
jímž se národ nyní musí řídit. "Takovéto metodě je dějezpyt něčím horším než 
drábem!" Oba výše zmínění historičtí oponenti – Masaryk i Pekař se spolu na poli 
výkladu historie ještě několikrát střetli, což ovšem nevylučovalo vzájemné uznání 
kvalit. Ačkoliv během sporu Masaryka s Pekařem na obou stranách padlo několik 
příkrých formulací, Pekař v budoucnu udržoval dobré styky s Masarykovou 
rodinou, a když historik zemřel, nadiktoval už také vlastně umírající Masaryk své 
vnučce jímavý vzkaz na pohřební kytici, kterou velkému zesnulému poslal: 
"Profesore Pekaři, vzpomínám často na Vás a na naše styky. Byl jste hodný člověk!"98 

Pokud uděláme v této souvislosti malou odbočku musíme dodat, že výše uvedený 
historický rozbor se nelíbil nejenom profesoru Pekařovi. „Pekař nebyl jediný, kdo si 
toho povšiml. Jestliže on jako vědec proti Masarykovým prorockým vizím postavil 
vědeckou objektivitu, liberál Peroutka později proti Masarykovi, postavil svěží ironii 
svobodného intelektu a prohlásil, že okolnost, že jsme dětmi Žižkovými, je čímsi 
naprosto bezvýznamným proti závažné a senzační okolnosti, že jsme všichni dětmi 
spořádaných občanů z dob vlády Františka Josefa I. Stejně tak odmítnutí 
Masarykovy dějinné filosofie Janem Patočkou jako filosoficky nedostatečně 
fundované a Václavem Černým, který po Pekařovi opakuje, že TGM se jeví spíš jako 
prorok než jako historik a filosof historie.“ 99  

Vraťme se ovšem k Masarykovým politickým programovým formulacím. Výše 
uvedený rozbor české otázky a její realistický výklad nicméně Masarykovi posloužil 
k tomu, aby byl velmi kritický ke stavu české politiky, a proto odsoudil oba základní 
koncepty staročeský i mladočeský. Staročeši měli podle Masaryka slibný Palackého 
program, který však úplně opustili a který již nemohl vyhovovat, ale který nebyl 
nahrazen nosnou novinkou. Mladočeši byli podle něj pokračovateli staročechů, 
avšak jejich státoprávní program byl spíše programem nacionálním bez 
humanitního a sociálního plánu. Masaryk věřil na nové proudy pokrokového hnutí, 
hnutí literární a politické moderny, socialistické proudy, katolický klerikalismu i 
svůj realismus. Ze vzájemného střetávání těchto nových idejí mělo být objasňováno 
češství. Nerevoluční a neradikální Masaryk svými pracemi radikálně měnil program 
české buržoazie, kterou vyzýval k práci na moderní politice,  neboť jen práce a opět 
práce může vyvést politiku staro – mladočeskou z malosti.100  

Co se týče osy českých politických programů a sice českého státního práva, tak 
Masaryk s Grégrem byli první, kdo kritizovali kontinuitu historického práva jako 
neplodnou. Masaryk sice neodmítal státní právo zcela, ale vycházel více 
z přirozeného práva na státnost, když argumentoval početností českého národa, 
vyspělou kulturou atd. Masaryk nezdůvodňoval přirozené právo nábožensky, nýbrž 
eticky, přesto je pro něho etika bez náboženství nemyslitelná.101 

Masarykův pohled nemohl být jednoznačně přijat díky svému mystickému pojetí 
humanity a subjektivním konstrukcím. „Naše nynější krize“ ostře napadla 
mladočechy, především za jejich neprogramovost. Na tento Masarykův výpad 
reagoval tehdejší vůdce mladočechů Josef Kaizl v díle „České Myšlénky“. Práce 
shrnovala ideové a programové zásady oficiální české buržoazní politiky té doby. 
Odmítl Masarykovo pojetí humanity a jeho kategorickou kritiku liberalismu. Vyčetl 
realistovi Masarykovi jeho nerealistické myšlenky a rozebral jeho protikladné pojetí 
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státu, jenž má být zlikvidován, zespolečenštěn. Dospěl k filozofickému ocenění 
liberalismu a radikálnějšího socialismu. Jako liberál viděl Kaizl jinak i český 
politický vývoj posledních desetiletí. Proti státoprávnictví a nacionalismu 
vyzdvihoval demokratické mladočeské směřování, v němž rozlišoval proud starší, 
nacionálně liberální, a novější, pokrokový nesoucí výsledky i v ekonomické sféře. 
Obě vystoupení signalizoval tříbení názorů českých politiků a realizované pozvolné 
změny. T. G. Masaryk vycházel jako univerzitní profesor filozofie a sociologie 
z přesvědčení, že kritický přístup k problémům není jen doménou vědeckých oborů, 
ale že se má uplatňovat i v jiných oblastech národního života, tedy v politice. 102    

Přestože politický vliv T. G. Masaryka byl stále malý a jeho některá historická 
zdůvodnění české otázky se mohou z historického hlediska jevit účelová a chtěná, 
musíme dodat, že jeho doba, a to doba především velice aktivního a inteligentního 
politika, měla ještě přijít. Doba, ve které plně prokázal životaschopnost svých 
postupně se vyvíjejících politických vizí a programů, přestože coby kritik 
bezvýhradného trvání na českém historickém státním právu vycházející na počátku 
své politické kariéry z přirozeného práva, aby se coby vůdčí představitel vznikajícího 
státu k historickému státnímu právu coby pilíři novodobé státnosti vrátil na konci 
první světové války.  
 
 
11. Politická diferenciace české politické scény na sklonku 19. a 
počátku 20. století, jednotlivé zájmové politické strany a jejich 
programy. 
 
Ve vývoji české společnosti se stala důležitým mezníkem 90. léta, která přinesla 
značnou aktivizaci veřejného dění. Nastupovala politická generace, která kriticky 
hledala nové cesty české politiky a smysl národně emancipačního boje (tzv. etapová 
politika). Krach tzv. punktací (znamenající nebezpečí rozdělení země podle 
národnostního principu) a následný faktický rozpad staročeské strany přinesl 
novou politickou situaci. Ze stínu dosud dvou nejsilnějších stran se začal 
krystalizovat třetí politický směr, který se snažil překlenout existující rozkol a nalézt 
realistická východiska z dané situace; cílem tzv. realistů bylo přebudovat Rakousko 
nikoli ve smyslu státoprávním, ale demokratickém (důraz kladli na otázky 
hospodářské a sociální, na drobnou práci). Značně se posunulo i sociálně 
demokratické hnutí - přes první svépomocné a vzdělávací spolky a první léta 
politické strany s vnitřně neujasněným programem až k budování masové dělnické 
strany na pevnějších programových zásadách. 

Devadesátá léta rovněž přinesla další přeskupování uvnitř české politické scény; 
vznikají nové politické strany (zakládané převážně na stavovském nebo ideovém 
principu), z nichž mnohé brzy zaujmou přední místo na žebříčku voličské popularity 
(agrární strana). Vedle toho pokračovaly spory o jazyková nařízení, a zejména 
vrcholil dlouholetý zápas o všeobecné volební právo (přes pátou volební kurii až po 
všeobecné, přímé a rovné volební právo). Stále významnější postavou české 
společnosti a politiky se stával univerzitní profesor Tomáš Masaryk. 

Česká společnost během 80. a 90. let dospěla ke standardu evropské politiky a byla 
dotvořena její sociální struktura. Česká politika postupovala více méně v mezích, 
které ji k tomu dával rakouský stát a někdy ji scházel snad větší důraz a jednota 
všech zemí české koruny. Problémem bylo i to, že národní společnost byla již 
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značně sociálně i názorově diferencovaná a že netvořila jednotný celek. Přitom ale 
po celou druhou polovinu 19. století česká společnost bojovala o národní cíle a 
snažila se prosadit jako svébytný politický faktor. Bohužel se ale nedokázala 
prosadit. Česká buržoazie postupovala po drobečkách a po etapách postupovala 
vpřed a zároveň zvyšovala svůj majetek a rozšiřovala podnikatelskou činnost. Tím 
se podílela na výjimečném postavení českých zemí v rámci Rakouska–Uherska. 
Politické neúspěchy vyvažovaly úspěchy v hospodářské oblasti a nebránily tomu, 
aby se kapitál nevyvíjel jako český. Čím více národní elita sílila, čím více rostla její 
vzdělanost, podnikavost a ekonomická zdatnost, tím více se projevovaly jednotlivé 
názorové rozdíly mezi jednotlivými zájmovými skupinami. Tím také ale ztrácela 
svoji soudržnost. V důsledku toho se začalo měnit dosavadní politické seskupení a 
postupně vznikal pluralitní politický systém.  

Až do konce 80. let šlo v Čechách i na Moravě o tzv. všenárodní strany (staročeši, 
mladočeši). Naopak na sklonku 19. století prožila stranická politika v Čechách 
v svoji nejhlubší proměnu. Zmíněné postupné vyzrávání společnosti a návazný 
proces štěpení politické scény dostoupily svého vrcholu. Přestože se mladočeši 
úspěšně pokusili oprostit od krajností radikalismu a proměnit svoji tvářnost do 
podoby důvěryhodné státotvorné strany, ve snaze o prosazení stěžejních cílů 
národního zájmu se ani jim nepodařilo překonat blok německé opozice. Příčina 
stagnace strany však spočívala jinde. Chyběl už totiž politicky jednotný „národ“, 
jenž by stál za svojí „národní“ stranou. Dalšímu rozpadu stranického spektra a 
postupného sílení zájmových uskupení nešlo zabránit. Různorodé proudy a zájmy 
se již nedaly stlačit do  jednotných a jednotících stranických bloků, ale naopak 
hledaly svůj výraz ve větší počtu subjektů. Svoji dominantní pozici v čele české 
měšťanské politiky si tak mohla Národní strana svobodomyslná užívat jen několik 
málo let. Na sklonku století se začala formovat nová stranická uskupení, zaměřená 
na užší, ale tím sevřenější sociální skupiny. 103 

Do politického života vstupovali noví mladí odborně vyspělí, často vědecky vzdělaní, 
rozvážní a věcní politici (například Josef Kaizl, František Drtina, Josef Gruber, Alois 
Rašín, Karel Kramář) i novináři, jako například Jan Herben, kteří se seskupovali 
okolo již zmíněného universitního profesora filosofie a sociologie T. G. Masaryka. 
Odmítali staročeskou ústupnost a znepokojoval je mladočeský radikalismus. 
Zformulovali proto střízlivý program, v něm nežádali likvidaci monarchie, ale její 
proměnu směrem k širší demokracii jak na poli státoprávním a národním, tak 
hospodářském a sociálním. Jejich strana se nazývala realistickou. Sílící 
nacionalistické nálady v českých zemích druhé poloviny 80. let však jejich 
tolerantnosti nedaly šanci se uplatnit, a proto se tato skupina snažila spojit nejdříve 
se staročechy, ale nakonec zakotvila u mladočechů. Ke změně postojů realistů došlo 
na konci března 1890 v době protipunktační kampaně, kdy přerušili jednání se 
staročechy. Do popředí vstoupila snaha o dohodu s mladočechy, případně s 
opoziční skupinkou uvnitř staročechů. Realisté se dokonce domnívali, že vytvoří 
novou buržoazní stranu, k ní se připojí někteří mladočeši a opozičníci ve staročeské 
skupině. Od října 1890, kdy vznik samostatné strany nepřicházel v úvahu, se 
realisté rozhodli k pouhému vstupu do mladočeské strany. Smlouva mezi oběma 
skupinami byla podepsána 13. prosince 1890. Realisté k mladočechům vstoupili za 
výhodných podmínek. Neprosadili sice změnu jejich programu, který chtěli upravit 
zejména proti mladočeskému radikalismu, s nímž nesouhlasili, ale zachovali si 
nezávislost svého listu Čas. Realisté vstupovali k mladočechům jako jednotlivci, byli 
postupně kooptování do výkonného výboru a po volbách v březnu 1891 získali 
poslanecké mandáty. Realisté se spolu s mladočechy postavili do opozice proti 
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vídeňské vládě. Na sjezdu svých příznivců ve dnech 31. března a 1. dubna 1900 
ustavili Českou stranu lidovou neboli realistickou. Program tento strany 
obsahoval prohlášení, že její členové nepodceňují státoprávní české vědomí, že 
pojímají historické právo národnostně a hospodářsky, že jejich taktika bude 
směřovat k politické samostatnosti českého národa a že se postupně ujasní jejich 
státoprávní požadavky ke konečné formulaci. Za další úkol si kladli zdokonalení 
samosprávy, získání všeobecného, rovného a tajného hlasovacího práva, ochranu 
minorit a národnostní rozdělení českých zemí tak, aby si každý národ spravoval své 
záležitosti sám a na vlastní odpovědnost. Program strany koncipoval T.G. Masaryk 
spolu s Františkem Drtinou a Josefem Grubnerem. Strana měla charakter výběrové 
reformní buržoazní demokratické strany, k níž se přidávala především měšťanská 
inteligence, ovlivněná Masarykovým realismem.104  
 
Masaryk před válkou vzbuzoval respekt spíše svojí osobní intelektuální převahou, 
ale i zmiňovanými spory o zahraniční politiku, ne reálnou politickou silou, opřenou 
o volební výsledky. Jeho politicky ostré, avšak korektní vystupování směřovalo v té 
době k reformě monarchie při jejím plném zachování. V zásadě se ovšem Masarykův 
kritický postoj k poměrům v Rakousko-Uhersku v posledních letech před válkou 
radikalizoval. Program strany se orientoval na sociální reformy, dorozumění s 
Němci, revizi ústavy a reformu správy; pozornost si zaslouží v tehdejších českých 
poměrech neobvyklá programová reflexe slovenské otázky.  

Začátkem 20. století realisté možná trochu překvapivě začali navazovat kontakty 
s tzv. „pokrokáři“ – radikální vrstvy mladé generace měšťanské, intelektuální, 
studentské, zemědělské a dokonce i dělnické pronásledovaných v procesu s tzv. 
„Omladinou“ – mezi hlavní představitele patřili A Rašín, K.S. Sokol, Antonín Hajn, 
F. Modráček, ale i např. S. S. Neumann. Nejstarší z pokrokářských stran byla 
Radikálně pokroková strana, která se vyčlenila v dubnu 1897 z mladočeské 
strany. Programově se stavěla proti centralismu a centrální vládě, propagovala 
federalismus a případně již také začínala zvažovat samostatnost českých zemí. 
Představiteli strany byli Antonín Hajn, Antonín Čížek a František Vahalík, jejím 
tiskovým orgánem se stal týdeník Samostatnost. V únoru 1899 vznikla v Praze 
Strana radikálně státoprávní, působící na zásadách ekonomické liberalizace. 
V čele strany stáli její zakladatelé Alois Rašín a Karel Stanislav Sokol, tiskovým 
orgánem se stal deník Radikální listy. Neúspěch ve volbách roku 1901 přivodil její 
rozklad (odchod Rašínovy skupiny včetně J. Preisse k mladočechům), strana 
působila dále jen díky úzké spolupráci s radikálními pokrokáři a po volbách roku 
1907 se s nimi spojila v novou politickou stranu, Stranu státoprávně pokrokovou. 
Programem nové strany důsledně zůstal na bázi federalismu českých zemí, posílil se 
její nacionalismus a snaha o ekonomický liberalismus. Sloučením strany 
státoprávně radikální a radikálně pokrokové v roce 1908 vznikl v českém politickém 
spektru nový subjekt, Česká strana státoprávně pokroková, vedený "mladými" 
politiky, vyznačující se vědomým státoprávním a nacionálním radikalismem, 
protiváhou pozitivní" politiky. Předsedou strany byl zmiňovaný bývalý člen 
pokrokářského hnutí Antonín Hajn. Osobitost a originalita státoprávnického 
programu byla umocňována názory svérázného českého „nietzscheovce“ Lva 
Borského, usilujícího zasadit českou politiku do širšího mezinárodního kontextu. 
Nekompromisní nacionální hlediska sdílel jiný člen strany, básník Viktor Dyk. 
Příznivcem strany byl i v zahraničí, zvláště v anglosaském a americkém prostředí 
známý propagátor české kultury hrabě František Lützow. Státoprávníci 
představovali spíše spolek mimořádných individualit, ne stranu v moderním slova 
smyslu. Byla to jediná česká strana, která již před válkou došla a k programovému 
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akceptování teoretické možnosti existence samostatného českého státu!  Obdržené 
4 mandáty z roku 1911 sice ani zdaleka nenaplnily její očekávání, zřejmě ale byly 
hranicí možného.105 

Dalším vzmáhajícím se konkurentem mladočechů byl sociálně demokratický proud, 
o jehož počátcích je hovořeno v kapitole V. bod.5), této práce. Českoslovanská 
sociálně demokratická strana dělnická se stala roku 1896 federativní článkem 
celorakouské sociální demokracie, ale s vlastní organizační základnou. Sociální 
demokracie neměla v českých zemí do této doby vlastní sjezdy, účastnila se a řídila 
se usneseními rakouské sociální demokracie. Během 90. let si tato politická strana 
vybudovala v českých zemích poměrně širokou síť organizací a v roce 1897 ve 
volbách do říšské rady získala 5 mandátů.  Program rakouské sociální demokracie 
přijatý v dolnorakouském Heinfeldu v roce 1889 a vycházející ze socialistických 
koncepcí Karla Marxe a Bedřicha Engelse byl na sjezdu v Brně doplněn o 
národnostní program a roce 1901 na vídeňském sjezdu upraven v sociálním 
reformním smyslu. Českoslovanská sociálně demokratická strana se považovala za 
stranu dělnickou. Požadovala zrušení kapitalistických výrobních vztahů, bojovala za 
8 hodinovou pracovní dobu a za všeobecné hlasovací právo. Předními jejími vůdci 
byli Josef Boleslav Pecka – Strahovský, Ladislav Zápotocký, N. Zoula, Josef Hybeš 
apod. Nejvýznamnější tiskový deník bylo Právo lidu. Síla sociálních demokratů byla 
v celorakouském měřítku oslabována tím, že v parlamentu často postupovali podle 
zájmu své národnosti. I tak ovšem českoslovanská sociální demokracie patřila 
počtem svých členů k nejsilnějším politickým stranám. Po Badeniho volební reformě 
roku 1897 a zavedení 5 volební kurie, která umožnila vstup dělnictva do volebního 
boje, byla touto stranou ohrožována politická hegemonie mladočechů.  Formálně 
byl předsedou strany Antonín Němec, skutečným vůdcem, zejména v programovém 
smyslu, dr. Bohumír Šmeral (1880-1941). Strana byla vždy vlažná ke 
státoprávnímu programu106 resp. odmítala státoprávní program jako nemoderní a 
nepřirozený, v březnu 1897 dokonce 5 sociálně demokratických poslanců napadlo 
státoprávní program jako program, který vyhrabává „zvětšelá privilegia a 
dokumenty“ a byl to prý program „reakční buržoazie a šlechty“ a ne pracujícího 
českého lidu. Protistátoprávní prohlášení či protistátoprávní ohrazení bylo 
prohlášením prvních pěti poslanců zvolených za Československou sociálně 
demokratickou stranu dělnickou do Poslanecké sněmovny říšské rady. Toto 
prohlášení, k němuž došlo 30. března 1897, bylo reakcí na tradiční státoprávní 
ohrazení ostatních českých poslanců. Sociálně demokratičtí zástupci Steiner, 
Hybeš, Vrátný, Cinger a Berner se v něm distancovali od způsobu politiky, kterou 
praktikovaly liberální strany a odmítli nacionalisticky orientované státoprávní 
prohlášení. Sami však nepřinesli žádnou jinou konstruktivní alternativu, jen tuto 
negaci. Protistátoprávní prohlášení mělo v Čechách za následek značnou vlnu 
nesouhlasu obyvatelstva, která vyústila v kampaň proti sociálnědemokratické 
straně. Prohlášení bylo také jednou z příčin vedoucích ke vzniku České strany 
národně sociální založené ještě v průběhu roku 1897. 

Podepsaní sociálně demokratičtí poslanci české národnosti prohlašují toto: Jako 
svých povinností vědomí zástupci českého lidu a jako sociální demokraté stojíme 
(společně se sociálními demokraty jiných národností v Rakousku) na půdě 
rovnoprávnosti všech národů. My protestujeme jako Čechové a jako sociální 
demokraté proti vyhrabávání zvětšelých privilegií a dokumentů. Jsme syny dnešní 
doby a žádáme pro sebe a pro všechny národnosti v Rakousku instituce moderní. 
Žádáme také proto pro svůj národ odstranění všech privilegií rodových a 
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majetkových. Protestujeme proti tomu, aby byl náš národ zaslepován předstíráním 
národnostních a hospodářských prospěchů. Protestujeme proti tomu, aby byla 
pozornost největší části českého národa, utlačovaného politicky, hospodářsky i 
kulturně, odvracována od své hmotné a duševní bídy a lákána na fantastické, 
státoprávní, bludné cesty. Jsme přesvědčeni,že pracující lid český, jakož i 
německý jest obětí penězolačných buržoaků a vládychtivé feudální šlechty, dále 
víme, že tito činitelé jsou největší překážkou politického, hospodářského a 
kulturního rozvoje našeho českého národa. Konečně prohlašujeme, že vymanění 
našeho národa z nedůstojných pout politických, ze sociální poroby, z národního 
potlačování může uskutečněno jenom vítězstvím socialismu, jemuž jsme oddáni 
jako synové své doby a svého národa.107 

Brněnský národnostní program sociální demokracie požadoval přetvoření rakouské 
části habsburské monarchie v demokraticky spolkový národnostní stát. Místo 
historických korunních zemí měly vzniknout samostatné národně ohraničené 
obvody, jejichž zákonodárství a správu by zajišťovaly národní komory, volené na 
základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva. Všechny 
samosprávní obvody jedné národnosti by tvořily jednotný národnostní svaz, 
spravující autonomně své národní záležitosti. Práva národnostních menšin měl 
chránit zvláštní říšský zákon. V závěrečném odstavci brněnský program ještě 
jednou slavnostně vyhlásil, že uznává právo každé národnosti na národní existenci 
a národní vývoj. Záměrně se však vyhýbal úvahám o další existenci celorakouské 
státní moci a správy v oblasti politické, ekonomické a sociální. 

Čeští sociální demokraté neměli jednotný názor na rakouský národnostní 
program, ale bylo především jejich zásluhou, že národnostní otázka nebyla v 
brněnském programu z roku  1899 omezena na oblast kulturních a školských 
záležitostí. A. Němcovi se na brněnském sjezdu podařilo prosadit představu o 
značném rozšíření kompetencí autonomních národních teritorií a odmítnout 
němčinu jako oficiální státní jazyk. O požadavku  národnostní autonomie a 
rovnoprávnosti ve vztahu k rakouskému  státu  se  jednalo na všech dalších 
sjezdech Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. 9. sjezd strany v 
Národním domě na Smíchově (4.-8. září 1909) přijal usnesení, aby 
Českoslovanská sociální demokracie vyjednávala se stranami ostatních národností 
Rakouska o revizi brněnského národnostního programu. Klíčový referát o 
národnostní otázce, který se měl stát podnětem pro přijetí národnostního referátu 
na celorakouském sjezdu sociální demokracie, přednesl na smíchovském  sjezdu 
Bohumír Šmeral.108 

Pod taktovkou B. Šmerala poté stála strana na stanovisku třídním a prorakouském, 
jak nejlépe vyjádřila 9. prosince 1913 na svém XI. sjezdu v rezoluci o možnostech a 
cílech vývoje Rakousko-Uherska. Na rozdíl od  již romantického austroslavismu byly 
tyto tzv. austromarxistické postoje protirusky a proticarsky zaměřeny. Uvnitř této 
strany byl ovšem dostatek prostoru pro přežívání skupin, kterým byl marxistický 
profil strany vzdálenější a kteří chtěli vystupovat více národně jako např. Gustav 
Habrman a František Soukup. Tito zatím byli v opozici, jejich chvíle měla teprve 
přijít. Zcela sám zůstával František Modráček klonící se i k možné státní 
samostatnosti. Strana dlouho zůstávala na prorakouských pozicích a prováděla pod 
Šmeralovým vedením politiku pasivity a „přezimování v době války“. Ještě na 
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počátku války prohlásil Šmeral Masarykovy plány za fantastické a bláznivé.109 Výše 
jmenovaní tuto taktiku  v průběhu válečných let začali ostře kritizovat. Žádali, aby 
sociálně demokratická strana změnila svou dosavadní orientaci na státoprávní 
uspořádání v rámci podunajské monarchie a nahradila ji orientací na vytvoření 
samostatného československého státu, k čemuž také záhy došlo.110 

V 90. letech 19. století se začali sdružovat i široké vrstvy obyvatelstva živícího se 
především zemědělstvím, a to od bohatých statkářů a sedláků až po drobné rolníky 
a malozemědělce, pro něž se  vžilo označení - agrárníci, kteří svou politiku založili 
na stavovské ideologii s pozdějším heslem „Venkov jedna rodina“ a kteří se vyčlenili 
z mladočeské strany, kde se její křídlo formovalo již od 80. let pod vlivem sedláka 
z Sadařova u Tábora Alfonse Ferdinanda Šťastného. Oslovovali zejména venkovské 
obyvatelstvo a sjednotili své přívržence v únoru 1897 do „Sdružení českých 
zemědělců“. Po sloučení s jinými skupinami rolnictva byla dne 6. ledna 1899 
založena Česká strana agrární.111 V roce 1905 se sjednotili odnože v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku. Důležité postavení ve straně zaujali její předseda, sedlák 
z Kněževsi u Prahy Stanislav Kubr, dále sedlák z Mladoboleslavska Karel Prášek, 
tajemník strany Emanuel Hrubý a později především významný politik a dlouholetý 
předseda Agrární strany - statkář z Hostivaře  - Antonín Švehla, který prosadil, aby 
se strana orientovala především na převažující venkovskou sociální skupinu – 
malozemědělce a učinila z nich pevný voličský kádr strany. Švehla stranu 
programově budoval jako stranu masovou (podle vzoru sociální demokracie), s 
množstvím přidružených zájmových, vzdělávacích a hospodářských a 
svépomocných organizací. Problémem agrárních stran obecně bývá sociální 
rozdílnost venkovského obyvatelstva (malorolníci, střední rolníci, statkáři), 
zemědělským stranám se většinou dlouhodobě nedaří skloubit odporující si zájmy 
těchto vrstev. Agrární straně se nicméně podařilo získat si širokou podporu všech 
mezi všemi skupinami venkovského obyvatelstva. Strana vydávala Selské listy a od 
roku 1906 list Venkov. Agrárníci začali vystupovat jednotně a vyhlásili svůj 
samostatný program, v němž stáli na státoprávním ohrazení, odmítali zvýšení 
potravních daní a žádali daně přímé, hájili samostatnost českého státu, vystupovali 
proti zmenšování českých pravomocí na českém sněmu a vyhlásili svou stranu jako 
radikálně – státoprávní. Její valný sjezd se konal 19. července 1899 a program na 
něm byl konkretizován do jednotlivých bodů, rozdělených do celků. Prvnímu celku 
patřily státoprávní a národní záležitosti. V nich prvnímu bodu náležela žádost státní 
samostatnosti českých zemí. Druhý bod směřoval k demokratické a pokrokové 
ústavě, třetí ke vztahu k Rakousku. Čtvrtý neuznával právnost říšské rady, pátý 
žádal, aby sněm českých zemí nebyl ovládán centralistickou vládou, šestý chtěl 
ochranu jazykových práv a práva pro české menšiny. Sedmý bod programu 
zdůrazňoval otázku českých menšin za nejdůležitější národní otázku. V osmém 
bodě se žádal kulturní rozvoj českých menšin. Druhý celek vyhlašoval politické 
svobody a občanská práva. 112 

Velkostatkáři, statkáři, sedláci, chalupníci, domkáři, venkovští živnostníci a řemesl-
níci, zemědělští dělníci či inteligence — ti všichni měli mít své místo v agrární straně, 
která chtěla oslovovat všechny vrstvy podílející se na zemědělské výrobě. Tuto 
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myšlenku formuloval Antonín Švehla na stranickém sjezdu v květnu 1904. Jeho 
slogan „Venkov jedna rodina" se stal jedním ze základních stranických hesel. 
Program apeloval na založení laciného a dobře redigovaného deníku jako základní 
podmínky působení každé seriózní politické strany. V kulturní části se zaměřil na 
otázku vzdělání, zejména podrobně se věnoval soustavě rolnického školství až po 
české vysoké učení zemědělské a zvěrolékařské. Připomněl rovněž potřebu 
vědeckého výzkumu v oblasti zemědělských věd. Vyzval k odborové organizovanosti 
rolnictva. Zdůraznil, že rozvětvená síť výrobních, nákupních, prodejních a úvěrových 
organizací tvoří kostru reformních snah českého zemědělství. Pečlivou pozornost 
věnoval program nárokům rostlinné a živočišné výroby. Požadoval státní úvěr a 
celní ochranu nejen pro zemědělskou produkci, ale i pro produkci domácího země-
dělského průmyslu. Prioritou programu i rozličných stranických provolání byly 
především potřeby zemědělství, národnostní a náboženské otázky byly také 
zmiňovány a diskutovány, ale zůstávaly až druhořadé. Agrárníkům byla vlastní silná 
národní hrdost, kterou projevovali v tuhém národnostním zápase, a poměrně často 
zastávali antiklerikální postoje. Přijatý program doznal dílčí změnu v prosinci l905, 
kdy byla navzdory odporu konzervativních agrárníků vyslovena podpora 
všeobecnému volebnímu právu, přestože původně se agrárníci stavěli proti volební 
reformě. 

Agrární ideologie nevynikala filozofickou a duchovní vytříbeností. Její 
přitažlivost spočívala v tom, že kladla důraz na půdu, její vlastnictví, kultivaci a 
potřebu slušného živobytí na venkově. Program z roku 1903/1905 nedoznal až do 
vzniku republiky žádných podstatnějších změn.113 

I když Agrární strana zastupovala hlavně zájmy velkých a středních rolníků, z části 
i potravinářských podnikatelů, během několika let se stala mohutnou politickou 
silou s rozhodujícím vlivem na celý český venkov, což se výrazně projevilo v době 
první Československé republiky, a to zvláště po pozemkové reformě, v důsledku 
čehož opět rozšířila voličský kádr a byla nejsilnější a nejvlivnější politickou stranou 
v rámci budoucí ČSR vůbec. Stranické organizace agrárníků byly vybudovány 
v každé obci, důvěrníci místních organizací vytvářeli okresní vedení, jeho zástupci 
pak zemské zastupitelstvo (okresní důvěrníci, poslanci zemských sněmů a Říšské 
rady). V čele zemského zastupitelstva  stál výkonný výbor, řízený předsedou, kterým 
byl od roku 1902 Antonín Švehla. Straně podléhalo velké množství organizací, 
z nichž k nejvýznamnějším patřila: Ústřední jednota českých hospodářských 
společenstev v království českém (kampeličky), Agrární banka nebo Ústřední 
odborové sdružení českých zemědělců. K významným představitelům patřili mimo 
již zmiňovaného Antonína Švehly, František Staněk pozdější oficiální mluvčí české 
politiky ve Vídni, František Udržal, v potomní době hlavně Jan Malypetr, Rudolf 
Beran  a mnozí další.  

V boji proti liberalismu a socialismu stály katolické strany, které se začaly 
mezinárodně utvářet, na základě encykliky papeže Lva XII. „Rerum novarum“ 
z května 1891 a v českých zemí po oslabení strany staročechů. Papežova encyklika 
přímo vyzývala k organizování katolických politických stran a rozebírala nezbytnost 
samostatného politického působení katolicismu jako alternativy k dobové 
problematice. Liberalismus a mezi dělnictvem šířený socialismus zaznamenal 
nejvážnější ohrožení odvěkého pořádku, a tak se církev chápala i formy politického 
boje. Na křesťanských světonázorových základech se utvářely dva odlišné proudy, a 
to měšťanské katolické strany a křesťansko – sociální strany s lidovým programem. 
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Katolické strany vznikaly v českých zemích koncem 19. století, mezi významnější 
patřily Křesťanskosociální strana pro Čechy a Moravu, založená v Litomyšli 
1894(vznikla v září 1894 v čele Rudolfem Horským), poté reorganizovaná, a dávající 
alternativu ve svém programu materialistickému socialistickému hnutí tím, že 
chtěla řešit sociální otázku na katolickém základě. Strana pokračovala v programu 
Národní strany a podtrhovala nábožensko mravní zásady. Katolická strana 
národní na Moravě (vytvořena v květnu 1896 v čele s Mořicem Hrubanem), 
Národní strana katolická v království českém (vznikla v lednu 1897, jejím 
představitelem se stal také již zmiňovaný Vojtěch hrabě Schönborn, katolické stany 
zastupoval např. i Ervín Nostitz, který formuloval katolický program, kde byl opět 
obsažen požadavek rovnoprávnosti obou národnosti apod. a vyzněl spíše 
aktivisticky114) a Křesťanskosociální strana (vytvořena Janem Šrámkem v září 
1899). Tyto strany se snažily vytvářet konkurenci jak národním, tak socialistickým 
stranám, pronikaly také do odborového hnutí a hlavní sílu si udržovaly 
v jednotlivých zemských sněmech. Pro volby roku 1907 dosáhly shody a vytvořily 
volební blok, jenž nakonec získal čtvrtý nejvyšší počet mandátů. Roku 1911 se 
katolické strany v Čechách opět rozdělily, a to na Českou stranu křesťanskosociální 
se sídlem v Praze, Konservativní stranu lidovou se sídlem v Praze a Stranu 
katolickonárodní se sídlem v Modřanech. Z nich nejvýznamnější se stala Česká 
strana křesťanskosociální s programem českého státního práva, rovnoprávnosti 
obou národů a dvojjazyčnosti úřednictva, posílení samosprávy, konfesijního školství 
s povinnou výukou češtiny i němčiny, sociálních zákonů podle evropských 
standardů, posílení sociálního a zdravotnického pojištění, omezení pracovní doby 
v rizikových provozech, odstranění práce žen a dětí, apod. Strana měla základní 
organizace v každé obci, na vyšších úrovních pak konference okresní, krajské a 
zemskou, která volila výkonný výbor. Tajemníkem strany se stal opět Jan Šrámek. 
Pod stranickým vlivem stály odborové organizace – Všeodborové sdružení 
křesťanského dělnictva a Hospodářské sdružení českých křesťanských zemědělců – 
a další instituce jako např. Zemský svaz českých hospodářských družstev a 
společenstev, či tělovýchovná organizace Orel. Obdobný program si ponechala 
Strana katolicko národní na Moravě, v čele které zůstal Mořic Hruban, pozdější 
lidovecký politik. Tato se odlišovala pouze svým zemským působením a fakticky tak 
zcela kopírovala organizaci a instituce své sesterské strany v Čechách. Další 
katolické strany byly bezvýznamné a při volbách se vždy spojovaly do volebního 
bloku.  

Po střetech českého a německého obyvatelstva v Praze a proti internacionální 
sociální demokracii vznikalo po roce 1891 hnutí nacionálně orientovaných dělníků i 
části středních vrstev. Ti, podporovaní částečně mladočechy, založili po Badeniho 
jazykových nařízení 1897 na ustavujícím sjezdu v Praze ve dnech 9 až 11. dubna 
1898 Národně-sociální stranu v Čechách na Moravě, ve Slezsku a Horních a 
Dolních Rakousích. Také tato strana byla počítána k "mladým" radikálním 
politickým útvarům. Opírala se o dělnictvo a městské střední vrstvy, objektivně 
proto vyrůstala ve vážného konkurenta sociální demokracie. Její program, 
akcentující národní i sociální prvky, neoplýval příliš velkou originalitou. Národně 
sociální vůdcové Václav Klofáč, Jiří Stříbrný, JUDr. Karel Baxa a další se při jeho 
prosazování nejen ve sněmovně, ale i při podněcování davů řídili heslem „účel světí 
prostředky".115 Typickým rysem strany bylo přemrštěné antiněmectví a 
antimilitarismus mládeže této strany. V čele strany stanul budoucí známý politik, 
bývalý pokrokář a redaktor Národních listů Václav Jaroslav Klofáč. Vyhlášený 
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program byl velmi podobný programu agrárníků. V podstatě strana uvedla, že bude 
stát v opozici vůči každé vídeňské vládě, bude podporovat boj české menšiny a 
k jejich záchraně rozvine hospodářskou akci, jež by vedla k posílení podnikavosti 
české menšiny ve smíšených regionech. Později se strana často střetávala se 
sociální demokracií. Protože ale nedokázala ovlivnit hlavní skupiny českého 
dělnictva, stala se platformou české národně smýšlející maloburžoazie.116 
Nejznámějším mluvčím byl právě již zmiňovaný V. J. Klofáč, který formuloval i první 
program, který začínal následovně: 
 

Václav Jaroslav Klofáč, Proč jsme národními socialisty. 
„Věnováno k úvaze českému dělnictvu před novým volebním zápasem. 
Teď je hlavní: potlačovat všude šosáctví a kastovnictví. Nejenom mimo dělnictvo, nýbrž i v 
dělnictvu samém, v jehož řady panské nectnosti už - bohužel - také se dostaly. Necítí-li ani 
dělník poctivě dělnicky a poctivě proletářsky, ohrnuje-li sám nos nad dělníkem méně 
placeným a méně vzdělaným, pak nepřišla ještě doba, v níž mohli bychom stavěti na 
bratrství... Tož - dělnické, hrdé dělnické cítění nechť prodchne řady naše. S pýchou nechť 
každý zvolá: jsem dělník, jsem švec, jsem nádenník atd. a mužně, neústupně nechť pak 
vynutí si respekt pro práci, práci, jako požívá jej práce lékařská, učitelská, právnická 
atd. 
Proč jsme národními socialisty. 
Z nás mnozí byli v různých táborech politických. Byli jsme Mladočechy, sociálními 
demokraty, pokrokáři, radikály atd. 
Stali jsme se národními socialisty! 
Národně sociální strana nemohla býti uměle vyvolána. Co uměle je vytvořeno, neudrží 
se. Strana musí vzniknout z přirozených podmínek. Ty zde byly a ty právě způsobily, 
že v r. 1897, spojili se lidé hlásící se k různým stranám, hlavně pak ku straně sociálně-
demokratické a mladočeské a že soustředili se v nové straně národně-sociální. 
Z mladoočeské strany jsme prchali, že nekladla a neklade náležitý důraz na momenty 
sociální a sociálně-de-mokratický prapor jsme opustili, protože zradil bez jakékoliv příčiny a 
na úkor spravedlnosti myšlenku národní. 
My poctivě spojili obojí: národní i sociální. Tak stali jsme se národními socialisty. 
Chceme žít svobodně jako dělníci, ale chceme žíti svobodně také jako národ. Nechceme, 
aby dělník byl vykořisťován lidmi hospodářsky silnějšími, nechceme však také, aby národ 
náš ubíjen byl národem německým, protože snad je tento hospodářsky početně a 
politicky silnější.“117 

Konstituování české politické scény probíhalo také po volbách roku 1907. Kromě již 
zmíněného sloučení radikálů vznikla v lednu 1909 v Prostějově Politická strana 
československého živnostnictva. Její program vycházel hlavně z ekonomických 
požadavků středního stavu, zvláště pak živnostnictva. Do čela nové strany se 
postavil Rudolf Mlčoch a jejím tiskovým orgánem byl list Zpravodaj.  

V prvním desetiletí 20. století Národní strana pokračovala ve svém programu z let 
minulých, udržovala si již zcela zastaralý stranický systém a rok od roku ztrácela 
své pozice. Jejím programem zůstalo v prvé řadě dodržování českého historického 
státního práva a posílení zemské samosprávy, požadavek na dvojjazyčnost úřadů, 
zajištění práv menšin zvláště ve školství, liberalizaci hospodářství zároveň 
s podporou vývozu, celní ochranu zemědělství, dále reformu zdravotnictví, posílení 
zdravotního pojištění aj. Z důvodu malého počtu členů neměla organizace, ale jen 
                                                           
116 Efemertová C. Marcela, České země v letech 1848-1918, Nakladatelství Libri, Praha 1998, str. 101. 
117 Klofáč, V. J., Program a zásady národně – sociální strany, Praha , nákladem redakce, „České demokracie“. – 
tiskem v knihtiskárně národně sociálního dělnictva, 1900, s. 1-14. 
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síť důvěrníků, sdružených do politického ústředí, Českého klubu v Praze. V čele 
strany stál v této době Karel Mattuš, tiskovým orgánem byl deník Národní Politika. 
Dne 11. 3. 1906 na sjezdu důvěrníků revidovala staročeská strana svůj program 
převážně v hospodářských a sociálních pasážích. Zvláštní místo zaujímal velkorysý 
hospodářský program národohospodáře A. Bráfa, v němž prosazoval své pojetí 
„dovršení národního obrození“ - od „rovnocennosti k rovnomocnosti“. Zisk jediného 
politického mandátu v posledních volbách do říšské rady odsouval opticky 
staročechy na periférii politického života. Strana si ovšem podržela významné pozice 
v lidovém peněžnictví, obchodních a živnostenských komorách, v bankovnictví, 
průmyslu i samosprávě. Smrtí Albína Bráfa v roce 1912 strana ztratila (snad s 
výjimkou již postaršího Karla Mattuše) svého posledního významnějšího politika. 
Některé ze staročechům blízkých osobností například Antonín rytíř Randa zasedaly 
v horní parlamentní komoře, panské sněmovně. Lze říci, že úpadkem staročešství se 
česká občanská obec rozešla s tradicí politického konzervatismu. 
 
Lze uzavřít, že různě modifikovaný státoprávní program tvořil základ politické 
koncepce staročeské i mladočeské strany a v různých dalších modifikacích byl 
obsažen i v programech všech českých buržoazních politických stran, vytvořených 
koncem 19. a začátkem 20. století – s výjimkou Masarykovy realistické strany a 
sociální demokracie. V politické praxi se však tyto strany stavěly k státoprávnímu 
programu značně oportunisticky (v souladu se svými partikulárními politickými 
a sociálně ekonomickými zájmy) a často jej fakticky až popíraly. Zvláštní důraz na 
uskutečnění státoprávního programu kladlo pokrokové hnutí 90. let 19. století. 
Jeho nejdůslednější pokračovatelkou v tomto směru se pak stala v posledních 
letech před 1. světovou válkou Česká strana státoprávně pokroková, která došla až 
k myšlence samostatnosti. Naproti tomu sociální demokraté i masarykovští realisté 
státoprávní program v zásadě odmítali a proti historickému státnímu právu stavěli 
přirozené právo národů na sebeurčení bez ohledu na historické územní jednotky. 

O se týče ještě anarchistického hnutí v Čechách a na Moravě, to úzce souviselo s 
rozkolem v celorakouské sociálně demokratické straně. Umírněné křídlo 
prosazovalo parlamentarismus a reformismus jako poklidnou cestu k socialismu, 
radikálové, inspirováni myšlenkami Johanna Mosta, naopak požadovali 
hospodářsky kolektivní, ale i individuální boj. Právě z radikálního křídla vzešel 
zárodek anarchistického hnutí. Na stránkách radikálních časopisů a novin (jako 
byla například „Budoucnost, Proletář“ aj.; tištěny byly mimo území Rakouska-
Uherska, např. ve Spojených státech) byla prosazována taktika "propagandy 
činem". Nicméně téma legalizace použití násilí, které také dodávalo ospravedlnění k 
represím státní moci proti dělnickému hnutí, se postupem času stalo předmětem 
diskuse v anarchistickém hnutí a jeho značná část jej zavrhla.V průběhu 90. let 19. 
století převládla v hnutí forma takzvaného neodvislého socialismu. Ten stavěl na 
absolutní individuální svobodě a dosáhl odezvy v kruzích mládeže a inteligence (tj. 
studentské pokrokové hnutí). V roce 1896 vyšel z poloviny cenzurovaný „Manifest 
anarchistů českých“.V roce 1904 vznikla Česká anarchistická federace (ČAF), 
která požadovala šíření anarchismu mezi dělnictvo a inteligenci. 

 Ve stejném roce byla založena Česká federace všech odborů (ČFVO), stojící na 
bázi syndikalismu a politické neutrality odborů.118 

 

                                                           
118 Tomek Václav, Český anarchismus 1890-1925. Praha : Filosofia, 1996, s. 743. 
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12) Česká politika do světové války a její programové aspekty. 

Původní zaměření české politiky na státoprávní, jazykové a kulturní problémy 
postupně bralo za své. Nikoli malá část požadavků v těchto oblastech byla postupně 
vybojována, zároveň se však objevily mnohé další problémy, jež v devadesátých 
letech doslova zahltily politickou scénu. Nejdůležitějšími z nich se staly požadavky 
na zcela rovnoprávné zastoupení českého a německého jazyka v životě obyvatel 
Království českého a na prosazení všeobecného volebního práva, které na přelomu 
století zcela ovládly veřejné mínění. První problém se přes několikeré jednání 
nepodařilo vyřešit, naproti tomu však prosazení všeobecného volebního práva 
výrazně proměnilo českou politickou scénu a plně kodifikovalo systém politických 
stran, jenž se po drobných modifikacích udržel až do konce třicátých let, a to i 
v novém státě.  

I) Karel Kramář 
 
Jednou z rozhodujících a velmi významých postav české předválečné politiky se 
začínal stávat budoucí významný mladočeský politik JUDr. Karel Kramář (1860-
1937), který  byl v počátku  v rámci české politiky dost dlouho ve stínu například T. 
G. Masaryka nebo svého staršího souputníka Josefa Kaizla. A v mladočeské straně 
se v podstatě začne prosazovat nejprve koncem 90. let, pak následuje jakési stažení 
se stranou, jeho vstup do čela české politiky přichází až kolem roku 1906, kdy na 
sebe strnul vedení mladočeské stany. Karel Kramář pocházel z Vysokého nad 
Jizerou, v mládí studoval právo a národohospodářství. V roce 1890 vstoupil jako 
bývalý realista do mladočeské strany, za kterou byl od roku 1891 nepřetržitě 
poslancem říšské rady. Byl mistrem kuloárové, vídeňské parlamentní diplomacie, 
měl bohaté politické konexe a z aktivních českých politiků požíval ve vídeňských 
kruzích zřejmě největšího respektu. V roce 1897 vykonával úřad druhého a později 
prvního místopředsedy říšské rady. Ostře profilovaná tvář s pronikavým, snad a 
pichlavým pohledem, zarámovaná typickým vousem a ježkem, prozrazovala muže 
mimořádné vnitřní síly, nepřivyklého ustupovat druhým.119 Byl dobrým i vtipným 
řečníkem. Když na něj jednou v říšské radě pokřikoval nový poslanec dr. Gustav 
Hummer, že "operuje samými falešnými číslicemi", dr. Kramář mu opáčil: "Pane 
poslanče Hummře, vy jste zde dnes ponejprv, ale řeknu vám a pamatujte si to pro 
vždy: Vy jste také s majonézou nesnesitelný."120  
 
Z počátku své kariéry Karel Kramář publikoval v Masarykově listu Čas, kde po pádu 
punktací otiskl jeden z nejkoncepčnějších příspěvků na dané téma. Jednalo se 
článek „Otázka státoprávní, národnostní a smiřování s Němci, otištěný v Čase 24. 
srpna 1889. Obsahoval řadu politickoideologických úvah na dané téma. Vcelku 
realistické, pro budoucnost nosné byly Kramářovy úvahy o vztahu mezi českým 
státním právem a otázkou národnostní. Otázku národnostní nadřazoval nad 
problém státoprávní. Viděl v ní poslední a základní příčinu sporu Čechů s Němci. 
Teprve vyrovnání s Němci, smír s nim by dával Čechům i Němcům šance na 
rozšíření jejich demokratických práv a svobod, na rozšíření samosprávy na teritoriu 
českých zemí. S tím po léta souvisela otevřená otázka korunovace císaře Františka 
Josefa českým králem. Za daných poměrů se Kramář vyslovoval proti korunovaci. 
V těchto a podobných úvahách obhajoval Kramář de facto primát práva přirozeného 
nad právem historickým, aniž by je negoval.121      

                                                           
119 Lustigová Martina, Karel Kramář První československý premiér, Vyšehrad, Praha 2007. 
120 Bobková Lenka – Šouša Jiří, Parlament kolbiště národů a národností /Z rakouského parlamentu 1861-1914/, 
Jinočany ,Praha, I vydání, 1992 str. 35. 
121 Opat Jaroslav, Filozof a politik T.G. Masaryk, 1882-1893, Melantrich, Praha 1990. str. 294. 
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Dále svoji představu "pozitivní" politiky, formulovanou v roce 1906 v již zmiňované 
brožuře "Poznámky o české politice“, navazující v podstatě na principy "etapové" 
politiky předčasně zesnulého JUDr. Josefa Kaizla, dokázal Kramář obhájit v 
mladočeské straně i mocensky. V roce 1906 se stal předsedou jejího parlamentního 
klubu a hned v následujícím roce se mu zdařil mistrovský tah: do mladočeské 
strany přestoupilo na 120 příslušníků inteligence, zejména bývalých realistů (leden) 
a pokrokářů (únor). Ti pak, spolu s Kramářovými "pozitivisty" na reorganizačním 
sjezdu strany definitivně zlomili odpor starých „grégrovských“ radikálů, i když jejich 
poslední bašta, deník Národní listy, byla ztečena teprve počátkem roku 1910. 
K nejvýraznějším nově příchozím osobnostem patřili Alois Rašín a Zdeněk Tobolka. 
Ačkoliv ve volbách 1911 ztratili mladočeši jeden hlas, zůstali svými 14 poslanci 
druhou nejsilnější českou občanskou stranou. Velmi blízko měla k novému vedení 
strany největší čistě česká banka, Živnostenská banka, kde se později prosadil jako 
dlouholetý ředitel i osobní přítel Karla Krámáře, budoucí nejvýznamnější bankéř 
první republiky a „kapitán“ českého velkokapitálu JUDr. Jaroslav Preiss, v této 
době již uznávaná veličina českého finančního světa. Tento muž rovněž vypracoval 
v roce 1918 projekt „Slovanské banky“, jakožto nejvyšší finanční instituce 
podporující hospodářskou spolupráci všech slovanských národů. Byl to zajímavý 
návrh, který měl zřídit nesilnější „slovanskou finanční instituci“ pod taktovkou 
vzmáhajícího se českého kapitálu. Jaroslav Preiss měl kontakty na vlivné carské 
ministry a konzultoval tyto návrhy s P.A.Stolypinem tehdejším ruským 
ministerským předsedou. Banka měla sídlit v Petrohradě nebo v Moskvě, přičemž 
nejsilnější postavení v ní měla mít pražská Živnostenská banka, která mezitím již 
začala zřizovat expozitury ve Vídni, Krakově, Lvově a Terstu.122  Tím se dostáváme 
k programu „Novoslovanství“ Karla Kramáře inovovanou myšlenku kulturního a 
rovnocenného panslavismu. Od počátku politické dráhy Karla Kramáře můžeme 
sledovat jeho fascinaci Slovanstvem a slovanským sbližováním. Se slovanskými 
ideály  byl Kramář seznamován prakticky od dětství. Již jinošská léta prožil na 
česko-německém pomezí, měla jistě vliv na formování Kramářova vyhraněně 
negativního postoje k Němcům, který ostře kontrastoval s jeho láskou ke 
slovanským národům.123 
 
II) Poslední všenárodní politické programy Karla Kramáře – 
„Novoslovanství“ a „Ústava slovanské říše“. 
 
Oproti tradičnímu panslavismu (panrusismu) vyzdvihovalo Kramářovo 
novoslovanství heslo rovnoprávnosti jednotlivých slovanských národů 
a respektování jejich dosavadního státoprávního postavení. Konečným cílem 
novoslovanství bylo ovšem dosáhnout provedením rusko-polského vyrovnání 
a zvětšením podílu slovanských národů na správě a politice rakousko-uherské 
monarchie sblížení Ruska s Rakousko-Uherskem. Silné slovanské Rakousko-
Uhersko, opřené o Rusko, se pak mělo stát hrází proti pangermanismu německé 
říše. Zároveň s nutností jednotného postupu Slovanů proti německé expanzi 
obráželo novoslovanství velmocenské zájmy carského Ruska, ale i snahy českého 
kapitálu o hospodářské ovládnutí méně vyspělých slovanských zemí – projekt„ 
Slovanské banky“ Jaroslava Preisse nebo Ivana Hribara, zástupce české banky 
Slávia v Lublani, rozhodného stoupence česko – slovinské (jihoslovanské) 
spolupráce a významného slovinského buditele. 
 

                                                           
122 Kosatík Pavel, Bankéř první republiky, život dr. Jaroslava Preisse, vydavatelství MOTTO, Praha 1996 str. 45, 
31,32. 
123 Lustigová Martina, Karel Kramář První československý premiér, Vyšehrad, Praha 2007, str. 105, 106. 
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Kramář využil impulsů neoslavismu  v zájmu svém i v zájmu vlastní strany, když její 
program podepřel svojí představou organizace nové slovanské vzájemnosti. 
Slovanská vlna, jak se zdálo, přinášela dostatečnou energii pro návrat na výsluní 
české politiky. Dočasně tomu tak bylo; v roce 1908 zažil tento mladočeský politik 
nepochybně vrchol své dosavadní kariéry. Jeho bezprostřední působnost 
přesahovala nejen český, ale i rakouský politický „orbis“. Nová slovanská koncepce 
se v té době zdála být uceleným a univerzálním politickým programem, na němž 
bude možné povznést nejen stranu, ale prosadit rovněž některé zásadní požadavky 
české politiky, a to navzdory nedořešenému vztahu s českými Němci a přes odpor 
centrální moci. Česká politika tažená progresem hospodářského růstu zaštítěného 
principem nacionální soudržnosti Slovanů, mohla dosáhnout svých zájmů 
„zvnějšku“. V tomto smyslu byl Kramář důstojným nástupcem čelných českých 
politiků předchozích generací a jejich obdobnými snahami z dřívějších let.  
Neoslovanství bylo posledním ohlasem všenárodních stranických projektů a vizí. 
Doznívání česko-ruských vztahů se v dalších předválečných letech od „národních“ 
zájmů propadalo k oněm partikulárním stranickým stále zřetelněji.124 
 
Novoslovanská doktrína měla svůj praktický dopad hlavně na utužování vztahů s 
jinými slovanskými národy v Evropě. V tom spočívala hlavní role, jakou hrálo 
novoslovanství v přípravách na národní osamostatnění. Vazby našich politiků na 
evropské slovanské politické kruhy se rozvíjely napříč politickým spektrem českých 
stran. Novoslovanství bylo pouze jakýmsi organizačním, zejm. duchovním rámcem 
pro stýkání zástupců těch slovanských politických stran, které věřili v de facto 
Kramářův program slovanského sjednocení za předpokladu zachování státních a 
kulturních individualit jednotlivých slovanských národů, Čechů, Slováků, Poláků, 
Srbů, Chorvatů, atd. Kramář si novoslovanství nepředstavoval jako slepou kolej, 
která měla končit v carském despotismu a ruské pravoslavné hegemonii. Nejednalo 
se o imperiální supremaci Ruska nad ostatními slovanskými národy.  
 
Cílem „novoslovanů“ coby stoupenců mezinárodněpolitické teorie nebyl žádný 
panruský východní mysticismus tak, jak jej formulovali staroslované, tj. starší 
panslavistická ruská generace (Kirijevského a Chomjakova), kteří hovořili o nutnosti 
sjednotit všechny Slovany pod vládou ruského cara a v pravoslavné církvi. S tímto 
hegemoniálním náhledem se Kramář rozhodně neshodoval. Přál si mít Rusko 
jednotné, velké, ale také národní a demokratické, tj. Rusko přející občanská práva 
všem svým národům, zejm. slovanským Polákům a Malorusům (Ukrajincům). 
Panslavistické panruské hledisko Kramář nekompromisně překryl požadavkem 
rovnosti všech Slovanů. V podobně idealistickém duchu odmítl spekulovat v 
novoslovanském programu o plánech na tzv. kulturní sjednocování Slovanů v 
pravoslavné církvi. Zásada svobody slovanských národů, formulovaná Kramářem v 
poznamenaném heslu "rovnost, volnost, bratrství", měla zaručit zachování a rozvoj 
individuálních kultur. Kramář byl schopen, ve jménu boje za rovná práva všech 
Slovanů, kritizovat i Rusko. Ruskému režimu, který nerespektoval program a tužby 
ruských Poláků, roku 1910 opakovaně dr. Kramář vzkázal: „Není Slovan, kdo 
Slovany utiskuje.“125 Jeho náklonnost k Rusům, daná mj. také jeho sňatkem s 
Ruskou Naděždou Nikolajevnou (Abrikosovou) Kramářovou z vlivného kupeckého 
ruského rodu, nebyla bezmezná.  
 
Rusko mělo hrát v Kramářově novoslovanské budoucnosti roli arbitra ve 
vzájemných sporech menších slovanských národů a hlavně silného ochránce 
svobody těchto národů. Ač se tato důvěra v Rusko může dnes jevit naivní, 
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nesmyslná nebo protismyslná, v podmínkách Rakouska-Uherska na začátku 20. 
století existovala mezi Čechy hluboká nespokojenost s tím, jak Vídeň ustupuje 
Berlínu. Přirozený činitel, který měl situaci vyrovnat, představovalo v myslích 
mnoha českých politiků Rusko cara Mikuláše II. Tak se zrodil novoslovanský 
program, který měl vytvořit v Rakousku klima vyrovnání Slovanů s Němci a 
Maďary. Proti Rakousku se hrot novoslovanství obrátil až s postupující deziluzí dr. 
Kramáře a jeho zklamáním ze spolupráce s rakouskou vládou. Do roku 1908 byl 
Kramář zcela loajálním rakouským politikem, stojícím na principech zachování a 
rozvoje rakousko-uherského soustátí.  
 
Idea novoslovanského hnutí neměla za svůj základ ruský carismus, spíše 
argumentovala potřebou uplatnění novodobé demokracie, přitom se ale nevzdávala 
nacionalismu, jenž Kramář pokládal za samozřejmou součást svého slovanského 
programu a programu mladočeské strany. Český nacionalismus se v Kramářově 
pojetí novoslovanství měl údajně projevit hlavně v tom, že toto hnutí povedou Češi, 
které pokládal za kulturně a hospodářsky nejrozvinutější slovanský národ.126 Při 
čtení Kramářova spisu „Na obranu slovanské politiky“, obhajujícího myšlenky 
slovanství před 1. svět. válkou a během ní, zjišťujeme, že novoslovanství nebylo v 
pravém slova smyslu ideologií. Ve svých prvopočátcích bylo pouze metodou práce 
pro slovanské sblížení. Kramářovi by v Rakousku neprošla slovanská politika, 
jejímž cílem by byl otevřený separatismus rakouských Slovanů a volání po jejich 
připojení k Rusku, ať už by se to dělo formou vyhlášení nezávislého Českého 
království nebo přímým spojením s carskou říší.  
 
V novoslovanství neexistoval Čech jako izolovaný jedinec, nýbrž jako člen velké 
rodiny slovanských národů. Některé principy, doktríny a teze zastarávají ještě před 
svým zrozením. Novoslovanství však uvedl v život cílevědomý člověk s právnickým 
vzděláním a s širokým rozhledem v politice a ekonomii, muž se zahraničními 
kontakty a s pevným postavením v domácí politice - dr. Karel Kramář. I když jeho 
plány zůstaly pouze snem, podařilo se mu ke společnému stolu dovést dohromady 
na dvou slovanských sjezdech Poláky, Rusy, Čechy, Slováky, Slovince ad. Byl 
položen základ pro komunikaci mezi Slovany, kteří dostali pocit politické 
sounáležitosti. Organizátoři novoslovanského hnutí hodlali vytvořit prostředí reálné 
opozice proti pangermanismu. Celá aktivita kolem novoslovanské politiky, jíž byl 
Kramář motorem, se za 1. republiky odrazila v zakládání různých družebních 
slovanských podniků, pojišťoven, spolků apod. aktivit. Dobré vztahy ČSR k 
Jugoslávii ve 20. a 30. letech 20. století měly svůj původ již na počátku 
novoslovanského hnutí.  
 
V podmínkách rakouského státu stál Karel Kramář před zásadní otázkou: Jak 
dosáhnout vyrovnání Čechů a Slovanů vůbec s Němci a Maďary v habsburském 
soustátí? Jaký adekvátní prostředek použít k získání potřebné politické síly k 
prosazení politických a kulturních práv rakouských Slovanů? Kramář si odpověděl 
po svém. Český program se musí stát součástí programu celoslovanského, nejprve v 
Rakousku, pak v celé Evropě. Rakouští Slované, o které se Kramářovi logicky 
jednalo v první řadě, měli najít společnou cestu především v rakouském 
parlamentu. Podhoubím pro slovanské sjednocení měla být kulturní a hospodářská 
solidarita.127  
 
Myšlenka o nutnosti účinné spolupráce s rakouskými i nerakouskými Slovany vedla 
k hledání dorozumívacích cest s ostatním slovanským světem. Na slovanských 
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sjezdech se vytvářelo prostředí vhodné pro rozvoj spolupráce nejen mezi politickými 
slovanskými skupinami. Program novoslovanství formuloval koncem roku 1907 dr. 
Kramář. Ve dnech 12. - 17. 7. 1908 se v Praze konal Přípravný slovanský sjezd, 
který implikoval celkovou nepřipravenost novoslovanského hnutí, neboť sjezd se 
nestal řádným reprezentativním orgánem novoslovanského směru. Přesto sjezd 
zaznamenal zásadní posun v dosavadní slovanské politice. Ústy předsedy ruské 
delegace Krasovského na sjezdu totiž Rusové poprvé prohlásili za závazný princip 
rovnoprávnosti a svobodného národního rozvoje každého slovanského národa. 
Delegáti sjezdu byli svědky historického aktu, když přihlíželi tomu, jak si Rus 
Krasovský podal ruku s hlavním představitelem ruských Poláků Romanem 
Dmowským. 128 
 
Karel Kramář také rozpracoval již těsně před válkou svou grandiózní představu o 
uspořádání východní a části střední Evropy do projektu „Ústavy Slovanské říše“ jakéhosi 
„slovanského impéria“,  s nímž tajně seznámil i carské ministerstvo zahraničí. V této 
slovanské říši by car byl i polským a českým králem a patřilo by k ní i carství 
bulharské, Srbsko a Černá Hora. Car měl mít právo jmenovat společné říšské ministry 
zahraničí, války a námořnictva a svolávat říšskou radu a říšskou dumu; v první mělo 
mít Rusko 25 zástupců ze 42, ve druhé 175 ze 300.129 Říše by byla jediným celním 
územím a měla mít společnou armádu a loďstvo, v nichž by velící řečí byla ruština, 
které se mělo povinně vyučovat i v neruských částech impéria. Návrh řešil i osud 
Slováků, protože k zemím Koruny české připojoval celé severní Uhry až po Visegrád a 
Budapešť. České" království mělo být rozšířeno i o Kladsko a Lužici a k srbskému 
království či „carství“ měly patřit severní Albánie, Dalmácie, Istrie i s Terstem, slovinská 
území, Chorvatsko se Slavonií a jihozápadní Uhry „až ke střednímu Dunaji, kde by se 
Srbsko setkalo s Čechami atd. Zkrátka projekt obrovské slovanské říše, sahají od 
Šumavy po Tichý oceán.130 Závěrem ke Karlu Kramářovi lze uvést – i když trochu 
předbíháme, že jeho slovanský program ztratil po bolševické revoluci v Rusku 
opodstatnění a on byl za svůj - dle některých soudů – nerealistický program, kdy 
požadoval intervenční tažení proti bolševikům za využití českých legií, vysmíván a 
politicky podceňován. Spravedlivě však musíme dodat, že měl následně pravdu, když 
tvrdil, že bez silného a demokratického Ruska nebude československý stát nikdy 
bezpečný. Zvláště až se Německo vzpamatuje z válečné porážky, a že to bude brzy, o tom 
byl přesvědčen. Do své smrti v roce 1937 se mnohokrát ocitl v palbě svých odpůrců a 
v politické izolaci.131 Domnívám se, že Karel Kramář je dosud málo doceněnou postavou 
české politiky.    

III.) Parlamentní poměry v monarchii coby meze české politiky a jejích 
programů těsně před světovou válkou. 

V lednu 1907 bylo v Předlitavsku uzákoněno všeobecné, rovné, tajné a přímé 
hlasovací právo při volbách do říšské rady. Nové volební právo bylo omezeno na 
muže (aktivní od 24 let, pasivní od 30 let), vylučovalo ženy a vojáky. Prosazení 
nového hlasovacího práva bylo chápáno mezi českými politiky jako výrazný úspěch, 
výrazně rozmnožující poslanecké mandáty slovanských národů Předlitavska na 
úkor mandátů německých. Z celkového počtu 516 poslanců měly Čechy obdržet 
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130, Morava 49 a Slezsko 15 mandátů132, přičemž Čechům připadlo z tohoto počtu 
celkem 107, Němcům 83 a Polákům pak 4 mandáty. Volební okresy byly rozděleny 
z hledisek jazykových, sociálních a hospodářských, přičemž ovšem nerovnost ve 
prospěch Němců byla v menší míře zachována (jeden německý poslanec připadal na 
41 000 voličů, český pak na 57 300 voličů). Podle nového volebního zákona se počet 
německých poslanců snížil ze 48 na 41 %, ač německé obyvatelstvo Předlitavska 
čítalo pouze necelých 36 %. Přesto se však volební reforma setkala s všeobecnou 
podporou, neboť oproti minulému kuriovému parlamentu šlo o výrazný nástup 
demokratických prvků ve státním systému monarchie. Navíc zde byla šance na 
postupné a drobné opravy, neboť tzv. slovanský blok (Češi, Poláci, Rusíni, Slovinci, 
Srbové a Chorvati) měl mít podle nového volebního zákona poslaneckou převahu 
50,2 ku 49,8 vůči německo-románskému bloku. Koncem ledna 1907 byla poslední 
v kuriích volená říšská rada rozpuštěna a na obyvatelstvo Předlitavska čekaly volby 
do prvního demokratického parlamentu. Volby do Říšské rady proběhly ve dvou 
kolech 14. a 23. května 1907, přičemž české politické strany v nich získaly celkem 
108 mandátů – 28 poslanců měli agrárníci, 26 blok staročechů a mladočechů, 24 
sociální demokraté, 17 blok katolických stran, 9 státoprávní demokracie, 2 
pokrokáři a poslední 2 poslanci byli nezávislí.133 

Nová Říšská rada byla svolána na 17. června 1907, a proto museli čeští poslanci 
urychleně řešit organizaci svého klubu. Kromě sociálních demokratů, kteří odmítli 
vstup do jakéhokoli společného poslaneckého klubu (avšak přislíbili podporu 
českým návrhům při řešení národnostní otázky) se poslanci ostatních stran sdružili 
do volné organizace, nazvané Český klub na radě říšské. Jediným společným 
programovým bodem klubu byla obhajoba českých národnostních a státoprávních 
požadavků, v ostatních otázkách si poslanci ponechali volnost jednání. Jak se již 
stalo tradicí, podali čeští poslanci (s tradiční výjimkou sociálních demokratů) po 
zahájení jednání Říšské rady státoprávní prohlášení, kterým se připojili k tzv. 
ohrazení českých poslanců z 23. září 1879, a v němž opětovně požadovali 
zákonodárnou a správní samostatnost nedělitelných zemí české koruny. V dalších 
jednáních léta a podzimu 1907 však došlo mezi českými poslanci k rozkolu 
(důvodem se stal nástup dvou českých ministrů za agrárníky a mladočechy do 
vlády). V listopadu 1907 proto vznikl spojením agrárních, mladočeských a 
katolických poslanců užší Národní klub na říšské radě, který se rozhodl působit 
vůči vládě pozitivně. Nový klub čítal celkem 65 poslanců, patřil mezi důležité prvky 
vládní většiny a jeho předsedou se stal právě Karel Kramář. Za podporu vlády 
získala česká politika značné množství ústupků ve vnitřních záležitostech českých 
zemí, zvláště v oblasti hospodářské, soudní a školské. Vítězně skončila např. pře o 
jazykovou rovnost v českých zemích, když v lednu 1908 Nejvyšší soud rozhodl, že 
v Chebu musí být přijata žaloba psaná česky, přičemž odpověď musela být také 
vyřízena česky. V tomto konkrétním sporu podporovala vláda české stanovisko, aby 
si udržela Národní klub na říšské radě ve svých řadách.  

Změna volebního práva z ledna 1907 ale nepostihla zemské sněmy, kde až do konce 
existence monarchie zůstalo zachováno kuriální volební právo. Pro volby do českého 
zemského sněmu existovaly tři kurie (velkostatkářská, měst, venkovských obcí), 
přičemž u třetí z nich probíhaly až do roku 1901 volby nepřímo, jen prostřednictvím 
volitelů. Ve stejné době jako u voleb do říšské rady se tu postupně snižoval volební 
census, z 10 na 4 zlaté přímých daní ročně. Celkem bylo v kuriích voleno 236 
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poslanců, dalších pět (později šest) byli tzv. virilisté, zastávající poslanecké místo 
z titulu funkce (arcibiskup pražský, dále biskupové českobudějovický, 
královéhradecký, litoměřický a do roku 1882 rektor pražské univerzity, poté rektoři 
obou univerzit, české i německé). Obdobná situace byla také na moravském 
zemském sněmu.134 
 
Poslední předválečné volby do Říšské rady  se konaly v roce 1911. Na české straně 
se voleb zúčastnily ty strany, které se ucházely o přízeň voličů ji v roce 1907. Přibyli 
k nim pouze centralističtí sociální demokraté a živnostníci. Dominantou 
předvolebního boje se stal volební "kartel" českých politických stran - staročechů, 
mladočechů a národních sociálů, ještě donedávna nepřátel na život a na smrt.  I 
v této době čeští poslanci mimo sociální demokracie přednášeli vždy při otevření 
říšské rady státoprávní ohrazení.  
 
Jak již bylo vysvětleno v předchozí kapitole, přibližně koncem prvního desetiletí 20. 
století tak česká politická scéna dosáhla svého finálního stavu, přičemž jednotlivé 
politické strany vyplnily celé názorové politické spektrum. S výjimkou „Strany 
státoprávně pokrokové“ považovaly všechny ostatní Rakousko-Uhersko za svůj 
jediný existenční prostor, v němž se snažily dosáhnout co nejlepšího postavení pro 
své voliče. Hlavní důraz byl stále věnován na rovnoprávnost jazyka českého a 
německého (po dosažení všeobecného volebního práva), přičemž nemožnost 
dosažení konsensu vedla dokonce k potlačení parlamentarismu v Čechách. 
V červenci 1912 bylo přerušeno poslední jednání česko-německých porad a 
následná krize českého zemského sněmu byla v červenci 1913 řešena jeho 
rozpuštěním (tzv. Anenské patenty). Místo zemského sněmu vznikla zemská správní 
komise, která měla působit až do zvolení nového zemského sněmu. K tomu však již 
do léta 1914 nedošlo, takže Čechy  nakonec vstupovaly do velké války bez své 
parlamentní zemské politické reprezentace. Neúspěch česko-německých 
vyrovnávacích vyjednávání, provázený krizí na zemském sněmu, vyvolanou 
německou obstrukcí, znamenal ve svých konečných důsledcích insolventnost země. 
Její finance byly vyčerpány. Na základě těchto skutečností, nikoliv příliš neochotně, 
přistoupila Stürgkhova vláda na myšlenku, sanovat zemské poměry rozpuštěním 
sněmu a dočasným nahrazením jeho práv a funkcí úřednickou komisí. Dne 26. 
července 1913, tedy na Sv. Annu, vydal panovník vlastnoruční listy a patenty, jimi 
byl rozpuštěn zemský sněm a v úřad se uváděla Zemská správní komise Království 
českého. Jejím prezidentem byl jmenován  Vojtěch hrabě Schönborn. Členy správní 
komise se stalo dalších osm loajálních úředníků, z nich pět bylo české národnosti a 
tři národnosti německé. Český zemský sněm, navzdory vládním slibům, se již nikdy 
nesešel. Na prvý pohled by se mohlo zdát, že sněmovní demontáž, vzhledem k 
uzavření všech parlamentních fór zanedlouho, vyšla nastejno. Ve skutečnosti tímto 
aktem utrpěly na prestiži české země jako celek a pro jejich budoucí osudy vznikl 
nebezpečný precedens. 
 
IV) Mezinárodní vlivy na směřování české politiky a programů v 
předvečer světové války. 

Od konce století se také mladočeská zahraniční politika „globalizovala“, přičemž 
hlavní pozornost věnovala nástupu Japonska po jeho vítězství ve válce nad Čínou 
roku 1894. Již roku 1897 delegáti za mladočechy požadovali vytvoření 
hospodářského bloku evropských států s Ruskem, které by čelilo japonské expanzi. 
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V rusko-japonské válce v letech 1904-1905 podporovali zpočátku oficiálně 
vyhlášenou neutralitu monarchie (zvláště pak tajnou smlouvu Vídně s Moskvou 
z října 1904, která umožnila přesun části ruských vojsk z Polska a Ukrajiny na 
Dálný východ), po nepříznivém obratu války pro Rusko se pak pokoušeli získat 
celoevropskou podporu ruské politice. Obdobně zasahovali čeští delegáti v případě 
búrských válek, kde se přes verbální podporu a sympatie s Búry zasazovali o 
neutralitu monarchie v konfliktu. Neutralitu či maximálně zprostředkovací úlohu 
Rakousko-Uherska požadovali čeští delegáti také v rámci marocké krize. Celkový 
úmysl českých zásahů do zahraniční politiky monarchie byl nesen ve snaze o 
nezávislost Rakousko-Uherska, čehož mělo být dosaženo jak uvolněním vztahů 
s Německem, tak naopak navázáním užších kontaktů s Ruskem a Francií. Zvláště 
pro mladočechy se jevila jako nejpřijatelnější možnost úplná neutralizace 
monarchie, která by se stávala arbitrem mezinárodních vztahů a svojí politickou i 
vojenskou silou by udržovala mír v Evropě. Tato síla by však mohla vzniknout 
pouze tehdy, když by došlo ke spravedlivému narovnání vnitřních vztahů mezi 
národy monarchie, což byl hlavní cíl mladočeské politiky.  

První roky nového století přinesly do české zahraniční politiky nové zákmity 
panslavismu, označovaného jako  - viz předchozí kapitola novoslovanství, přičemž 
hlavním propagátorem tohoto směru se v české politice stal právě vůdce 
mladočechů Karel Kramář. Z české strany působilo novoslovanství hlavně jako 
obrana proti přílišné spolupráci Rakousko-Uherska s Německem, čemuž chtěli 
bránit spojenectvím se všemi slovanskými politiky monarchie. Tento předpoklad se 
však nerealizoval díky odporu polských politiků vůči Rusku, k němuž směřovaly 
naděje zvláště Čechů a Jihoslovanů, a to přes obrovskou snahu Karla Kramáře. 
Původní široká „slovanská fronta“ se tak fakticky omezila pouze na již klasicky 
spolupracují Čechy a Jihoslovany, jejichž vztah jak k Německu, tak k Rusku, byl 
obdobný. Až do anekční krize v roce 1908 se česká politika snažila o sblížení Vídně 
a Moskvy, což se původně dařilo zvláště při řešení vztahů na Balkáně. Postupná 
radikalizace politiky balkánských států (daná mj. vojenským převratem v Srbsku a 
nastolením dynastie Karaďorděvičů v květnu 1903) však dobré vztahy Rakousko-
Uherska s Ruskem rychle ochlazovala, takže česká proruská politika se dostávala 
stále více do rozporu s oficiální zahraniční politikou monarchie.  

Na podzim 1907 rozhodli čeští politici uspořádat v Praze opět všeslovanský sjezd, na 
paměť 60. výročí konání sjezdu roku 1848 (viz. Rovněž předchozí kapitola). 
Financování sjezdu umožnil velkorysý dar soukromé povahy z Ruska, navíc se 
situace počínajícího roku 1908 jevila pro pořádání sjezdu jako velmi vhodná. 
Předběžná jednání ohledně sjezdu proběhla pod Kramářovým vedením v Rusku a za 
blahovolného souhlasu rakousko-uherského ministra zahraničí Aloise Leopolda 
Johanna hraběte Lexy von Aerenthala, českého Němce, který byl s Kramářem až do 
roku 1909 v úzkém kontaktu. Kramář při jednáních o konání sjezdu vůbec netušil, 
že jej Aerenthal využívá ve prospěch příprav anexe Bosny a Hercegoviny.135 Po 
úspěchu jednání s ruskými vládními představiteli (hlavně o účasti ruských Poláků) 
se sjezd, nazvaný z opatrnosti za přípravný, konal v Praze ve dnech 12. až 17. 
července 1908. Sjezdu se zúčastnili představitelé všech slovanských národů 
Rakousko-Uherska, ze zahraničí pak zástupci Rusů, Poláků z Ruska, Srbů a 
Bulharů. Účast na sjezdu odřekli jen Malorusové (Ukrajinci) z Ruska, znemožněna 
byla slovanským zástupcům z Německa. Na české politické scéně se proti 
slovanskému sjezdu postavili pouze sociální demokraté.  
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Slovanský sjezd vyhlásil raději naprostou apolitičnost a zaměřil se na řešení 
slovanské solidarity na poli kulturním a hospodářském. Ekonomická dimenze 
slovanství byla novum, které přinesla hlavně česká hospodářská politika, snažící se 
o samostatné pronikání na slovanské trhy. Tyto ekonomické aktivity měly být 
podpořeny vznikem právě vícekrát zmiňované Preissovy „Slovanské banky“, jež se 
chtěla stát protiváhou Deutsche Bank jak na Balkáně, tak i v Rusku.136 Sjezd 
zaznamenal posílení spolupráce slovanských politiků Rakousko-Uherska a snažil se 
také – již tradičně - o řešení rozporů polsko-ruských. Nadějné vyhlídky 
novoslovanské politiky však byly krátce po sjezdu zcela negovány rakousko-
uherskou anexí území Bosny a Hercegoviny, které postavilo mimorakouské Srby do 
zásadní opozice vůči monarchii. Vyvolaná anekční krize naprosto pohřbila možnost 
spolupráce mezi Vídní a Moskvou a vyvolala ostré pnutí jak na Balkáně, tak i v celé 
Evropě. Z hlediska slovanských národů na území monarchie šlo ale o pozitivní 
prvek, neboť Rakousko-Uhersko se v tomto okamžiku stávalo státem s největším 
počtem Jihoslovanů, a zvýšil se také absolutní počet slovanského živlu v monarchii. 
Proto také česká politika, ač s výhradami, nakonec s anexí Bosny a Hercegoviny 
souhlasila.  

Anexe Bosny a Hercegoviny však fakticky pohřbila ideu novoslovanství, ze všech 
plánů na ekonomickou a kulturní spolupráci zůstaly jen úzké vztahy mezi českou a 
jihoslovanskou politikou v rámci monarchie. Zánik novoslovanské ideje se projevil 
zvláště na dalším slovanském sjezdu, konaném v Sofii v červenci 1910, jenž skončil 
mnoha rozpory, kromě nevyřešených problémů polsko-ruských se totiž nově 
objevily také problémy srbsko-bulharské a srbsko-chorvatské a jiné. Nakonec se 
nepodařila splnit ani jediná na sjezdu uzavřená dohoda, týkající se všeslovanské 
výstavy v Praze roku 1913. Proti jejímu konání se postavila rakouská vláda a čeští 
politici v čele s Karlem Kramářem tomuto tlaku nakonec ustoupili.  

Naproti tomu spolupráce českých a jihoslovanských politiků se začala zdárně 
rozvíjet, neboť se vzájemně potřebovali (jak již původně předvídal K. H.  Borovský)  a 
často překračovala i rámec monarchie. Ve stycích s Jihoslovany si vytvořili i 
v zahraničí uznávané postavení noví představitelé české politiky, jimiž se vedle 
mladočecha Karla Kramáře stali národní socialista Václav Jaromír Klofáč a realista 
Tomáš Garrigue Masaryk. Jimi reprezentovaná česká politika v posledních letech 
před vypuknutím světové války se smířila s určitými výhradami s rakousko-
uherskou zahraniční politikou. Česká politická reprezentace byla ochotna tolerovat 
existenci trojspolku, požadovala však naprostou rovnoprávnost Rakousko-Uherska 
v této alianci a odmítala nastupující podřízenost Vídně Berlínu na poli politickém i 
ekonomickém. Po ukončení balkánských válek se právě čeští politici, Kramář, 
Klofáč i Masaryk, snažili o prostředkování mezi Rakousko-Uherskem na jedné 
straně, Srbskem a Ruskem na straně druhé. Již v roce 1912 se Karel Kramář 
v delegacích marně zasazoval o normalizaci vztahů se Srbskem, neboť politické 
rozpory výrazně poškozovaly rakousko-uherskou ekonomiku i obchod. Nepochopení 
Vídně ohledně srbských snah na získání obchodního přístavu na Jaderském moři 
přineslo naprosté odcizení obou států, a to v situaci stále narůstajících rusko-
německých rozporů. Když v lednu 1914 navštívil Václav Klofáč Rusko, byl zcela 
vážně dotazován na možnost povstání Čechů v okamžiku vypuknutí války mezi 
Ruskem a Rakousko-Uherskem. Naproti tomu následující návštěva náčelníka 
českého Sokola Josefa Scheinera a jeho jednání s ruským premiérem Sergejem 
Dmitrijevičem Sazonovem skončila pro českého politika rozčarováním, byl 
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jednoznačně odmítnut.137 Sazonov zcela odmítl jakoukoli možnost rozpadu 
Rakousko-Uherska v případě jeho porážky ve válce. Čeští politici tak několik měsíců 
před vypuknutím války poznali, že ani Rusko není jednotné v chápání své 
zahraniční politiky a navíc není ochotno se na mezinárodním poli zatím postavit za 
požadavky slovanských národů Rakousko-Uherska. 

13) České politické programy a vize těsně na počátku světové války.  

Atentát na následníka rakousko – uherského trůnu Franze Ferdinanda d´Este, tak 
poskytl záminku k silovému řešení v mezinárodní politice. Pro Čechy znamenal 
„vysoký konopišťský pán“ – Franz Ferdinand pro budoucno překážku, jejich 
národního snažení. „Absolutně odmítnout ústupky Čechům! Víme, jak blízko k hrobu 
jsme přivedli naši monarchii nešťastným dualismem, který máme, a nyní začínají být 
Češi druhou, stejně vážnou hrozbou!“ Napsal arcivévoda v roce 1901.138 
Smrt následníka trůnu byla českou veřejností přijata celkem lhostejně, politikové 
odhadovali další vývoj. Rakousko – uherský „preventivní“ útok na Srbsko coby 
odplata atentátu a série následných vyhlášení válek vehnala evropské státy spolu s 
jejich koloniemi do první světové války. 

S prvým zahřměním kanónů začali politici odhadovat, jakým směrem se válečný 
konflikt bude vyvíjet, jak dlouho bude trvat, jaké budou jeho výsledky a jaké to 
bude mít pro jednotlivé národní pospolitosti důsledky. Politika se do určité míry 
odvíjela nejen od situace na frontách, ale také od toho, jak tuto situaci viděli a 
hodnotili sami politici, tedy od jakéhosi druhého, iluzorního frontového obrazu. Na-
příklad mnozí Němci se koncem srpna 1914 domnívali, že válka na západě je 
vyhrána; obdobně považovali Češi za  velice pravděpodobné, že podzimní a zimní 
ruská ofenzíva 1914/1915 skončí příchodem Rusů minimálně na Moravu. Přesto se 
politika obou zemských národních společností lišila. Typickým rysem české politiky 
v prvním období války byl její zřejmý defenzivní charakter. Hlavní politická linie 
největších občanských stran i sociálních demokratů směřovala přednostně k 
zachování národních a sociálních výdobytků z doby předválečné.139 

Na počátku 20. století existoval v českých zemích již plně rozvinutý moderní český 
národ, který usiloval o přiměřený díl na politické moci ve státě. Skutečnost byla 
však značně vzdálena realitě, i když většina českých politiků před vypuknutím války 
pokládala Rakousko-Uhersko za přirozený a vcelku přijatelný (alespoň za daných 
poměrů) stát s možností uplatňovat v něm omezeně české národní zájmy. 
Vypuknutí války tento stav ovšem korigoval v neprospěch Rakousko-Uherska. 
Mobilizace sice probíhala stejně jako v jiných zemí spořádaně, ale o náladách či 
myslích českých vojáků se nedalo pochybovat. Vycházelo plně najevo, že česká 
společnost rakouský stát nepřijala za svůj, tomuto státu nevěřila a těžko to mohla 
udělat v době, kdy ji nabízel jen perspektivu války. Dosti k tomu přispívalo také 
očividně nepřátelské chování rakouských úřadů, které posílaly české pluky proti 
slovanským národům.  

Vypuknutí války znamenalo jednoznačnou porážku dosavadní české politiky, krach 
všech koncepcí a programů a budoucích vizí. Vyhlášení války  zastihlo téměř 
všechny politické strany zcela nepřipravené. Jak známo, české politické strany se 
před válkou hlásili k programu vycházejícímu z doktríny české státního 
historického práva. Jeho jádrem bylo tvrzení, že český stát nepřestal nikdy právně 
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existovat, jeho hranice jsou dány historickými hranicemi Koruny české a jeho vztah 
k říši a panovníkovi je určen smlouvou mezi panovníkem a reprezentanty českého 
státu. V radikální podobě mělo být státní právo interpretováno tak, že vztah 
českých zemí k Rakousku  je dán je osobou společného panovníka, je pouze 
personální unií. České státní právo tedy neustále požadovalo zřízení českého státu, 
ať už jako součást rakouské federace, konfederace, či ve formě personální unie. 
Z toho zároveň vyplývá, že vycházelo s existence habsburské monarchie.140 
Bystřejším politikům muselo být jasné, že pokud nedojde k zásahu zvenčí, tak se 
tento program nepodaří prosadit, protože k němu bohužel neměl český národ 
dostatek moci.  

Ono také v zásadě a z nutnosti tolerantní Rakousko se po vypuknutí války dost 
změnilo. Dne 25. července 1914 uzavřena Říšská rada a o paralyzování zemského 
sněmu v roce 1913 bylo již hovořeno. V okamžiku uzavření Říšské rady byla též 
suspendována všeobecná práva občanů: svoboda osoby, domova, slova, veřejného 
projevu, tisku, shromažďování a spolčování, cestování. Pouze do února 1915 bylo 
jenom v Čechách zastaveno vydávání 46 časopisů a pozastavena činnost 32 spolků 
a korporací. Skončila nedotknutelnost listovních a telegrafních zásilek, byly též 
odposlouchávány telefonické hovory. V Předlitavsku byly zastaveny porotní soudy a 
osoby, které se dopustily trestních činů proti státu, podléhaly nově vojenské trestní 
pravomoci. Tisk se dostal pod preventivní cenzuru a většinu zpráv získával od 
Válečného dohlédacího úřadu (Kriegsüberwachungsamt), mimo to bylo zakázáno 
zveřejňování neoficiálních vojenských zpráv. Veřejný život v českých zemích ale 
ochromila hlavně mobilizace a povolání značné části mužské populace do vojska. 
Rakouská válečná mašinérie, zvláště vojensko–byrokratická diktatura v čele 
s vrchním velitelem císařské armády arcivévodou Bedřichem (Bezručovým 
„markýzem Géro“) a náčelníkem generálního štábu Conradem von Hötzendorf 
pohlížela na český národ a českou politiku se značnou nedůvěrou a podezíravostí. 
To se projevilo hned začátkem války, zvláště při postupu ruských vojsk do 
vnitrozemí rakouské Haliče. Češi byli vnímáni jako nespolehlivé, ba nepřátelské 
etnikum, což se projevilo i během války. Bylo to zřejmé a česká veřejnost to zcela 
jasně chápala: tato válka ohrožuje český národ, a to zejména tehdy, zvítězí-li 
Německo s Rakouskem-Uherskem. Vypuknutí války vytvořilo zcela novou situaci. 
Pokračovat v prorakouské politice znamenalo nejen loajalitu k monarchii, ale i podporu 
války a válečného úsilí Centrálních mocností se všemi důsledky, především s nadvládou 
Německa ve střední a jihovýchodní Evropě v případě německého vítězství. Proto se 
většina českých politiků snažila vyhnout se otevřenému vyjádření. Postavit se proti 
Rakousku předpokládalo ujasnit si postavení českého národa ve středu Evropy pro 
případ německé porážky a nalézt spojení s mocnostmi, které vstoupily do války proti 
Německu. V podmínkách válečného zrušení občanských svobod, zastavené činnosti 
parlamentu a tvrdé cenzury tisku se mohla revoluční protirakouská opozice 
organizovat pouze tajně. Tím spíše byl jen ilegálně možný styk s válečnými protivníky 
Rakousko-Uherska, který navíc vyžadoval i vytvoření českého politického centra v 
emigraci. S takovými formami činnosti neměli Češi do té doby naprosto žádnou 
zkušenost. Válka smetla výdobytky české politiky z období před vypuknutí světové 
války. Předválečné koncepce, které předpokládaly demokratizaci habsburské říše, 
selhaly. Tváří v tvář této situaci mohla česká politika a každý český politik zaujmout 
jedno ze tří stanovisek: 
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a) Přesvědčovat vládnoucí kruhy o loajalitě českého národa k císaři a říši, čelit 
dalšímu poněmčování Rakouska, snažit se o návrat k předválečnému 
„mírnému“ Rakousku. To byla politika, které se říkalo „rakušácká“ a jež 
vycházela z předpokladu, že po vítězné válce se české politice za její loajalitu 
dostane odměny a že se jí podaří, ne-li plně, tak tedy alespoň částečně 
předválečné české pozice obnovit. 

b) Vyvození důsledků z „protičeské“ války, nespoléhání se již na sliby 
rakouských vlád, tzn. Totální rozhod s habsburskou říší, snaha o její rozbití 
a o novou samostatnou státní existenci českého národa. 

c) Vyčkávání, jak se válka a celková situace vyvinou.   

Český politický tábor se následně rozpadl do několika proudů - od výrazně 
prorakouského (katolické strany) přes skupiny prorakouského aktivismu až po 
postupně se radikalizující protirakouské skupiny.  Počátkem první světové války 
se vyhranily čtyři základní proudy české politiky, jejichž odlišujícím znakem se 
stala míra prorakouského aktivismu. 

První směr tvořila převážně agrární strana se svými představiteli Antonínem 
Švehlou a Františkem Udržalem, dále katolické strany, které reprezentovali Mořic 
Hruban a Jan Šrámek, i český konzervativní velkostatek, jako již zmiňovaná 
politická organizace české šlechty, v čele s knížetem Bedřichem Schwarzenbergem. 
Agrárníci a představitelé katolických kruhů se nejprve přikláněli k habsburské 
monarchii, neboť se domnívali, že svou povolností nejlépe zmírní tíživý dopad 
válečného útlaku na český národ. To se však minulo účinkem, poněvadž vojensko-
byrokratická diktatura na to nebrala vůbec žádný ohled. Postupně proto vystřízlivěli 
ze svých iluzí a ponechávali si prostor i pro jiný postup. Zatímco česká aristokracie 
celkem přirozeně, podle svých tradic, zachovávala věrnost monarchii. Šlechta 
považovala většinou účast ve válce za věc cti. Do armády například narukovalo šest 
členů schwarzenberského rodu. Politickým zaměřením česká šlechta však přece 
jenom stála mimo obě hlavní národní společenství anebo lépe vedle svého národa. 
Například za války, v roce 1916 vydali poslanci za stranu konzervativního 
velkostatku jedno ze svých prohlášení, v něm "i nadále vřele a věrně cítí s českým 
národem“ (mit dem böhmischen Volk). Z toho politického prostředí však vycházely 
mnohdy na přání Vídně nejrůznější formální projevy loajality císaři i Rakousko-
Uhersku. Například městská rada v Praze vyslovila již 30. července 1914 souhlas s 
válkou proti Srbsku. Delegace 166 okresních zastupitelstev a obcí předala v 
srpnu 1914 českému místodržitelství v Praze provolání o naprosté oddanosti 
císaři a podpoře válečného úsilí habsburské monarchie. Katolická církev 
uspořádala 28. září 1914 v Praze Svatováclavské procesí za vítězství rakousko-
uherských zbraní, kterého se zúčastnili četní klerikální politikové. Podobné akce  
probíhaly při nejrůznějších příležitostech po celou válku, ale s blížícím se 
koncem postupně ustávaly a ztrácely na významu. Katolické strany na Moravě 
vydaly 1. srpna 1914 loajální prohlášení pro císaře a habsburskou říši. Z českých 
politických stran byly jediné, které se odhodlaly k otevřené manifestaci loajality. 
Jejich vůdcové dr. Mořic Hruban a  J. Šrámek iniciovali 1. srpna prohlášení, v něm 
vyjádřili přesvědčení, že národ pouze v silném a ke všem národům spravedlivém 
Rakousku má nejbezpečnější záruku svého bytí a své budoucnosti. Neštěstím pro 
tento směr se však stala skutečnost, že vojenské vedení monarchie nedůvěřovalo 
Čechům jako celku, obviňovalo je z „rusofílie“ a snažilo se proces národního 
vyrovnání mezi Čechy a Němci zvrátit. Zcela loajální politika části této politické 
skupiny se tak stále více dostávala do slepé uličky a neexistovalo pro ní přijatelné 
politické řešení z hlediska oslovení většinového českého obyvatelstva. Převažující 
část české politické scény se postavila za aktivistickou a pasivně vyčkávající 
politiku, přičemž se snažila držet si možnost případného přiklonění ke kterémukoli 
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z obou východisek, jak k setrvání v rámci Rakousko-Uherska (za což by požadovali 
výraznou proměnu státoprávního uspořádání ve prospěch národní rovnosti), tak 
případně k vyčlenění českých zemí z Rakousko-Uherska a jejich proměně ve více či 
méně samostatný stát. Nejlépe se v této vyčkávací politice orientovali agrárníci, kteří 
sice na jedné straně projevovali určitou míru loajality, na straně druhé však vyslali 
do zahraničí jednoho ze svých politiků k spoluorganizování zahraniční 
protirakouské rezistence. 

Druhý směr představovala sociálně demokratická strana se svými představiteli: 
Bohumírem Šmeralem a Antonínem Němcem. Sociální demokracie na konflikt 
nazírala prizmatem třídního boje a odmítala byť jen podpořit kteroukoli ze stran 
„kapitalistického imperialismu“, přičemž tvrdila, že pro dělnickou třídu je lhostejné, 
která z válčících stran zvítězí. Sociální demokraté původně počítali se zachováním 
Rakousko-Uherska a zasazovali za jeho pozvolnou přeměnu v demokratický stát. 
Na začátku války sociální demokraté zaujali jednoznačné stanovisko. Na důvěrné 
poradě rakouských sociálně demokratických stran prohlásil Gustav Habrman: 
"existence Rakouska je existencí českého národa. Já znám cizinu, my zde máme větší 
právo než v Americe. Stojíme zásadně na stanovisku tohoto státu."141 Podobně se 
vyjádřilo i Právo lidu. Přijalo při tom argumentaci rakousko německých sociálních 
demokratů o obranné válce před ruským despotickým carismem. Sociálně 
demokratické stanovisko bylo přitom vedeno dvojím ohledem: obavou o udržení 
předválečných úspěchů, také na poli organizačním, i vírou ve velký středoevropský 
hospodářský prostor, jako nezbytné podmínky úspěšného naplňování 
socialistických idejí. S pokračující válkou se tento směr  české politiky posunoval 
spíše k vyčkávajícímu stanovisku. Prozatím odmítali jakoukoli rezistenci vůči 
monarchii také z toho důvodu, že pro dohodové mocnosti nebylo rozbití Rakousko-
Uherska na pořadu dne.  

Třetí směr reprezentovali mladočeši v čele s Karlem Kramářem a jeho hlavními 
spojenci Aloisem Rašínem a jinými, kteří se plně zaměřili na ruskou variantu, a to 
zvláště po zmiňovaných ruských úspěších v Haliči. Tito politici, kteří zvolili orientaci 
protirakouskou, očekávaly rychlé a rozhodné ruské vítězství. Kramářova skupina 
začíná kalkulovat s neexistencí Rakouska-Uherska coby neživota schopného 
útvaru. Programově tento směr nepřestával tajně operovat s Ruskem jako hlavním 
garantem budoucího nového státního uspořádání a dále aplikuje stanoviska již 
zmiňovaného Kramářova novoslovanství – po rozbití Rakousko-Uherska vznikne 
velká slovanská monarchie a „Ústavy Slovanské říše“, která bude obsahovat 
„Carství České“ (Království české, Markrabství moravské, části historického 
Slezska, kde se zachoval český živel, a to Kladsko, Hlubčicko apod. dále části 
Lužice, Horní Uhry až k Višegrádu, zajímavé je i to, že se zde poprvé objevuje i tzv. 
koridor vedoucí k budoucímu jihoslovanskému státu v Kramářově podání nejspíše 
Království srbskému pod vládou člena ruské romanovské dynastie, přičemž tento 
stát bude úzce spjat s Ruskem142. Na tento projekt se mladočeská protirakouská 
skupina odvolávala, když v září a říjnu 1914 navázala přes neutrální Bulharsko a 
Švýcarsko spojení s ruskou diplomacií. Ve stále rostoucím přesvědčení, že osud českých 
zemí bude rozhodnut příchodem carských vojsk, pokládala do té doby za svůj důležitý 
úkol zabránit českým prorakouským projevům a nepočítala s odchodem do emigrace. 
To odmítal jako nedůstojné především Karel Kramář, ale i třeba Alois Rašín. Tento směr 
ovšem ztrácel praktický význam po ruské porážce u Gorlice a zvláště po bolševickém 
uchopení moci.  
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Čtvrtý směr představovala malá skupina kolem „realisty“ Tomáše G. Masaryka. 
Je však zde třeba připomenout, že Masaryk těsně před první světovou válkou 
přežíval na periferii české politiky, neboť nebyl obecně oblíben pro svůj jasný postoj 
v několika aférách jako byly „hilsneriáda“ nebo tzv.Švihova aféra. Masaryk nebyl 
ochoten vázat jen na Rusko a řešení české budoucnosti viděl sice ve vyčlenění 
z původní monarchie, ovšem nikoli v pouhém včlenění do Ruska. Oba tyto dva 
posledně jmenované směry reprezentovány svými příznivci se však těmito předsta-
vami radikálně vyčleňovali z české politiky a od aktivismu fakticky přešli přímo 
k odboji. Masaryk a jeho druzi pomalu a postupně začínají  spalovat všechny mosty. 
Nejen že si stanovili jasný cíl, jasný program: samostatný stát, jeho podmínkou 
„sine qua non“ bylo zničení Rakousko-Uherska a totální porážka Německa, ale 
začali pro tento cíl také aktivně, ofenzivně pracovat. V této souvislosti je zvlášť 
zajímavý poznatek, že političtí představitelé českých Němců, navzdory existujícím 
názorovým rozdílům přece jenom ve svém postupu konzistentnější než Češi, přišli 
naproti tomu s aktivitami, jež měly vést k reorganizaci "starého" Předlitavska, dříve 
a razantněji. Oba politické tábory potom, každý po svém způsobu ovšem, sladily v 
roce 1915 krok - směrem pryč od Rakousko-Uherska. Masarykova skupina vyslala 
již v září 1914 do Švýcarska redaktora Lva Sychravu, pro získání prvních kontaktů 
na dohodové státníky se v říjnu 1914 vypravil do Nizozemska sám Masaryk. V září 
odtud psal svým přátelům do Paříže, Londýna a do USA, v říjnu se v Rotterdamu setkal 
s britským historikem a publicistou R. W. Setonem-Watsonem a v několika dlouhých 
debatách mu vysvětlil své názory. Seton-Watson pak po návratu do Londýna zpracoval 
své poznámky do memoranda, které předal tajemníkovi britského ministra zahraničí 
Georgi Clerkovi a poslal je i do Petrohradu. Masarykovy představy o poválečné 
budoucnosti českých zemí se lišily od názorů Kramáře a jeho přátel. Předpokládal, že 
válečná porážka Německa umožní, aby vznikl samostatný stát, který nazval „Nezávislé 
Čechy“ (Independent Bohemia). Tento stát by sice mohl být „toliko královstvím, nikoli 
republikou; bylo by to přáním rozhodné většiny národa", ale „v zájmu budoucnosti a 
především v zájmu budoucnosti vztahů česko-ruských" by podle Masaryka „bylo moudřejší 
neuváděti na trůn ruského velkoknížete", nýbrž raději některého ze západoevropských 
princů, protože vláda ruského panovníka by vedla „jen k tomu, že by vystoupila různost 
názorů"; také čeští Němci by ruského vladaře nepřijali.143 Budoucí samostatný stát by 
tvořily historické Čechy, Morava a Slezsko a slovenské kraje severních Uher, jejichž jižní 
hranice by probíhala po Dunaji na sever od Žitného ostrova a pak po rozhraní mezi 
slovenským a maďarským etnikem, na východě pak mezi etnikem slovenským a 
rusínským. Tam by „Nezávislé Čechy" hraničily s Ruskem, což Masaryk pokládal 
pro zdar svého plánu za nezbytné. Na rozdíl od Kramářovy skupiny, která své 
plány a styky s Ruskem pečlivě tajila před jinými českými politiky, snažil se 
Masaryk získat pro své názory spojence. V důvěrných rozhovorech přesvědčoval, že 
ve válce je místo Čechů na straně Dohody, že při obnovení samostatného českého 
státu nelze spoléhat jen na Rusko a že bude třeba vzbudit zájem o českou 
samostatnost i v západní Evropě. Tuto skupinu také podporovala také národně 
sociální strana se svým předsedou Václavem Klofáčem, který byl však zatčen již v září 
1914, neboť v něm vojensko byrokratická mašinérie viděla nejenom českého 
nacionalistu, ale i předního ruského exponenta a též socialistického revolucionáře.  

Obecně k závěru české politiky po vypuknutí války lze říci, že většinová česká 
politika bezprostředně po začátku války zcela bez parlamentní tribuny nic 
neznamenala, programy byly v troskách, a ve své většině se nedokázala vyrovnat 
s krutou realitou války jinak, než, že se podvolila donucovacímu tlaku Vídně. 
Opět se utekla k pasivitě a k loajálním projevům věrnosti dynastii a říši. Své 
východiska však začínala hledat. Ve chvíli nevyjasněných politických poměrů 
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upustila stranická vedení od přímých politických akcí. I s ohledem na válkou 
strádající zemi směřovala řada aktivit na pole hospodářské. Následky, které válka 
způsobila v českém veřejném a hospodářském životě i posouzením kroků, jež by 
měly být podniknuty se snahou zmírnit její nejhorší dopady, se 17. srpna 1914 
zabývalo vedení mladočeské strany za předsednictví K. Kramáře. Hlavní zprávu 
přednesl mladočeský poslanec Jindřich Maštálka. Jako jednomu z mála poslanců 
mu nebyla zrušena imunita, neboť byl členem komise pro kontrolu státního dluhu. 
Již první projev, který v ní 10. srpna pronesl, dával tušit, že oficiální mladočeská 
politika válečné vládní finance v zásadě podpoří. Není bez zajímavosti, že rakouská 
delegace na pařížských mírových jednáních v roce 1919 předložila Maštálkovu 
aktivitu v komisi jako jeden z argumentů své obhajoby založené na tezi, že na 
válečném úsilí monarchie se aktivně podílely všechny národy říše, Čechy 
nevyjímaje, nikoliv jen rakouští Němci. Podobně i pro agrárníky se hospodářské 
otázky staly ve chvíli nejistoty prvním záchytným bodem, k němu obrátili svoji 
pozornost. 

Závěrem této kapitoly je však třeba říci, že díky tomu, že Rakousko – Uhersko se již 
zcela veřejně a bezostyšně dalo do paktu s Německem a vstoupilo do války. Obecně 
lze říci, že český politický program, kterým byl v podstatě stále inovovaný a 
modifikovaný ale přece jenom v podstatě jakýsi „státoprávní austroslavismus“, 
musel tímto spojenectvím a následným válečným konfliktem dostat nový impuls. 
Vítězství Ústředních mocností by totiž mělo za následek jistě jiné řešení, než 
dosažení alespoň autonomie a byla zde podložená obava, že bude ztraceno vše, co 
bylo dosaženo za 50 let snažení v rámci Rakouska. Napovídaly tomu i sondy, kteří 
čeští politikové různými způsoby dělali do rakousko-německých plánů. V celku 
logicky se proto začaly objevovat nové české politické programy, které reflektovaly 
tuto nepříznivou situaci a rozvíjely myšlenku národní samostatnosti nebo omezené 
samostatnosti v rámci nějakého velkého slovanského státního celku. Lze tak říci že 
politická representace, a to i vzhledem k okolnostem začala řečeno v nadsázce se 
posunovat od austroslavismu k samostatnému československému státu. Byla to 
nutnost, neboť v případě vítězství ve válce měli Němci připravený plán 
„Mittelevropy“ (začali ho už za války pomalu uskutečňovat), jejíž cílem bylo naprosté 
ovládnutí střední Evropy. Češi v ní mohli získat postavení jen etnograficky zajímavé, 
leč politicky podřízené národní skupiny, jakou byly v oné době asi tak Slováci.144        

14) Programy a politické reprezentace za války.  

I) Počáteční programy politické emigrace. 

Obavy ze zatčení vedly Masaryka koncem roku 1914 k rozhodnutí opustit zemi, ač 
zpočátku snad s emigrací nepočítal, a v lednu 1915 se mu podařilo dostat přes Itálii 
do Švýcarska. Bylo to rozhodnutí nanejvýš správné, neboť tři jeho cesty do 
zahraničí po vypuknutí války a jednání se srbskými, francouzskými, anglickými 
diplomaty i jihoslovanskou protirakouskou emigrací, vedly rakouské úřady 
k rozhodnutí Masaryka po návratu zatknout. Masaryk se usadil v lednu 1915 ve 
švýcarské Ženevě, kde zůstal až do září téhož roku. Jeho cílem už jasně bylo 
rozvinout zahraniční protirakouskou akci a přesvědčovat dohodové státníky, že je 
v jejich zájmu zničit habsburskou monarchii a vytvořit samostatný československý 
stát. To byl však konečný cíl, zatím byl rakousko-uherským státním příslušníkem, 
čtyřiašedesátiletý profesor pražské univerzity, který dlel v neutrálním Švýcarsku. 
Byl ovšem také rakouským a českým politikem, stál v čele realistické strany a byl 
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poslancem vídeňského říšského parlamentu. Realistická strana byla ovšem malinká 
a Masarykův poslanecký mandát byl jediný, který ve volbách získala – ostatně jen 
díky podpoře sociálních demokratů. Sotva tak mohl před mezinárodní veřejností 
vystupovat jako reprezentant české politiky. Toto věděl, proto před odchodem do 
emigrace si Masaryk získal souhlas hlavních politických představitelů (s výjimkou 
sociálních demokratů) se svojí akcí a přímo v Praze položil základ konspirační 
organizaci, tvořené zpočátku Edvardem Benešem, Přemyslem Šámalem a Cyrilem 
Duškem. Organizace zahájila svoji činnost na přelomu února a března 1915, kdy ji 
doplnili Alois Rašín, František Soukup, Antonín Hajn a další. Později pak 
organizace obdržela označení „Tajný výbor Maffie“. Vlastní organizační jádro Maffie 
se začalo utvářet záhy po Masarykově odjezdu do zahraničí (17. prosince 1914). 
Hlavou této tajné organizace se podle Masarykova přání stal Edvard Beneš. 
Pomáhal Masarykův nástupce ve vedení realistické strany, dr. Přemysl Šámal. Ze 
složení nejužší „pětky“ Maffie (Přemysl Šámal, Edvard Beneš, Josef Scheiner, Karel 
Kramář, Alois Rašín) vidíme, co bylo její podstatou, co bylo oproti předchozím 
měsícům nové: porozumění a spolupráce realistů s „radikálními“ mladočechy. K 
nim byli záhy napojeni - osobou Antonína Hajna - státoprávníci a dokonce 
protirakousky smýšlející část sociálních demokratů (František Soukup). Schůzky 
Maffie se odehrávaly v Šámalově bytě ve Vodičkově ulici. Úhelným kamenem a 
prvořadou podmínkou „maffistické“ práce se proto stalo udržení tajného spojení 
mezi cizinou a domácím odbojem, které měl na starosti Edvard Beneš. Šifrované 
zprávy byly prostřednictvím kurýrů dopravovány do neutrálních států (v první fázi 
nejčastěji Švýcarska) a odtud dále zahraničnímu odboji. V hrubých obrysech byl o 
zahraniční akci průběžně informován i významný agrárník Antonín Švehla, k vlastní 
Maffii však nepatřil.  

Masaryk samozřejmě potřeboval ke své propagační dnes bychom možná řekli reklamní   
práci finanční zdroje, aby mohl informovat o programu české politické emigrace široký 
okruh politiků a veřejnosti v řadě spojeneckých zemí. Pašovat i získávat kapitál 
v Rakousku se stávalo čím dál tím obtížnějším, ba nemožným. Masaryk se  s pomocí  
Emanuela Vosky celkem logicky obrátil s touto žádostí na největší krajskou obec 
v zahraničí, kterou pochopitelně byla americká krajanská sdružení. Finanční zdroje se 
mu touto cestou podařilo v krátkosti získat. Za první nezbytný krok považoval 
Masaryk vydávání tiskového orgánu české emigrace; „potřebujeme stálého 
hlasatele,“ psal v jednom ze svých mnoha dopisů do USA, „list, a sice český a 
francouzský.“ Argumentoval tím, že „za té hrozné světové konflagrace nemůžeme 
mlčet; musíme veřejně vystoupit a žádat v nové Evropě svoji samostatnost". „Jsou i v 
Praze mnozí," dodával, „kteří všecko očekávají od vítězství Rusů, ale já chci také 
získávat sympatie Angličanů a Francouzů a ostatních.“ Za sebe pak prohlásil, že je 
„ochoten kdykoliv vystoupit veřejně, ale „musí se tak stát v dohodě s Prahou“, což je 
velmi obtížné už proto, že „poprvé máme takový nelegální úkol a musíme se teprve 
všichni tomu učit.“ 145 Začátkem února 1915 přijel za Masarykem jeho pražský 
důvěrník Edvard Beneš. Po poradě s Masarykem a Svatkovským se vrátil do Čech s 
úkolem iniciovat vznik tajného výboru českých politiků (výše zmíněnou Maffií), 
který by udržoval styk s emigračním centrem, ovlivňoval postup české politiky v 
Rakousku a organizoval odchod dalších lidí do emigrace; Masaryk i Svatkovskij 
vyzývali k odchodu do ciziny především Karla Kramáře. Na začátku března se poprvé 
sešla základní „pětka" Maffie: předseda realistické strany Přemysl Šámal, Edvard 
Beneš, starosta Sokola Josef Scheiner a Kramář s Rašínem; Beneš udržoval spojení 
i se sociálně demokratickým předákem Františkem Soukupem a státoprávníkem 
Antonínem Hajném. Ani jeden z nich se však neodhodlal k útěku do zahraničí. Kramář 
to odmítal s tím, že ho bude třeba v okamžiku příchodu ruských vojsk v Praze. 
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Masaryk marně bombardoval Mafii svými vzkazy, které Sychrava dopravoval do Čech 
za pomoci českých krajanů ze Švýcarska. „Český národ, nejen jednotlivci," psal, 
„musí před Evropou vystoupit. Zadarmo, bez přičinění našeho samostatnost nám 
nedá nikdo.“ Za nejpovolanějšího k odchodu do emigrace považoval právě Karla 
Kramáře. Zdůrazňoval ovšem, že „nestačí stavět jen na ruskou kartu, Francouzové, 
Angličani jsou velmi potřební.“ A stále znovu opakoval: „Budeme muset vystoupit 
veřejně, národ mlčící nic nedostane. To všecko platí i pro ten případ, že by nás Rusové 
okupovali. Ale počítejme i s tím, že neokupují! Se mnou musí být 2-3. Někdo z 
mladočeské strany a jeden za radikály. A brzy!“ Benešovy odpovědi však byly 
negativní. „Je možno, že pojede Scheiner, Kramář nemůže“, vzkazoval Sychravovi 
koncem dubna a o týden později si zoufal: „Z mladočechů nelze dostat nikoho. Kramář 
nechce... Prosím, dejte Masarykovi v úvahu, zda by nebylo lépe obrátit se k mladým 
lidem dříve, než bude pozdě. Ze starých politiků sotva kdo se odváží." Nakonec ale 
reprezentovali českou emigraci právě ti nejstarší. Za pětašedesátiletým profesorem 
Masarykem odjel začátkem května 1915 už šestašedesátiletý agrární poslanec Josef 
Dürich, zastánce Kramářovy slovanské politiky. Získal pas k cestě do neutrální ciziny za 
svými dcerami a zetěm a byl ochoten zůstat v zahraničí do brzkého již (jak se v Praze 
předpokládalo) konce války. „Pracujte pro velikou slávskou impérii,“ řekl mu Kramář, 
když se s ním loučil. O neskonalé důvěře v ruské vítězství a také o naprosté nein-
formovanosti o skutečném vztahu ruské (a srbské) vlády k české otázce a o situaci mezi 
českými zajatci v Rusku a Srbsku svědčí přehnané představy mezi pražskými spiklenci, 
vtělené do zprávy z počátku května 1915: „Ať se Masaryk obrátí s Dürichem do 
Petrohradu a do Niše s tímto požadavkem: Srbská a ruská vláda propustí české zajatce, 
kteří se přihlásí dobrovolně, a dá jim výzbroj . Hned ať Rusové se pokusí proniknout do 
dvou až tří okresů na Slovensku a obsadí ve Slezsku 2-3 okresy, ať tam dopraví asi 10 
tisíc-20 tisíc českých zajatců jako okupační armádu. Dalších 100 000 českých zajatců, 
také ze Srbska, ať je připraveno ve výzbroji okupovat další území. Jak okupace se 
provede, ať je na těchto územích ihned prohlášena česká provizorní vláda.“  V této 
souvislosti je zajímavé zmínit, že českou politickou emigraci z počátku tvořil téměř sám 
Masaryk, a to na rozdíl od na západě známé dlouholeté polské emigraci a početnější 
jihoslovanské emigrace. Samozřejmě toto bylo historicky dáno, neboť polská emigrace 
existovalo již od dob Napoleona a jihoslovanská se zase opírala o srbské zastupitelské 
úřady v zahraničí a různé emigrantské veličiny z Chorvatska, Dalmácie, Slovinska a 
Bosny a Hercegoviny. Nečetnost české emigrace však proti výše zmíněným se nakonec 
ukázala jako výhoda, neboť netrpěla rozpolceností, nejednotností či přílišnou 
názorovou odlišností.146   
 
Masaryk tak pokračoval v činnosti, která měla pro budoucí aktivní český podíl na 
evropské válce (včetně samostatné české armády) podstatnější význam. Podařilo se mu 
získat prostředky pro vydávání francouzského časopisu, který za redakce E. Denise 
vyšel poprvé 1. května 1915 v Paříži s názvem „La Nation Tchéque“. Koncem dubna 
byl pak v Londýně přijat sekretářem ministra zahraničí Clerkem a na jeho výzvu 
zpracoval se Setonem Watsonem memorandum, které Clerk odevzdal svému ministrovi. 
S titulem „Independent Bohemia“ nebo–li „Nezávislé Čechy“ bylo memorandum vytištěno 
jako důvěrný materiál, který byl rozeslán ruským a francouzským diplomatům v Londýně, 
předán i francouzskému ministerstvu zahraničí, a část nákladu, vytištěná na velmi 
tenkém papíře, byla dopravena do Prahy. 
 
Memorandum „Independent Bohemia“ upřesnilo Masarykovy důvody pro případné 
zatčení rakouskými úřady, a to i protože zmařil vydání vládou požadovaného 
loajálního prohlášení českých politiků, které mělo veřejně odsoudit údajnou velezradu 
28. pěšího pluku. Obvinění proti sokolskému vůdci Scheinerovi bylo ještě absurdnější. 
Kladlo mu jako starostovi Sokola za vinu, že čeští zběhové do ruského zajetí používají 
sokolské legitimace; Scheiner byl proto brzo propuštěn. Na začátku června se s 
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upraveným pasem bulharského studenta Božinova podařilo odjet do Švýcarska 
poslednímu z okruhu státoprávní mládeže Miroslavu Plesingerovi. Rašín po něm 
vzkazoval, aby s ohledem na zatýkání Masaryk veřejné vystoupení odložil; několik dní 
nato byl Rašín zatčen. Beneš se ještě snažil pohnout Františka Soukupa ke splnění slibu, 
že bude emigrovat některý ze sociálně demokratických politiků. Nakonec zůstalo při 
tom, že do USA v červenci 1915 odjel - údajně studovat „možnosti využití umělých údů 
pro válečné invalidy" - Benešův bratr, sociální demokrat Vojta Beneš. 
 
Nezanedbatelná finanční podpora ze strany amerických Čechů umožnila Masarykovi, 
aby připravil vydávání českého časopisu. Vzhledem k tomu, že švýcarská neutralita 
znemožňovala vydávat otevřeně protirakouský list, rozhodl se (aby zachoval možnost 
ilegální dopravy přes Švýcarsko do Čech) tisknout jej ve francouzské pohraniční obci 
Annemasse. Pod redakcí Lva Sychravy tu 22. srpna 1915 vyšlo první číslo 
čtrnáctideníku „Československá samostatnost“ jako „orgánu politické emigrace". Prvé 
číslo „Československá samostatnost“ otisklo základní programový dokument čs. 
zahraničního odboje,který zněl: 
 
 „Náš program:“ 
 
Český politický list za hranicemi je vynucen okolnostmi a odůvodněn zkušenostmi 
celého roku války.Válka nás překvapila. Český národ nebyl na ni připraven ani doma 
ani za hranicemi; vláda vídeňská a její soldateska využila této nepřipravenosti a 
ujařmila především mluvčího českého veřejného smýšlení, český tisk.Smutné osudy 
českého tisku od počátku války jsou každému dobře známy: čelné orgány všech 
českých stran zastaveny,redaktoři vězněni a listy, které přetrvaly tuto hrůzovládu, 
donuceny sloužit c.k. korresp. kanceláři. Policie a censura staly se hlavními 
přispívateli a spoluredaktory českých listů. Jako český tisk, trpí také četní 
jednotlivcové za své české a slovanské přesvědčení; vůdčí lidé vrženi do žalářů,české 
pluky decimovány – na popravištích nevysychá česká krev. Vídeň vnutila nám 
bratrovražednou válku a popravami a žalářováním chce nás donutiti, abychom zřekli 
se sebe, svého slovanského cítění, svého vědomí práva. Evropa již ví, jak odpověděli 
na tyto zločiny čeští vojáci. Přijde jistě doba, kdy i český lid v českých zemí bude moci 
odpověděti. Zatím nutno mluviti za hranicemi. 
 
Československá samostatnost chce ve své zemi volně tlumočit pravé smýšlení 
českého národa; vedle listů vycházejících v cizích jazycích a vedle českých listů 
svobodné Ameriky a ostatních kolonií českých musí být alespoň jeden český list, jenž 
by jakožto orgán  české politické emigrace hájil politický program český, protestoval 
protirakousko-uherskému terorismu a informoval o tužbách a cílech českého národa 
v Zemích Českých. Vídeň nemůže a nesmí se chvástat, že národ český svým 
mlčením její válku a politiku schvaluje. 
 
Československá samostatnost už svým jménem hlásí český všenárodní program: 
politickou samostatnost národa českého a slovenského! K uskutečnění tohoto 
starého českého programu nesou se dnes vroucí tužby celého českého národa, ve 
vlasti i za hranicemi, bez rozdílu tříd a politických stran a na této jednotě českého 
národa,která je pro nás spíše radostnou skutečností a samozřejmým předpokladem 
nežli pouhým bodem programu, nezmění nic nemravné úsilí rakouské vlády o získání 
jednotlivců, ani odporné násilí, kterým táž vláda vynucuje na některých korporacích v 
Čechách projevy věrnosti k císaři a Rakousku. 
 
Československá samostatnost chce také sloužit českým koloniím, zahraničním 
svědomitým zpravodajstvím;za nynějších poměrů je to úkol velmi těžký, ale 
vynasnažíme se, aby kolonie naším listem dostávaly přesné zprávy o tom, co se děje 
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ve vlasti a aby měly správný obraz o poměrech domácích.Tím „Československá 
samostatnost“do jisté míry nahradí českým vystěhovalcům přerušené spojení s vlastí. 
 
Československá samostatnost bude též přinášeti zprávy z jednotlivých kolonií a jsouc 
ve stálém styku s Českým zahraničním Komitétem, který zajisté nalezne u českých 
zahraničních organisací účinnou podporu své činnosti,vynasnaží se býti 
prostředníkem mezi koloniemi a zjednati předpoklady proúčelnou spolupráci všech 
těch, kteří dokládajíce všechny ostatní zájmy, dle svých sil a prostředků pracovati 
chtějí k dosažení společného cíle. K organisacím českých kolonií vznášíme hned 
předem prosbu, aby nám zasíláním zpráv o své činnosti náš úkol usnadnily a dle 
svých sil nás podporovaly. 
Redakce Československé Samostatnosti147 
 

V situaci, kdy za hranicemi byli pouze dva oficiální čeští politikové, poslanci Masaryk a 
Durich, a naděje na příchod dalších byly téměř nulové, zbývalo jen nouzové řešení - 
vytvořit ústřední vedení české emigrace s pomocí krajanských českých spolků v 
zahraničí, které už své představy o budoucnosti českých zemí na začátku války 
proklamovaly. V Rusku vyvolaly válečné cíle carské vlády, mlhavě formulované jako 
osvobození Slovanů, proruské a proválečné sympatie a naděje v osvobozeneckou úlohu 
Ruska. Krajanské spolky z Kyjeva, Moskvy a Petrohradu se obracely na cara a vládu s 
výzvami a memorandy, žádajícími zařadit mezi válečné cíle Ruska i obnovení českého 
království s Romanovcem na trůně, k němuž by bylo připojeno Slovensko.V těchto 
memorandech ovšem vždy většinou převažoval patos nad věcnými argumenty. 
 
Masaryk si také začal uvědomovat, že pro prosazení programu státní samostatnosti 
bude mít zcela zásadní význam, pokud bude vytvořena česká vojenská jednotka 
bojující na straně Dohody, a to jak z krajanů v zahraničí, tak hlavně ze zajatců 
z rakousko – uherské armády. Bylo nutné navázat na Rotu Nazdar francouzské Ci-
zinecké legie, dobrovolce v řadách srbské armády a Českou družinu v Rusku, spojit 
živelné a roztříštěné pokusy o vytvoření české vojenské jednotky v jednotné úsilí o 
ustavení české, resp. československé armády, předpokládalo získat pro tuto myšlenku 
především bývalé rakousko-uherské vojáky, jejichž počet v ruském a od roku 1915 i v 
italském zajetí neustále rostl. Jasné a srozumitelné prohlášení Českého komitétu 
zahraničního proklamující, že Češi se v evropské válce staví na stranu Dohody - 
doslova „k Rusům a Srbům a jejich spojencům“ a usilují o svůj samostatný stát, v 
němž se spojí se Slováky, vytvořilo k tomu základní programové předpoklady. Už 
v únoru 1915 prohlásil: „Postavíme-li armádu, dostaneme se tak do nového právního 
postavení jak k Rakousku tak k Dohodě, další krok by byl i eventuální vyhlášení 
války Rakousku-Uhersku. Tím se vytvoří politická situace, která nám umožní ve chvíli 
mírového jednání dosáhnout minima našich požadavků. V každém případě nebudou 
moci Spojenci ani Vídeň přejít kolem nás mlčky, budeme-li mít vojáky, budou míti 
Spojenci i naši doma eventuálně kompensační prostředek k dosažení ústupků naší 
národní věci, i kdyby to pak dopadlo špatně. Bez rozhodného boje i vojenského 
nedostaneme však nic od nikoho.“148 Bylo to tím významnější, že i průběh válečných 
operací v letech 1915-16 ukázal, že tato válka nebude krátká. 

II) Programy domácích politických představitelů.  

Na začátku války vládla v Čechách vyčkávací politika. Probíhaly jen poradní 
schůzky jejich představitelů. Vytvořily se dva póly české politiky – aktivismus a 
pasivita. Aktivismus počítal s vítězstvím Rakouska-Uherska a proto se k němu chtěl 
veřejně přihlásit a uchránit národ před perzekucí. Nepovedlo se jim vytvořit 
společnou prorakouskou organizaci všech stran. Patřily sem katolické strany a 
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sociální demokraté. Pasivita počítala s rozpadem Rakouska-Uherska, a proto se její 
zastánci  chtěli vyvarovat jakékoliv jeho podpory. 
 
První válečný rok uplynul a spontánní české reakce na válku, spojené s nadějí, že 
skončí rychlým vítězstvím ruských zbraní muselo nahradit vystřízlivění a trpělivá 
politická, diplomatická a organizační práce. Domácí političtí představitelé začínali 
jednat o možných řešení napříč politickým spektrem, jasné programy nikdo 
pochopitelně nevytyčoval. Velkým kladem těchto jednání byla skutečnost, že se jich 
účastnili zástupci sociální demokracie, kteří v předválečném období jakoukoli 
spolupráci s českými (národními) politickými stranami odmítali a setrvávali na 
internacionálním stanovisku dělnického hnutí.  V domácí politice nejradikálněji 
postupovalo ústředí domácího odboje provázané s odbojem zahraničním, a to již 
zmiňovaná Maffie. Kromě rozsáhlé sítě informátorů měla Maffie pravidelné spojení 
se zahraničím, za pomoci železničářů mezinárodních vlaků byly zprávy dopravovány 
do neutrální ciziny, kde je přebírali určení pracovníci zahraničního odboje. 
Podobným způsobem byly zasílány zprávy ze zahraničí domů, zde se však různými 
indiskrecemi podařilo rakouské policii některé zprávy zadržet (tzv. knoflíková aféra, 
zatčení a pozdější izolace zpěvačky Emy Destinové aj.) a následně pak zatknout část 
domácích spolupracovníků Maffie, její řídící jádro však až do podzimu 1918 nebylo 
zasaženo. Proměna vedení domácího odboje sice souvisela s nucenou emigrací 
Edvarda Beneše a zatčením Aloise Rašína, ten však byl zatčen z jiných důvodů, než 
za podíl na řízení odbojové organizace. Po těchto dvou citelných ztrátách byl do čela 
domácího odboje postaven Přemysl Šámal, stojící v čele Ústřední matice školské. 
Právě tato instituce převzala krytí odbojového ústředí, její sekretariát pod vedením 
Františka Bělohrádka se proměnil v ústřednu Mafiie. Získávání informací pro 
zahraniční odboj (a pro dohodové mocnosti) bylo jednou stranou mince působení 
domácího odboje, tou druhou se stalo šíření necenzurovaných zpráv ze zahraničí, 
týkajících se zvláště vývoje situace na frontách a činnosti krajanského a exilového 
odbojového hnutí. Představitelé zahraničního odboje však předpokládali, že Maffie 
se stane jejich spojením na českou politickou scénu, že pomocí ní budou českou 
politiku ovlivňovat a řídit. Tato představa se však nenaplnila. Na přelomu let 1915 a 
1916 se sice vedení Maffie podílelo na sjednocování české politické reprezentace, od 
poloviny roku 1916 však přímých kontaktů odboje a českých politiků výrazně 
ubylo, a také se zkomplikovala možnost předávání informací se zahraničím. Od léta 
1917 až do května 1918 nepřišla z centra zahraničního odboje v Paříži pro Maffii 
jediná instrukce, takže česká zahraniční i domácí politika postupovaly fakticky 
nezávisle na sobě, beze všech užších kontaktů. Tato situace zůstala nezměněna až 
do října 1918.  
 
Situace v zázemí se začala zhoršovat po průlomu u Gorlice v květnu 1915, kde byla 
prolomena ruská frontová postavení rakousko – německým vojskem či spíše 
německými údernými prapory, neboť slabost rakousko uherských branných sil byla 
více než očividná a plně se projevila debaklem v Srbsku. Německý spojenec si toho 
byl dobře vědom, a proto němečtí specialisté nalezli v ruské obraně nejslabší místo 
právě u Gorlice v Haliči, kam byly poslány elitní německé úderné jednotky, které 
nedokázala ruská obrana zadržet. Vrchní velitel a zároveň carův strýc Nikolaj 
Nikolajevič Romanov nařídil mohutný ruský ustup z téměř celé Haliče, území 
ruského Polska a Pobaltí, aby se vyhnul mohutnému několikerému obklíčení a 
obrovskému riziku zničení či výraznému oslabení ruské armády. 
 
To vše se pochopitelně odrazilo v české politice v Rakousku. „Ruský ústup nesmí nás 
zmalomyslnit. Doufejme, že Rusové věc napraví: nakonec Německo a Rakousko 
prohrají, alespoň do té míry, že se o nové Evropě bude jednat. Musíme pro kongres 
získat hlasy diplomatů, a ovšem vlád. Nejen Rusů, nýbrž všech. My proto musíme 
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veřejně vystoupit jménem národa; bez tohoto vystoupení by se o nás nejednalo. A 
musíme vystoupit kvůli samým sobě: to, co Rakousko nám za války udělalo 
(věšení, decimování atd.), nemůžeme klidně snést, sic ztratíme nejen důvěru a 
úctu Evropy, nýbrž i sebeúctu. Ani pes nedá se tak beztrestně bít! Rakousko 
ukazuje, že, nám nedůvěřuje, již proto musíme být proti němu. I kdyby Rakousko 
vyhrálo a zůstali bychom v něm, budeme muset léta dělat politiku radikálně 
opoziční. Proto my zde v zahraničí budeme levé křídlo: co jsme dosud nedělali, 
musíme pak dělat — politiku emigrační jak Poláci, Maďaři, všichni, kteří politiku 
vnější dělali a kteří něco dosáhli! List francouzský a český zůstanou pro budoucnost 
pro všechny případy; a já jsem ochoten žít v emigraci a vést politiku zde, bude-li 
toho třeba, nebudou-li mladší. (Z Masarykova vzkazu do Prahy, z konce května 
1915)149 
 
 Na jaře 1915 se Maffii ještě dařilo odvrátit pokusy o uveřejnění loajálního projevu 
českých politiků. Když „český“ ministr veřejných prací rakouské vlády von Trnka 
žádal, aby „vzhledem k nedisciplinovanosti českých pluků“ české politické kruhy 
něco učinily nejlépe „projev pro mocnáře a Rakousko“. Také politování pražské 
městské rady nad údajným přechodem 28. pěšího pluku posádkou v Praze na 
Brusce zůstalo neuveřejněno.¨ Po obratu na východní frontě a zatčení Kramáře, 
Rašína a dalších loajální proud české politiky začal převažovat. Sjezd českých 
okresních zastupitelstev zaslal v červnu 1915 hold císaři a červencový sjezd Svazu 
českých měst prohlásil, že válka „přispěla již neodvratně a neoblomně k utužení 
staletého svazku nejdůvěrnější oddanosti  českého národa k nejjasnějšímu rodu 
panovnickému.“ České politické strany byly nuceny na takovou situaci reagovat. 
V záři a říjnu 1915 probíhala horečná jednání představitelů staročeské, 
mladočeské, agrární a sociálně demokratické strany, která vyústila v přijetí 
společného politického programu 4. listopadu 1915. Program ten měl dát české 
politice pevný směr, který by zabezpečoval „možnost účinné obrany národních 
zájmů.“ Základem programu byla teze, že česká politika spatřuje ve společném 
mocnářství „záruky všestranného národního rozvoje“. Současně však zdůraznil 
„historické poslání mocnářství býti záštitou rovnoprávných národů v jeho oblasti 
žijících. Program vyjadřoval ochotu „poskytnout státu brannou moc, kterou 
potřebuje k obraně mocného postavení“ a uznával, že „v zájmu bezpečnosti a 
ochrany mocnářství spojenecké nynější poměry musí býti udrženy“. Současně však 
odmítal „potřebu celní unie s německou říší“ a žádal pro Rakousko-Uhersko 
„utužení jeho postavení navenek“, jinými slovy z výraznění jeho nezávislosti na 
Německu. Významné bylo i to, že tento program nebyl zveřejněn.150      
 
Mnohem užší spolupráce však byla navázána mezi dalšími stranami. Společná 
dohoda staročechů, mladočechů, realistů a národních socialistů byla nakonec 
formulována 31. ledna 1916, jejími autory byli pokrokář František Drtina, 
mladočech František Fiedler a Přemysl Šámal, jenž zde působil jako „kontrola“ za 
odbojovou organizaci, aby při formulování programu nebyly poškozeny zájmy 
zahraničního exilu. Lednová dohoda byla do března 1916 schválena představiteli 
zainteresovaných stran a 21. března fakticky došlo k jejich sloučení do nové 
„národní strany“ v čele se staročechem Karlem Mattušem. Strana nebyla zatím 
ochotna publikovat svůj program, který vycházel z udržení statu quo ante bellum, 
tedy i ze zachování dualismu. Pro programovou nečitelnost nové strany se však k ní 
zdrženlivě postavila sociální demokracie, spolupráci odmítly také moravské 
politické strany. Předseda nového seskupení Karel Mattuš se v květnu 1916 pokusil 
o proklamaci stranického programu, jenž však byl zaměřen plně aktivisticky, aby 
uchránil české obyvatelstvo od další vlny perzekuce. Proti tomu se však postavili 

                                                           
149 Galandauer Jan, PhDr, T.G. Masaryk a vznik ČSR, časopis Slovo k historii, citace č.14, 1988. 
150 Pichlík Karel, Klíma Bohumír, Zabloudilová Jitka Českoslovenští legionáři (1914-1918), edice Archiv 1996, 
str. 46. 
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členové předsednictva za realisty a národní socialisty, kteří oznámili, že publikování 
takového programu znamená jejich okamžitý odchod. Na jejich stranu se nakonec 
postavili také mladočeši, takže pokus o sjednocení části sil do jediné „národní“ 
strany po dvou měsících ztroskotal. 
 
Jediným výsledkem této první sjednocovací akce české politiky zůstala úzká 
spolupráce tiskových orgánů tří největších českých politických stran, Venkova, 
Práva lidu a Národních listů, které následně prezentovaly jednotnou českou 
politickou linii, reprezentovanou dohodou mezi Antonínem Švehlou, Bohumírem 
Šmeralem a Zdeňkem Tobolkou. Pro obnovení užší spolupráce představitelů české 
politiky však bylo třeba výraznějšího impulsu zvláště v okamžiku, kdy hrozba 
vojenské diktatury počátkem roku 1916 pominula. Tímto impulsem se nakonec 
stalo řešení polské otázky politickými představiteli Ústředních mocností v průběhu 
roku 1916. 
 
Postupně se  čeští politici dokázali dohodnout na společném postupu v některých 
otázkách do té doby zcela protikladné strany, jakými byli agrárníci a sociální 
demokraté (šlo hlavně o otázky zásobovací). Přijetí společného programu 
odstartovalo pokusy o stále užší společný postup českých stran v roce 1916. 
V dubnu téhož roku vzkazoval Přemysl Šámal jménem Maffie Benešovi do Paříže, že 
se jedná o „soustředění všech českých a moravských stran“, které naráží pouze na 
požadavek nějakého veřejné prohlášení; shora o to usilují“. Sychrava v květnu 
odpověděl směrnicí, že strany musí mlčet až „do konce“ a měl na mysli konec války, 
ten byl však v nedohlednu. 
 
Nutno ovšem zmínit, že k výše popsané spolupráci byla česká politická garnitura do 
jisté míry nucena bezvýchodnou situací. Po ruském ústupu z Haliče se zlepšila  
výrazně situace rakouských zbraní. Česká protirakouská opozice byla částečně 
paralyzována  zatčením některých jejich čelných představitelů. Nejdříve byl zatčen 
Václav Klofáč, a to již v září 1914, poté dne 21. května 1915 Karel Kramář  a 
starosta Sokola Josef Scheiner a redaktor Národních listů Vincenc Červinka v roce 
1916 k nim přibyl představitel českého hospodářského života Jaroslav Preiss.  
Reálná domácí politika tak v roce 1915 spěla  do deprese.  To také s přispěním 
poltických představitelů  českých Němců, kteří v červenci 1915 vytvořili program, 
známý jako „Velikonoční program“, který požadoval zákonné zajištění německé 
nadvlády v Rakousku. Žádal zrušení historických individualit a ustavení jednotného 
rakouského císařství. České země měly být rozděleny na území německá a smíšená. 
Na německém území by byla přípustná jen němčina, na smíšeném území by se 
čeština připouštěla, ale jen pro vnější styk.  
 
Celá tato připravovaná proměna se odehrávala v období zásadních změn v rámci 
celého Rakousko-Uherska – 21. října byl zastřelen předlitavský ministerský 
předseda Karl hrabě Stürgkh a 21. listopadu zemřel po 68 letech vlády císař 
František Josef I. Novým rakousko-uherským panovníkem se stal císař Karel I., do 
čela vlády se na přechodnou dobu postavil Ernst von Koerber, vystřídaný v prosinci 
1916 šlechticem Jindřichem hrabětem Clam-Martinicem, synovcem stejnojmenného 
českého politika konce 19. století. Na rozdíl od svého strýce však byl nový premiér 
zásadním odpůrcem české politiky a snažil se o prosazení hlavních zásad 
Velikonočního programu, tedy o oktroj v otázce vyčlenění Haliče (a Bukoviny) 
z Předlitavska, a o následné svolání Říšské rady, na němž by již německá strana 
měla výraznou převahu nad českými, slovinskými (a případně italskými) poslanci. 
 
Obava z minorizace přiměla většinu českých politiků k rychlé dohodě. Iniciativa 
vzešla od mladočechů, rozhodující byla schůzka mladočeského (Zdeněk Tobolka), 
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agrárního (Antonín Švehla) a sociálně demokratického (Bohumír Šmeral) 
představitele 11. listopadu 1916, na níž bylo rozhodnuto o semknutí většiny 
českých politických stran, aniž by byly dlouze řešeny programové otázky. Dalším 
jednáním byl pověřen Antonín Švehla, který na základě předběžných dohod dosáhl 
během jediného týdne souhlasu představitelů většiny politických stran. Sjednocení 
české politické scény bylo vyhlášeno 19. listopadu 1916 na základě dohody devíti 
českých politických stran (České strany agrární, České strany křesťansko sociální, 
České strany národně sociální, Českoslovanské sociálně demokratické strany 
dělnické, Katolické strany národní na Moravě, Křesťansko sociální strany, Lidové 
strany pokrokové, Národní strany a Národní strany svobodomyslné). Vznikly dvě 
politické instituce, Český svaz (sdružující většinu českých poslanců Říšské rady ve 
Vídni) a Národní výbor (působící v Praze jako prostředník mezi poslanci a stra-
nickými sekretariáty). Český svaz byl řízen devítičlenným předsednictvem v čele s 
agrárníkem Františkem Staňkem, místopředsedy byli sociální demokrat B. Šmeral a 
mladočech J. Maštálka a jednatelem sociální demokrat V. Husar. Předsedou 
Národního výboru se stal staročech Karel Mattuš a jeho jednatelem Antonín Švehla. 
Mimo tyto politické struktury však zůstávali radikální představitelé České strany 
pokrokové a České strany státoprávně pokrokové – vzhledem ke svým kontaktům s 
Maffií (a tím i s exilem) odmítali aktivizaci české politiky v rámci monarchie, neboť 
předpokládali, že bude vedena v aktivistickém duchu a tím zpochybní českou 
zahraniční akci. 
 
Vznik obou politických institucí byl ohlášen tiskovým provoláním „Českému 
národu!“, v němž se na jedné straně uznávaly dynastické zájmy, na druhé straně 
byl vytyčen požadavek úplné rovnoprávnosti všech národů a nedílnosti království a 
zemí. Fakticky je tak požadováno zachování „statu quo ante bellum“ ve vnitřním 
uspořádání monarchie. Nástup nového panovníka, císaře Karla I., hlavně jeho 
korunovace na uherského krále 30. prosince 1916 v Budapešti, ovšem znamenala 
novou kapitulaci českého politického programu – účast českých politiků na 
korunovaci byla de facto znamením českého souhlasu s dualismem a ústupem od 
státoprávního programu deklarované rovnosti svatoštěpánské a svatováclavské 
koruny. Český svaz tím veřejně deklaroval podporu a loajalitu monarchii a vyvolal 
tím nedůvěru české veřejnosti, kterou umocnily ještě jeho další kroky. Až na samé 
dno pak museli čeští politici sáhnout v lednu 1917, kdy dohodové mocnosti 
odpověděli na výzvu amerického prezidenta Woodrowa Wilsona ohledně vlastních 
válečných cílů – mezi jinými zde byl uveden požadavek na „osvobození 
Čechoslováků“. Představitelé Českého svazu se sice zpočátku chtěli vlastnímu 
vyjádření vyhnout, na nátlak rakouské vlády však připravili loajalistické stanovisko, 
které chtěli přednést přímo novému císaři Karlu I. Se svým memorandem se však 
nedostali dále, než ke společnému rakousko-uherskému ministrovi zahraničí, 
Otakaru hraběti Czerninovi. Ten však při jednání 30. ledna 1917 odmítl předložený 
dokument jako nedostatečný a nadiktoval českým politikům vlastní prohlášení, 
s nímž se měli obrátit pouze k němu. Následujícího dne tento dopis schválilo 
předsednictvo Českého svazu, poslalo jej hraběti Czerninovi, a ten je nechal 
publikovat. Českým politikům se za tyto projevy absolutního loajalismu dostalo jen 
neurčitých příslibů v otázkách audience u císaře a jednání o případném oktroji 
ústavy. Naštěstí pro zahraniční rezistenci bylo toto prohlášení české absolutní 
loajality s Rakousko-Uherskem bráno vládami dohodových zemí jako vynucené, 
takže výrazněji nepoškodilo snahy exilu, na domácí scéně ale vyvolalo značné 
rozhořčení. 151 
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15) Zveřejnění programu a vznik vrcholných orgánů zahraniční 
politické emigrace.  
 

Podobně jako se Německo snažilo využít protibritského hnutí Irů a polského odporu 
proti Rusku, začaly se jednotlivé dohodové mocnosti zajímat o protiněmecké síly ve 
střední Evropě, zvláště česká emigrace vzbudila svými diplomatickými memorandy a 
veřejnými prohlášeními jejich pozornost. Na začátku roku 1916 to byly především 
Francie a Rusko, které o ni začaly projevovat zájem. 
 
Předtím již v září 1915 se Masaryk přestěhoval do Londýna, kde se stal profesorem 
slavistiky na londýnské univerzitě. Profesura jej existenčně zajišťovala. 19. října 
1915 pronesl vstupní přednášku nazvanou „Problém malých národů v nynější 
evropské krizi". Dokazoval v ní, že je v zájmu dohodových států aby malé národy ve 
střední, východní a jihovýchodní Evropě ustavily své samostatné státy, které by 
vytvořily bariéru proti „nenasytné výbojnosti Německa". 
 
Veřejně vystoupil až 14. listopadu 1915, kdy bylo ve Francii, Rusku a Spojených 
státech amerických uveřejněno prohlášení, které jménem tzv. Zahraničního 
komitétu českého – jak se politické shromáždění české emigrace poprvé oficiálně 
nazvalo - vyhlašovalo požadavek vytvoření samostatného československého státu 
s tímto obsahem: 
  

Český národ svobodnou volbou krále z rodu Habsburského spojil se s Uhry 
a rakouskými Němci v soustátí rakouské; dynastie však postupnou centralizací a 
germanizací vytvářela stát absolutistický porušujíc proti smlouvě samostatnost 
českého státu navenek i uvnitř. Český národ vysílen evropskou a habsburskou 

protireformací dovedl tomuto násilí úspěšně ji čeliti teprve od svého obrození na 
sklonku XVIII. století; čelila mu hlavně revoluce roku 1848. 

Revoluce zdolána, vydobytá práva národů, zejména českého, opět obětována 
absolutismu, jenž však otřesen válkou roku 1859 ustoupil neúplnému 

konstitucionalismu. Maďarům Vídeň povolila, Čechům dostaly se jen nedodržené 
slavnostní sliby. Český národ se však v parlamentě a na sněmech stále 

domáhal svého historického práva a usiloval proti německo-maďarskému dualismu 
o federizaci říše. Jednotlivé pokusy o dohodu s říší rozrážely se o panovačnost 

Němců a Maďarů. 
Válka nynější protivy mezi národem českým a Rakousko-Uherskem přiostřila. 

Válka započata bez vota parlamentu: všechny státy předložily rozhodnutí o válce 
parlamentu, jen vláda vídeňská bála se vyslechnout své národy, protože většina 

jich byla by se vyslovila proti válce. Zástupcové českého národa jistě by byli 
protestovali se vší rozhodností; proto vláda nevzala ani jediného českého 

zástupce na potaz při kroku tak osudném. 
Národ český v nové době vždy hájil program rozhodně slovanský; také v této 

válce od samého počátku přes neslýchaný teror, potlačující každý projev 
opravdového smýšlení lidu, v českých zemích projevovány sympatie k Rusku a 

Srbsku a jejich spojencům; projevy austrofilské jsou vládou vynucovány. Dnes 
vůdčí politikové čeští úpí v žalářích, šibenice staly se oblíbenou podporou 

neschopné administrace, české pluky decimovány, protože spontánně jednaly 
podle všenárodního českého programu. Práva jazyka českého bezohledně 

porušována a ztenčována i za války, absolutistická soldateska řádí v českých, 
neněmeckých a nemaďarských zemích jako v zemi nepřátelské; každý projev 
české publicistiky se potlačuje, kdežto našim národním odpůrcům nejen se 

dovoluje agitace proti českému národu, Vídeň a Budapešť podporují i 
pangermanistické orgie. 

Za takové situace český národ nemůže dále mlčet. 
Proto utvořil se zahraniční komitét české emigrace, aby cizinu o pravém stavu 

věcí informoval a státníkům, politikům a publicistice spojenců a neutrálních států 
tužby českého národa přednášel a český program hájil. 

Všechny české strany domáhaly se samostatnosti národa posud v rámci 
Rakousko-Uherska; průběh bratrovražedné války a bezohledné násilí Vídně nutí 

nás domáhat se samostatnosti bez ohledu na Rakousko-Uhersko. 
Usilujeme o samostatný československý stát. 
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Český národ se přesvědčil, že musí starat se sám o sebe. Rakousko poraženo 
nejen Ruskem, nýbrž i tím malým, tak opovrhovaným Srbskem, a stalo se 
dependencí Německa; dnes pod vedením Berlína na chvíli se zotavilo, ale to 

zoufalé napětí sil nás nemýlí, jest jen důkazem, že Rakousko-Uhersko již 
abdikovalo. Ztratili jsme důvěru v životnost Rakousko-U herska, neuznáváme již 

jeho oprávněnost; svou neschopností a nesamostatností podalo celému světu 
důkaz, že slovo o nutnosti Rakouska je překonáno a právě touto válkou naprosto 

vyvráceno. Ti, kdo hájili možnost, ba nutnost Rakousko--Uherska — a byl to 
jednu dobu sám Palacký -- chtěli federativni soustátí rovnoprávných národů a 
zemí; avšak Rakousko-Uhersko dualistické stalo se potlačovatelem neněmeckých 

a nemaďarských národů, je překážkou míru v Evropě a zvrhlo se v pouhý 
nástroj dobývačnosti Německa na východ, bez vlastního pozitivního cíle, 

neschopno vytvořit organický státní celek rovnoprávných, svobodných a kulturně 
pokračujících národů. Dynastie, žijíc ve svých absolutistických tradicích, udržuje 
se jako fantom bývalé světové říše nedemokratickým spolupanstvím neplodné 

šlechty, beznárodní byrokracie a protinárodního důstojnictva. 
Dnes už nikde není pochybnosti, že Rakousko-Uhersko použilo sarajevského 

atentátu neprávem proti Srbsku; Vídeň a Budapešť pokračovaly ve své 
protislovanské politice, která se tak hanebně projevila v řadě procesů proti Srbům. 

Vídeň a Budapešť neštítily se proti Jihoslovanům užít falešných dokumentů 
vlastním vyslanectvem vyráběných a v této politice falše Vídeň a Budapešť 

pokračují touto válkou. K falši pojí se teď proti národům neněmeckým a 
nemaďarským mstivost a ukrutnost přímo barbarská. 

Německo sdílí vinu Rakousko-Uherska; bylo v jeho moci a bylo jeho povinností 
vůči kultuře a lidstvu válku zamezit a vídeňsko-budapešťské imperialistické 

frivolnosti nepoužít. 
Rakousko-Uhersko a Německo bojují se svým tureckým a bulharským 

spojencem pro věc špatnou a ztracenou. 
 

Za Český komitét zahraniční: 
 

Josef Dürych, poslanec české strany agrární na radě říšské ve Vídni. T. G. 
Masaryk, poslanec na radě říšské ve Vídni, profesor české univerzity v Praze a 

profesor univerzity v Londýně. Bohumil Čermák, předseda Jednoty 
československých spolků v Rusku. Dr. Ludvík Fischer, advokát, předseda 

Národního sdružení v Chicagu. František Kupka, člen České Akademie, předseda 
Výboru české kolonie a českých dobrovolníků v Paříži. Antonín Veselý, předseda 

Československého socialistického spolku „Rovnost" v Paříži. Karel Pergler, 
advokát, člen Národního sdružení v Chicagu. Emanuel Voska, člen Národního 

sdružení v Chicagu. Jan Sýkora, předseda Českého komité v Anglii. Bohdan Pavlů, 
redaktor „Čechoslováka" v Petrohradě. František Kopecký, sekretář Českého 

komité v Anglii. Albert Mamathey, předseda Slovácké ligy v Americe. František 
Daxner, tajemník Slovácké ligy v Americe. 

 
(Z Prohlášení Českého komitétu zahraničního ze dne 14. listopadu 1915)152 
 
Prohlášení podepsali T. G. Masaryk, Josef Dürich a zástupci českých a slovenských 
krajanských spolků v Anglii, Francii, Rusku a USA. Český komitét zahraniční byl 
souhrnný název pro ty, kdo prohlášení podepsali, nikoliv skutečné politické vedení 
a organizační centrum. Tím se v únoru 1916 stala Česká národní rada (zprvu se 
nazývala Národní rada zemí českých — Conseil National des Pays Tchèques) a 
v květnu 1916 přejmenovaná na Československou národní radu. Jejím předsedou 
byl T. G. Masaryk, místopředsedou Josef Dürich, zástupcem Slováků Milan 
Rastislav Štefánik, generálním tajemníkem dr. Edvard Beneš. „Usilujeme o 
samostatný československý stát“ (Státoprávní program byl nahrazen programem 
státní samostatnosti). Tato věta obsáhla smysl boje Čechů a Slováků proti 
centrálním mocnostem v letech první světové války. Ohlas prohlášení zaznamenalo 
zpočátku ve Francii, Rusku, Švýcarsku a ve Spojených státech amerických, tedy 
v zemích, kde jej publikovali poprvé. Jeho význam spočívá v tom, že jím Tomáš 

                                                           
152 Galandauer Jan, PhDr, T.G. Masaryk a vznik ČSR, časopis SLOVO K HISTORII, citace č.14, 1988. str. 16, 
17. 
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Garrigue Masaryk a jeho odbojoví spolupracovníci vypověděli před světovou 
veřejností boj habsburské monarchii a jejím spojencům. Organizovaná a 
programově semknutá odbojová akce tím oficiálně začala.  
 
Složení Československé národní rady neodpovídalo Masarykovým původním 
představám. Od počátku svého odchodu do ciziny Masaryk posílal domů výzvy, 
aby do ciziny odešli další reprezentanti české politiky. Šlo mu především o 
poslance, ať již říšské, nebo zemské, kteří by mohli vystupovat jako zvolení re-
prezentanti české politiky, což se však z různých příčin nedařilo a po plném 
rozběhnutí války to přestávalo být možné. 
 
Ve Francii výrazně vystoupil ve prospěch české politické emigrace Slovák 
s francouzským pasem Milan R. Štefánik, přijímaný díky své proslulosti vědce astro-
noma a letce hrdiny v salónech pařížské společenské smetánky. Štefánikova role 
byla proto pro zahraniční akci nezastupitelná a neocenitelná, neboť ve Francii ani 
Masaryk ani Beneš neměli žádoucí společenské kontakty. Štefánikovi se podařilo 
dosáhnout toho, že 3. února 1916 byl T. G. Masaryk přijat Aristidem Briandem; o 
této audienci u ministerského předsedy bylo vydáno komuniké. Na Briandovu 
žádost zpracoval Masaryk memorandum – „L'Europe centrále pangermanique, ou 
une Bohéme libre?“ - Hlavní myšlenky svého memoranda pro britskou vládu z 
května 1915 zdůraznil výzvou k formulování společného programu Dohody: „Proti 
všeněmecké Střední Evropě musí Spojenci postavit svou, svobodnou střední 
Evropu." Na obavy před porušením tradičně chápané velmocenské rovnováhy v 
Evropě a před proniknutím Ruska do mocenského vakua, které by vzniklo po 
rozpadu Rakousko-Uherska, reagoval Masaryk přednáškou na Sorbonně 22. 
února 1916. Vysvětloval, jak je pochopitelné, že malé slovanské národy vidí ve 
velikém Rusku svého mocného ochránce, když jsou neustále ohrožovány od Němců a 
jestliže ostatní velké národy nejeví o ně zájmu. Tvrdil, že vlastně právě západní 
národy jsou zodpovědny za panslavismus, když západní a jižní Slovany „nechávají na 
pospas německé a rakousko-uherské hegemonii“.153 
 
Mimo výše uvedenou činnost se však československé národní radě nedařilo 
přednést myšlenku národní samostatnosti na mezinárodní fórum. Tím se stala až 
iniciativa amerického prezidenta W. Wilsona, který vyzvala válčící strany, aby 
zveřejnily podmínky za kterých jsou ochotny uzavřít mír. Edvard Beneš se proto 
obrátil na francouzské ministerstvo zahraničí dne 27. prosince 1916, aby dohodové 
velmoci zařadily do svých válečných cílů také požadavky Československé národní 
rady a za několik dní mu předal jejich písemné vyhotovení, že při reorganizaci 
střední Evropy budou české země spolu se Slovenskem významným mezinárodním 
činitelem. Nepřímo tím naznačil projekt samostatného československého státu. 
Francouzi 4. ledna 1917 přislíbili, že něco podniknou, a prosadili, že Dohoda mezi 
válečnými cíli, které oznámila 10. ledna 1917, uvedla také osvobození 
Čechoslováků z cizího panství. Československá národní rada tak dosáhla 
zařazením československé otázky do válečných cílů Dohody první mezinárodní 
úspěch. Ještě to však vůbec neznamenalo souhlas s rozbitím Rakousko – Uherska.   
Německo se orientovalo na rozhodnutí války silou zbraní, habsburská monarchie 
dávala najevo ochotu přijmout jiné řešení. V únoru 1917 se Czernin obrátil na 
amerického vyslance ve Vídni s nabídkou jednat o míru; trval ovšem na zachování 
územní celistvosti Rakousko-Uherska. Státní tajemník USA zjišťoval v Londýně 
stanovisko britského premiéra k Wilsonovu názoru, že na cestě k míru „hlavní, ne-li 
jediná překážka jest výhrůžka", že Dohoda bude „trvat na skutečném rozčlenění 

                                                           
153 Kořalka Jiří, Mitteleuropa Fridricha Neumanna jako plán německé hegemonie v Evropě v době první světové 
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rakousko-uherské říše“. Lloyd George odpověděl, že Británie by neměla námitek 
proti tomu, aby si rakouský císař „podržel Uhry a Čechy“, pokud „spravedlivé 
požadavky“ Rumunů, Slovanů a Italů budou uspokojeny. USA pak v dubnu 1917 
vyhlásily válku Německu, nikoli však Rakousko-Uhersku. Dohoda se tak 
nevzdávala naděje, že se jí podaří s Rakousko-Uherskem uzavřít separátní mír a 
Německo porazit v izolované válce. Západ se obával, že rozbitím Rakousko-Uherska 
by zde byl posílen vliv Ruska na jejich úkor. Separátní mír s habsburskou 
monarchií však komplikovala Itálie svým územními požadavky i fakt, že Rakousko-
Uhersko se dostávalo do stále závislejšího postavení na Německu. Zatím si ovšem 
Dohoda ponechávala národně osvobozenecký boj národů Rakousko – Uherska 
především jako nátlak na monarchii, aby ji donutilo uzavřít separátní mír, pod 
hrozbou, že podpoří ovládané národy a vnitřně Rakousko-Uhersko rozloží.   
 
Hlavním argumentem Československé národní rady se měla stát existence 
československé armády, která by ve válce bojovala na straně Dohody a Spojených 
států. Doposud nevznikly velké a hlavně samostatné české, respektive 
československé vojenské jednotky. Stále chyběla jistota či alespoň reálnější naděje, 
že účast ve válce na straně Dohody povede k dosažení cíle, pro který by byli i další 
čeští a slovenští dobrovolníci ochotni nasazovat životy. Válka se protahovala a 
zdaleka nebylo rozhodnuto, že Německo a Rakousko-Uhersko budou poraženy a že 
konec války a mír přinesou Čechům a Slovákům národní svobodu a státní 
samostatnost. Demokratická revoluce v říši, kde byla soustředěna většina českých 
a slovenských zajatců, šance na vybudování takové armády podstatně zvýšila. Pád 
carismu umožnil stabilizaci československého hnutí v Rusku a vítězství jeho 
demokratických sil, reprezentovaných zajatci a vojáky Československé střelecké 
brigády. Masarykovy polemiky s ruskými pacifisty a socialisty daly Čechoslovákům 
v Rusku jasný program. Revoluce uvolnila režim v zajateckých táborech a umožnila 
části českým a slovenským zajatcům zapojit se do československého hnutí. Některé 
odhady hovoří až o 200 000 až 250 000154 zajatých pocházejících z českých zemí a 
Slovenska V Čs. brigádě vedla k závažným změnám, které vyvrcholily jejím 
spojením v taktickou jednotku. Úspěšné nasazení Čs. brigády na frontě pak 
otevřelo cestu k výstavbě československé armády v Rusku a k prvním transportům 
dobrovolníků do Francie. Příměří, které Rusko s Německem uzavřelo po převzetí 
moci bolševiky, však postavení československé armády v Rusku vážně 
zkomplikovalo. 

Zde se sluší učinit poznámku věnovanou československé zahraniční armádě. 
Veškeré zahraniční politické snažení českých politiků by nejspíše nebylo úspěšné 
bez vojenského vystoupení proti Ústředním mocnostem, čehož si byl Masaryk jako 
vůdce zahraniční politické opozice, jak již bylo vícekrát zmíněno, dobře vědom. O 
zrodu českých a později československých legií (i když počet Slováků byl mnohem 
menší a samotný název legie je poválečný) bylo již hodně napsáno. Připomenout je 
však třeba, že vytvoření bojových jednotek státu, který ještě neexistoval, ba ani 
neexistovat nemusel,  nutně ukazovalo na vysokou morální vyspělost národa a jeho 
konkrétních příslušníků. Málo se tato skutečnost připomíná, více je dnes slyšet 
názory o tom, že Češi nebojují a někdy se lze domnívat, že zvláště pro neznalé 
současníky je český voják v první světové válce roven či je rovnou synonymem 
Haškova Švejka. Poté obvykle nastupují podobné nesmyslné klišé a zažité paralely 
jako Mnichovská zrada 1938 či vpád Varšavské smlouvy do komunistického 
Československa v roce 1968, které mají potvrdit to, že český národ není ochoten 
k obětem, že vlastně nebojuje a raději se přikrčí a počká, až se zlé časy 
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přeženou.Všechny tyto rádoby argumenty jsou však povrchní a vlastně nesmyslné. 
Bohužel často k tomu přispívá i současná odborná historiografie, která  se snaží  
někdy až oslavovat vnucenou účast českých pluků na straně Rakousko-Uherska 
coby splnění řádné občanské povinnosti. Je sice faktem, že Rakousko zmobilizovalo 
asi 1 milion českých mužů, kteří sice nejspíše nepříliš ochotně, ale zase většinou 
spořádaně jako loajální občané státu nastoupili ke svým útvarům, na druhé straně 
to není argument k popření či zmenšení významu legií. Stejně tak je na druhé 
straně již vyvrácen dlouhodobý mýtus o nějakém „bujarém“ přechodu 28. pražského 
pluku i s plukovní kapelou k Rusům, když se tento pluk s největší 
pravděpodobností v bezvýchodné situaci vzdal a padl do zajetí. Někteří autoři  se 
však právě tímto snaží dle mého názoru snad až bagatelizovat vystoupení legií, když 
proti výše zmíněnému počtu loajálních rakousko uherských občanů staví jeho 
desetinu tj. zhruba 70 až 100 000 vojáků155 – československý legionářů v Rusku, 
Francii a Itálii. Dle mého názoru je to však číslo obrovské nemající mezi evropskými 
národy srovnání a obdoby, neboť  vstup do legií vyžadoval obrovské odhodlání a 
morální zdatnost jedince, který musel počítat s tím, že pokud bude zajat bude 
s největší pravděpodobností popraven jako zběh nebo se domů nebude moci nikdy 
vrátit. Českoslovenští legionáři tak mohutně dokázali světu i sobě, že český voják 
opravdu Švejkem není a doplnili a vyzvedli nejvýše - opět dle mého názoru bohužel 
nedostatečně ctěnou a ceněnou - českou vojenskou tradici. Nejpočetnější vojenský 
útvar – legie vznikly v Rusku, kde jejich konečných stav převýšil 56 000 mužů.156 
Kvality legionářů byly vysoké, o čemž svědčí jejich bojové úspěchy na frontě proti 
německým a rakousko – uherským vojskům a zvláště jejich vystoupení proti 
bolševikům, kdy ovládli ohromné části Ruska a celou důležitou železnici – 
Transibisřskou magistrálu - od Uralu po Vladivostok. Domnívám se, že 
protibolševické vystoupení legionářů velice pomohlo Masarykově zahraniční akci a 
tím prosazení programu samostatného československého státu, neboť právě po 
tomto vystoupení a úspěších legionářů Francie uznala v červnu 1918 
Československou národní radu za spojeneckou vládu budoucího svrchovaného 
státu Čechů a Slováků, neboť Dohoda musela vyřešit pro případný intervenční 
nástup v Rusku nebo otevření nové fronty na Volze právní postavení 
československého vojska. Dohoda se v té době také prakticky rozloučila s myšlenkou 
separátního míru s Rakousko-Uherskem. Odbojové protirakouské aktivity získávaly 
stále větší politický prostor. K doplnění toho odstavce lze říci, že mimo československý 
armádní sbor bojovalo ještě několik set Čechů v řadách „bělogvardějské“ 
dobrovolecké armády proti bolševickému Rusku, kteří zde tvořili elitní úderné 
bojové jednotky a nazývali se „Čeští Kornilovci“, po svém veliteli generálu Lavru 
Kornilovovi, který je znám pro svůj nepovedený pokus o svržení slábnoucí 
Prozatímní Kerenského vlády, neboť předpokládal bolševické uchopení moci. Nutno 
také podotknout, že i bolševické poblouznění získalo do svých řad rovněž několik 
tisíc českých vojáků v odhadovaném počtu asi 10 000157 mužů, z nichž se poté stali 
rudí gardisté, kteří pak většinou v Rusku zahynuli. Proti počtu legionářů to ovšem 
byla výrazná menšina a zde je nutné znovu legionáře vyzdvihnout, že se nedali 
bolševismem ve své většině zmást. Závěrem tohoto odstavce je třeba zdůraznit, že 
vojenské akce legionářů v Rusku, Francii a Itálii přispěly k prosazení programu 
československé státní samostatnosti obrovskou měrou a lze oprávněně pochybovat 
o tom,  zda by se bez jejich boje podařilo myšlenku samostatnosti prosadit. 
Předělem při prosazování programu československé samostatnosti se stal Zborov. 
Zaslouženě proslulý bojový úspěch československé střelecké brigády ze 2. července 
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1917 znamenal nesmírný politický kapitál. Představitelé Československé národní 
rady jej využívali při složitých, náročných a zdlouhavých jednáních s představiteli 
dohodových mocností jako doklad válečné aktivity Čechoslováků. Odtud plynul 
Masarykův stěžejní argument, že Zborovem jsme se stali národem bojujícím. Zborov 
také znamenal novodobý mezník v českém vojenství a jeho značný význam je také 
v tom, že vojsko bojovalo pod svojí zástavou po dlouhých stoletích a zároveň za 
vlastní věc.  

16) Radikalizace domácí politické scény až po úplný rozchod 
s Rakousko Uherskem a z toho vzešlá programové prohlášení. 
 
Postupná radikalizace obyvatelstva zkoušeného již neskutečně dlouho trvající 
válkou rostla v českých zemí dosud mimo politické strany. Stávkové hnutí dělnictva 
proti sociálním důsledkům války začalo ve velkých pražských a plzeňských 
závodech nabývat politického a protirakouského charakteru. Oficiálně v politických 
kruzích se však stále počítalo a nepřestalo uvažovat o federalizaci Rakouska. 
Pamětní spis o tom vypracoval prof. Jaroslav Pekař a hodlal pro něj získat 
univerzitu. Nemohl v něm ovšem chybět požadavek korunovace. Tuto akci však 
Maffie zastavila. Pekař však v květnu 1917 zformuloval nový spis o federalizaci, 
tentokráte na žádost vlivného předsedy agrární strany Antonína Švehly. Agrárníci 
počítali, že nový císař navštíví Prahy a bude korunován českým králem. Pekařova 
adresa panovníka vyzývala, aby „vrátil sněmům zemí Koruny české v úpravě době 
přiměřené kompetenci zákonodárnou, samostatnosti české koruny odpovídající, aby 
správu zemí českých vyprostil z centralistických rakouských pout a korunováním 
na království české připojil se ke slavnostní garanci, která státnímu právu České 
koruny náleží po příkladu jasných předků i po znění základního zákona naší staré 
ústavy.“ 158 
 
Pekařovu a Švehlovu dokumentu vzal však jiný dokument.  Otevřeně a veřejně 
vystoupili první - jak je v Čechách tradiční - spisovatelé. Když se Český poslanecký 
svaz chystal v květnu 1917 poprvé za války vstoupit na půdu znovu svolaného 
parlamentu, vyzval manifest více než 200 českých spisovatelů poslance, aby byli 
„pravdivými mluvčími svého národa“ a zastali se „českých práv a českých 
požadavků způsobem nejrozhodnějším", protože „tato práva národa 
českoslovanského nabývají nové posily a nového důrazu dosavadním průběhem 
světové války, za níž se dostává Evropě nového, demokratického vzezření". „Evropa 
demokratická, Evropa národů svéprávných a svobodných jest Evropou zítřka a 
budoucnosti!“ Manifest byl výsledkem práce Jaroslava Kvapila a několika dalších 
literátů, adresovaný „Českému poselstvu na radě říšské“, tedy nikoli Českému 
svazu, který neuznávali za politického reprezentanta. Manifest podepsal jako první 
spisovatel Alois Jirásek a postupně jej následovalo dalších 221 literátů. Základem 
manifestu byla výzva, aby čeští poslanci, reprezentující v parlamentu český národ, 
konali v souladu s požadavky tohoto národa. Ač tyto požadavky nebyly plně 
formulovány, do manifestu se dostaly pojmy, které výrazně překračovaly původní 
český rámec (např. pojem českoslovanský) a přibližovaly se tak politickým snahám 
zahraničního odboje. Manifest se nijak nezbýval zahraničně politickou situací a 
nehledal její řešení, působil však jako mocný impuls k prosazení obrany českých 
národních zájmů. I když byl původně koncipován jako tajný, pouze pro potřebu 
poslanců, indiskrecí několika novinářů se stal všeobecně známým a dočkal se téměř 
obecného souhlasu v české veřejnosti. Z médií jej odmítl akceptovat pouze 
sociálnědemokratický tisk, odmítnutí se dočkal také od několika českých poslanců 
panské sněmovny, zvláště od Jaroslava Golla. 
                                                           
158 Kvaček Robert – První světová válka a česká otázka, nakl. Triton, Praha 2003, str. 78. 
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Většina českých poslanců byla tímto manifestem ohromena a zvláště poté reakcí 
celé veřejností na něj a uvědomila si možnou ztrátu pozice, pokud se nějak pozitivně 
k manifestu nepostaví. Významně se také dral do popředí požadavek na připojení 
Slovenska. K tomu však bylo nevyhnutelné, aby domácí političtí představitelé 
překročili přesně vyhraněné meze historického státního práva. Za této situace v 
české veřejnosti a při sílící opozici v politických stranách zvítězil v Českém 
poslaneckém svazu promyšlený návrh Antonína Švehly. Čeští politikové se tak 
shodli na kompromisu, že prohlášení bude vycházet z historického státního práva i 
přirozeného práva národů na sebeurčení. V případě Slovenska nebylo ani nic jiného 
dost dobře možné, neboť minimálně jeho jižní hranice v podstatě nikdy 
neexistovaly. Čeští poslanci se  na  říšské radě 30. května 1917 dožadovali 
„přetvoření mocnářství ve spolkový stát svobodných a rovnoprávných národních 
států" a v jeho rámci „sloučení všech větví československého národa v demokratický 
český stát zahrnující i slovenskou větev národa". Tento požadavek, odmítající 
rakousko-uherský dualismus, byl minou položenou pod základy obou částí 
habsburské monarchie.  Toto Státoprávní prohlášení, které přednesl předseda 
Českého svazu, agrárnický poslanec František Staněk, obsahovalo požadavek „v 
zájmu říše a dynastie zrušit dualismus a proměnit monarchii ve spolkový stát 
svobodných a rovnoprávných národních států“. V závěru prohlášení byl uveden 
základní požadavek českých poslanců, „spojení všech kmenů československého 
národa v demokratický český stát, přičemž nelze opomenouti onoho kmene 
československého, který žije v souvislém celku s historickou vlastí českou“. Navíc 
poté ještě vystoupil poslanec A. Kalina za stranu státoprávně pokrokovou a 
prohlásil, že také usiluje o samostatný československý stát, ale o habsburské 
monarchii se už nezmínil. Tímto okamžikem se změnilo v české politice hodně. 
Původní historické právo bylo výrazně doplněno právem přirozeným, pojem 
československého národa se dostal do povědomí Rakousko-Uherska. Tato 
kombinace státního práva byla ovšem i nebezpečná, zvláště když česká politika již 
přes 50 let užívala historického státního práva jako jednoho z předních argumentů 
proti odstředivým a autonomistickým snahám českých Němců. Vedení české 
domácí politiky tak za první polovinu roku 1917 provedlo dva přemety od plně 
loajálního prohlášení k prohlášení, které se již hodně ztotožňovalo s programem 
politické emigrace, která se již tohoto domácího prohlášení mohla plně dovolávat, 
aby dokázala, že má i domácí podporu. 
 
Československá emigrace, soustředěná kolem pařížské Národní rady, mohla nyní 
právem vystupovat před světovou veřejností jako představitel smýšlení většiny 
národa a stále více i jako mluvčí českých politických stran, jejichž politika v 
Rakousku se během roku 1917, zvláště po propuštění politických vězňů -K. 
Kramáře, A. Rašína, V. Klofáče a dalších - neustále radikalizovala. To bylo o to 
významnější, že slib „osvobození Čechoslovaků“ nemusel být  interpretován jako  
záruka příští  státní samostatnosti. 

Nástup české politiky po zahájení Říšské rady pokračoval. Již 5. června předložil 
mladočeský poslanec Bohuslav Franta návrh změny jednacího řádu, ve kterém 
požadoval stenografování poslaneckých projevů v té řeči, v níž byly proneseny, 
nikoli v německém překladu. Při hlasování podpořili české poslance nejen Slovinci a 
Chorvati, ale také Poláci, Ukrajinci, Rumuni a Italové, díky čemuž byl „lex Franta“ 
přijat většinou 203 : 185. Navíc toto hlasování ukázalo, že vláda hraběte Clam-
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Martinice již nemá ve sněmovně dostatečnou podporu a musela skončit. Navíc tento 
zákon ukázal, že v parlamentu je možná protiněmecká většina.159  

Čeští politikové v červnu a červenci 1917 zvažovali  jestli se mají programově 
orientovat na zachování demokratického Rakouska – Uherska nebo na samostatný 
československý stát. Rozdělili se na aktivisty a radikály. Aktivisté stále vycházeli ze 
zásad tradičního austroslavismu a hodlali demokratizovat a federalizovat 
monarchii. Radikálové naopak zavrhovali existenci Rakousko-Uherska a usilovali o 
samostatný československý stát, který měla zaručit poválečná mírová konference.  
V létě 1917 pokračovalo přeskupování sil české politiky. Radikální proud české politiky 
byl posílen propuštěním protirakousky zaměřeným politikům z vězení zvláště Karla 
Kramáře, Alois Rašína, Václava Klofáče a Jaroslava Preisse. K. Kramář i A. Rašín se 
soustředili na potlačení aktivistů, a to nejprve v mladočeské straně. Dosáhli toho, že 
její přední aktivista Z. Tobolka odstoupil již 6. srpna 1917 z předsednictva Českého 
svazu. 

Vládnoucí kruhy habsburské monarchie se nevzdávaly nadějí, že se přece jen s 
českými politiky dohodnou. Nový císař odvolal minimálně v Čechách krajně 
neoblíbeného zástupce velitele vší branné moci státu - arcivévodu Bedřicha a také 
stejně populárního náčelníka generálního štábu Conrada von Hötzendorf a sám císař 
Karel se v novém hlavním stanu v Badenu u Vídně ujal velení armády a jako 
náčelníka štábu si vybral generála Artura Arz von Straussenburg. Nový císař také 
začal ihned tajně jednat s Francií o uzavření separátního míru. Novému panovníkovi 
nešlo upřít iniciativu v řešení všech palčivých problémů monarchie. I tehdy však 
muselo být jasnou otázkou, že to bude úkol, který nebude v silách jedince. Nehledě 
na to, že již svojí uherskou korunovací, do které byl obratně vmanévrován se zavázal, 
že bude respektovat nedělitelnost Uher, se dostával do neřešitelného postavení 
k českému politickému programu, který již začal považovat spojení se Slovenskem za 
podmínku „bytí a nebytí“ v Rakousku-Uhersku. Pro Rakousko-Uhersko již bylo 
zřejmě příliš pozdě na vše. Karel nesdílel dogmata bývalého císaře a začal jednat s 
politiky a sondovat jejich cíle, k Čechám měl pozitivní vztah, česky alespoň trochu 
hovořil a měl zde své oblíbené sídlo v Brandýse nad Labem. Nevzdával se ani naděje 
na dohodu s českými politiky, vždyť naprostá většina z nich se donedávna chovala vůči 
říši loajálně. Teď byl dokonce ochoten přistoupit na jisté vnitřní úpravy a chtěl vědět, 
co by jim řekli v Praze. Karel vyslal počátkem září 1917 do Prahy člena 
konzervativního velkostatku barona Ervína Nádherného, aby zjistil, co by požadovali 
za spolupráci na zachování a přestavbě říše a zda vůbec očekávají, že by české nároky 
mohly být uspokojeny v Rakousko-Uhersku, přičemž snad mlhavě naznačil možné 
odstranění dualismu. Baron  Nádherný nabídl 10. září 1917 jménem císaře P. 
Šámalovi obnovení českého státu v rámci monarchie a chtěl znát názor realistů. 
Šámal si stěžoval na pronásledování českého národa německou byrokracií i 
velením armády a zdůraznil, že v takovém Rakousku nemají Češi žádné přijatelné 
vyhlídky. Baron Nádherný namítal, že český stát může existovat jen ve 
federalizovaném Předlitavsku, protože jako samostatný útvar by neměl žádnou 
politickou ani hospodářskou perspektivu. Poukázal na vstřícnost císaře Karla, který 
odvolal arcivévodu Bedřicha i Conrada von Hötzendorfa a udělil amnestii politickým 
vězňům. Šámal přesto císařovu nabídku odmítl. Baron Nádherný hovořil také s 
mladočechy K. Kramářem a  A. Rašínem, národním socialistou J. Stříbrným i 
agrárníky K. Vaškem a A. Švehlou, ale ani tady nepochodil. Zavrhli jeho návrhy, 
protože nevěřili, že je císař Karel myslí vážně, a pochyboval i ,  jestli má dostatek sil, 
aby je případně uskutečnil. Kromě toho vzrůstající národní radikalizace české 

                                                           
159 Seibt Ferdinand, Die Chance der Verständigung. Absichten und Ansätze zu übernationaler Zusammenarbeit 
in den böhmischen Ländern 1848 – 1918, nakladatel Oldenbourg, Mnichov 1987  
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veřejnosti odrazovala politiky od možné spolupráce s monarchií, protože by tím mohli 
ztratit svůj vliv mezi lidmi. 160 
 
V Čechách se též začal přiostřovat spor mezi Čechy a Němci. K tomu přispívala 
nesmiřitelnost německých nacionalistů, neboť ti se domnívali, že jakákoliv dohoda s 
Čechy by je zbavila dosavadních výhod. Čeští a němečtí poslanci se otevřeně 
střetli na říšské radě 18. října 1917 při projednávání státního rozpočtu. Němečtí 
nacionalisté zuřivě zaútočili proti českému požadavku národnostní rovnoprávnosti. 
Poslanec Luksch nenávistně obvinil Čechy z velezrady a spolčení s dohodovými 
státy. Označil český národ za vnitřního nepřítele monarchie, jehož samostatnost by 
znamenala konce říše i Habsburků. Mluvil skoro hodinu a čeští poslanci poslouchali 
jeho nacionalistické výpady s klidnými úsměvy, což Němce ještě více rozzuřilo. Teprve 
v závěru jeho vystoupení pokřikovali, aby již přestal, a někteří poslanci obou 
národů si začali dokonce nadávat. Po opadnutí vášní český poslanec A. Stránský 
odpověděl, že pro Czernina je mír jen frází, a nikdo ať nemluví o věčném spojenectví 
s Německem. Češi nemají zájem na tom, aby francouzské Alsasko-Lotrinsko 
zůstalo nadále součástí Německa. Rakousko-Uhersko má vlastní problémy a ty je 
třeba řešit. Zatím je čas uspořádat vše po dobrém, neboť práva zemí koruny české 
na suverénní stát nejsou slabší než nároky Maďarů. Nikdy za trvání habsburské 
říše od roku 1526 se Češi nevzdali samostatnosti a svrchovanosti českého státu. 
Bylo by prospěšnější to uznat, pokud je ještě možné se vzájemně dohodnout. 
Potom oznámil, že čeští poslanci budou hlasovat proti rozpočtu. Stránského projev 
přijali jeho kolegové výbuchem nadšení a silným potleskem, český svaz vstoupil 18. 
října 1917 do opozice proti vládě. Také jihoslovanští poslanci téhož dne vyhlásili, že 
jsou proti rozpočtu a přešli do opozice. Poslanecká sněmovna říšské rady schválila 23. 
října 1917 jen rozpočtové provizorium do konce února 1918. Proti rozpočtu hlasovali 
všichni sociální demokraté a čeští i jihoslovanští poslanci. 

 
Český konzervativní velkostatek ústy knížete Bedřicha Lobkowicze v panské 
sněmovně říšské rady 29. října 1917 prohlásil, že centralistické zřízení monarchie je 
nešťastným systémem, který by měl být nahrazen federalizací říše. Pak přečetl 
loajální prohlášení, že česká šlechta zachová věrnost císaři i habsburské monarchii, 
ale trvá na historicky daných královstvích a zemích jako podkladu každého nového 
vývoje a stojí za právy českého království v rámci monarchie. V občanských 
politických stranách pokračovaly přípravy pro případné sjednocení občanských 
stran. Sjezd důvěrníků České strany pokrokové (realistické) souhlasil 16. prosince 
1917 s vytvořením nové politické strany, do níž by vstoupili také realisté, aby jako 
stoupenci T. G. Masaryka i zahraničního odboje mohli usměrňovat domácí politiku. 
Menšina to odmítla a doporučila pouze vytvoření společného výkonného výboru všech 
stran a zachování jejich organizační samostatnosti. Současně v prosinci 1917 
rokovali v Roudnici představitelé mladočeské, realistické a státoprávně pokrokové 
strany o programu příští společné strany. Vyslovili se pro sloučení mladočechů, 
realistů a státoprávních pokrokářů i těch národních socialistů, kteří nesouhlasí se 
zrušením soukromého vlastnictví a kolektivismem výrobních prostředků, v jedinou 
demokratickou, kulturně pokrokovou a hospodářsko-sociálně reformní stranu. 
Potom Národní listy 25. prosince 1917 vyzvaly ke sjednocení české politiky a vytvoření 
národní, demokratické a pokrokové, ale ne bojovné třídní strany, jejímž cílem bude 
demokratický a silný stát.161  
 
Pozitivním pro společný postup všech českých politických stran bylo, že i 
v socialistickém hnutí nabývali převahy autonomisté jako např. G. Habrman, F. 
Soukup, F. Tomášek, R. Bechyně s dalšími přívrženci Masarykova postupu a s 
                                                           
160 Prokš Petr. Politikové a vznik republiky, 1914 -1918, Prospektrum 1998, Praha. 
161 Prokš Petr,PhDr., CSc. Politikové a vznik republiky, 1914 -1918, Prospektrum 1998, Praha, str. 72. 
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kritikou dosavadní prorakouské politiky vedení strany. B. Šmeral jako hlavní 
představitel spíše socialistické internacionální politiky se poté vzdal všech 
vedoucích funkcí.  
 
Od počátku roku 1918 začínalo být jasné, že domácí i zahraniční politická 
reprezentace se shodují na myšlence samostatného státu, poslední státoprávní 
pokus (tedy samostatnost v rámci Rakousko-Uherska) učinil zřejmě Josef Pekař na 
Švehlovu iniciativu, poté již i domácí politická reprezentace zanechala podobných 
návrhů a začínala do světa vysílat signály, že i domácí česká politika odmítá 
Rakousko – Uhersko, a to již v jakékoliv podobě.  Na svátek tří králů, 6. ledna 1918 
odpoledne, se v Grégrově sálu pražského Obecního domu prvně sešli všichni 
poslanci české národnosti s platným mandátem, a to jak členové poslanecké 
sněmovny říšské rady ve Vídni, tak za války nesvolávaných zemských sněmů 
Českého království, Moravského markrabství a Slezského vévodství. Na slavnostním 
shromáždění byl přečten a aklamativně přijat text, který vstoupil do dějin českého 
zápasu za státní a národní samostatnost pod neurčitým názvem „Tříkrálová 
deklarace“. V dokumentu političtí zástupci českého národa odmítli stávající 
program rakousko-uherské zahraniční politiky: 

Ve čtvrtém roce hrozné války světové, jež si vyžádala nesmírných obětí na životech a 
statcích národů, dějí se první pokusy o mír. My Čeští poslanci rady říšské, jež byla 

rozsudky nepříslušných vojenských soudů zbavena rady svých členů slovanských, a 
zároveň my čeští poslanci rozpuštěného a dosud neobnoveného sněmu království 

českého jakož i po celou dobu války nesvolávaného sněmu markrabství moravského 
a neobnoveného sněmu vévodství slezského, jako zvolení zástupcové národa 

Českého, zdůrazňujíce veškerá prohlášení českého poselstva na radě říšské, jsme 
povinni určitě a jasně za lid český a za porobenou a politicky umlčenou větev 

slovenskou v Uhrách vyznačiti svoje stanovisko k nové úpravě poměrů 
mezinárodních. Když čeští poslanci obrozeného národa našeho promluvili za války 

francouzsko-německé o mezinárodních otázkách evropských, prohlásili v memorandu 
svém dne 8. prosince 1870 slavnostně: 

"Všichni národové, ať velcí, ať malí, mají rovnaké právo sebeurčení a rovnost jejich má 
stejně setřena býti. Jen z uznání rovnoprávnosti a ze vzájemné vážnosti svobodného 
sebeurčení všech národů může vykvésti pravá jejich svoboda a bratrství, všeobecný 

mír a pravá lidskost." 

My poslancové národa českého, věrni jsouce i dnes těmto zásadám svých 
předchůdců, s radostí jame pozdravili, že dnes všechny ony státy, které jsou 

založeny na zásadách demokracie, válčící i neutrální, pokládají stejně s námi toto 
svobodné sebeurčení národů za záruku trvalého míru všeobecného. 

Nové Rusko při pokusu o mír všeobecný vložilo do stěžejních podmínek mírových 
zásadu sebeurčení národů tak, aby národové svobodnou volbou rozhodovali o svém 

životě a usnesli se, chtějí-li vybudovati stát samostatný, či tvořiti státní celek ve 
spolku s národy jinými. Naproti tomu prohlásil zástupce Rakousko-Uherska jménem 

štyřspolku, že otázka sebeurčení oněch národů, které dosud nemají své státní 
samostatnosti má býti řešena v každém státe cestou ústavní. Vzhledem k tomu jsme 
za Český národ povinni prohlásiti, že toto stanovisko zástupce Rakousko-Uherska 
není stanoviskem naším. My jsme se naopak ve všech svých projevech a návrzích, 

tomuto řešení vzpírali, ježto po nesčetných trpkých zkušenostech našich neznamená 
ono nic jiného nežli úplné zamítnutí zásady sebeurčení národů. Trpce žalujeme, že 

národ náš byl zbaven své samostatnosti státoprávní i svého práva sebeurčení 
umělými řády volebními, vydán nadto panství německé menšiny a německé 
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centralistické byrokracie. Slovenská větev naše stala se pak obětí brutálnosti 
maďarské a neslýchaného násilnictví ve státe, jenž přece všechny zdánlivě 
konstituční formy zůstává nejtemnějším koutem Evropy a v němž národové 

nemaďarští, tvořící většinu, jsou panující menšinou týráni a hubeni, od kolébky 
odnárodňováni, zůstávajíce takřka beze všeho zastoupení na sněmu i úřadech, bez 

veřejných škol a bez volnosti ve školách soukromých. 

Ústava, na niž se odvolává zástupce Rakousko-Uherska, znetvořila i spravedlnost 
všeobecného práva hlasovacího, rozmnoživši v rakouské radě říšské způsobem 

umělým počet mandátů německé menšiny a celá její bezcennost pro svobodu národů 
objevila se až křiklavě jasně v krutém vojenském absolutismu po dobu války. Každý 

poukaz na tuto ústavu znamená proto ve skutečnosti jenom odmítnutí práva 
sebeurčení, vydání v plen všech národů v Uhrách, kde jest ústava jen nástrojem 

nejbezohlednějšího panství oligarchie několika rodů maďarských, jak to bylo znovu 
potvrzeno novou předlohou o volebně reformě. Národ náš touží se všemi 

demokraciemi světa po míru všeobecném a trvalém. Jest si však plně vědom pravdy, 
že trvalým může státi se jenom mír takový, který odstraní staré křivky, brutální moc 
převahy zbraní jakož i nadpráví států a národů nad národy druhými - mír takový, 

který zabezpečí samostatný rozvoj národům velkým i malým a osvobodí zejména ony 
národy, kteří stenají dosud pod cizí nadvládou. Proto také toto právo na svobodný 

život národní a sebeurčení národů ať malých či velkých a jakékoliv příslušnosti státní, 
musí býti základem příštího práva mezinárodního, zárukou míru a přátelského soužití 

národů i velkým statkem ideálním, který si lidstvo vydobude z hrůz světové války. 

My, poslancové národa českého, prohlašujeme, že mír, který by národu našemu 
nepřinesl spravedlnost a svobody, nemohl by pro něj býti mírem, nýbrž jen počátkem 
nového mohutného a důsledného zápasu za státní samostatnost, v němž by národ 
náš napjal veškeré své síly hmotné i mravní až do krajnosti a v tomto bezohledném 

boji neustal by až do šťastného konce. 

Národ náš se hlásí o tuto svou samostatnost, opíraje se o své historické právo státní a 
jsa všecek prodchnut vřelou touhou, aby ve svobodné soutěži s jinými národy 

svobodnými a v svém státě svrchovaném, plnoprávném, demokratickém, sociálně 
spravedlivém i na rovnosti všeho občanstva vybudovaném a v hranicích historických 

zemí a sídel svých a své větve slovanské přispěti mohl k novému velkému rozvoji 
lidstva, založenému na volnosti a bratrství přiznávaje v tomto státě národním 

menšinám plná, rovná práva národní. 

Vedeni jsou těmito zásadami protestujeme slavnostně proti odmítání práva 
sebeurčení národů při jednání mírovém a žádáme, aby ve smyslu práva toho 

zabezpečena byla všem národům, tedy i našemu, účast a plná volnost obhájiti svých 
práv na mírovém kongresu.162 

Úřady nedovolily publikování deklarace a zcenzurovaly také Staňkovu 
zahajovací řeč, čímž o ně vyvolaly ještě větší zájem. Informace o nich se dostala 
okamžitě až k císaři Karlovi, který svolal důvěrnou poradu. Vytýkali zbytečně 
ostrou cenzuru, kterou premiér Siedler nařídil bez vědomí císaře na přání 
vrchního armádního velitelství a německých nacionalistů, a shodli se, že budou s 
Čechy vyjednávat. Premiér Seidler označil 22. ledna 1918 v říšské radě 
Tříkrálovou deklaraci za velezrádný čin, který ohrožuje celistvost habsburské říše 
a nahrává jejím nepřátelům. České poslance to pobouřilo. Národní socialista V. 

                                                           
162 Dolenský Jan, Obrazové dějiny národa československého, za přispění dr. Rezka a dr. Kosiny, nakl. Vilímek, 
Praha 1932, str. 707. 
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Klofáč zvolal, že dnes již Rakouska není, protože bylo pohřbeno Německem. Sociální 
demokrat V. Tusar pohrozil, že se blíží doba, kdy moc převezme dělnictvo, protože 
to, co se odehrává v Rusku, zasáhne také habsburskou říši. Požadoval plné 
sebeurčení českého národa, který nikdy nebude pomáhat Německu, aby tohoto 
práva zneužilo pro nové anexe. (čeští poslanci vykřikovali, že se již ničeho nebojí, 
protože český národ se dovede také bránit. Sněmovna byla šokována a předseda 
vlády byl zdrcen). Na pomoc mu přispěchali němečtí nacionalisté, kteří zuřivě 
odmítli Tříkrálovou deklaraci, prohlásili, že nestrpí žádný sněm Českého království, 
požadovali vytvoření provincie Deutsch Böhmen, ze které musí být odvoláni 
všichni veřejní zaměstnanci české národnosti a na všech úřadech a školách musí 
být zavedeno povinné užívání němčiny jako jediného jazyka. Dne 23. ledna 1918 
jim odpověděl agrární poslanec Staněk, že český národ bude nadále bojovat proti 
německo-maďarským utlačovatelům, dokud národ nebude svobodný.163 
 
17) Úspěchy zahraniční reprezentace při prosazení programu 
samostatného státu. 
 
Spojené státy vyhlásily 7. prosince 1917 Rakousko-Uhersku válku, ale prezident 
Wilson při této příležitosti veřejně prohlásil, že USA si nepřejí rakousko-uherskou 
říši nějak poškodit nebo přeskupit. Předseda britské vlády Lloyd George na to 5. 
ledna 1918 souhlasně navázal prohlášením, že rozdělení habsburské monarchie není 
válečným cílem Velké Británie, i když dodal, že je „nemožné doufat v odstranění příčin 
neklidu v této oblasti Evropy, aniž se tu národům dostane „skutečné autonomie na ryze 
demokratických základech.“ Vyslovil se pro splnění rumunských a italských nároků 
vůči Rakousko-Uhersku, ale o československé a jihoslovanské otázce se nezmínil. 
O tři dny později zveřejnil W. Wilson svých „čtrnáct bodů“ o podmínkách 
všeobecného míru, z nichž desátý říkal: „Národům Rakousko-Uherska, jejichž místo 
mezi národy přejeme si viděti chráněno a zajištěno, má býti dána nejvolnější 
příležitost k autonomnímu vývoji.“ 164 Toto nebyl jistě úplně ideální vývoj, začínal 
rok 1918 a politická emigrace se snažila již přes 3 roky prosadit v mezinárodní 
politice otázku rozbití Rakousko-Uherska a následnou československou 
samostatnost jako hlavní bod svého vytyčeného programu a zatím se jí dostávalo 
neurčité podpory, která navíc mohla skončit přinejlepším určitou formou omezené 
autonomie. 
 
Tajná jednání i veřejná prohlášení dohodových a amerických státníků (francouzský 
ministerský předseda Clemenceau se k Lloyd Georgeově projevu připojil) sledovala dva 
navzájem související cíle. Šlo především o to, oslabit Německo rozbitím jeho 
spojenectví s Rakousko-Uherskem. Za druhé pak o to, paralyzovat důsledky 
separátního příměří na východní frontě a vliv sovětských propagandistických výzev k 
všeobecnému míru na veřejné mínění v západní Evropě. To vyvolávalo kritiku 
představitelů polského, československého a jihoslovanského hnutí v emigraci.  
 
Rakousko-Uhersko se v průběhu celého roku 1917 snažilo jednat o separátním 
míru s Dohodou, jak již bylo uvedeno, Dohoda byla takovému jednání nakloněna. 
Po tzv. „Sixtově aféře“, kdy se císař Karel iniciativně snažil uzavřít mír, ale i různých 
nabídek separátního míru, které přicházely habsburské monarchii z Francie či 
Anglie (18. prosince 1917 se bývalý búrský generál – nyní představitel britské 
politiky generál Jan Christian Smuts setkal k opět neúspěšným rozhovorům o míru 
v Ženevě s hrabětem Mensdorff-Pouillym), Německo sevřelo a připoutalo svého 
spojence tak pevně, že to fakticky zpečetilo jeho osud. Aféra a rakouské snahy o 
záchranu tak skončily naprostým připoutáním habsburské monarchie k 

                                                           
163 Prokš Petr, Politikové a vznik republiky, 1914 -1918, Prospektrum 1998, Praha, str. 82-84. 
164 Galandauer Jan,  T.G. Masaryk a vznik ČSR, časopis SLOVO K HISTORII, 1988, str. 30 
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vilémovskému Německu, dohodou o celní unii a nakonec i rakousko-uherskou 
ofenzívou na italské frontě v polovině června 1918. Za Francii a také Dohodu 
dokonale pohřbil možnost separátního míru s Rakouskem Uherskem prezident 
Clemenceau, když aby usvědčil ze lži o nabídkách míru ze strany ministra zahraničí 
Czernina, zveřejnil Karlovy tajné dopisy s příslušnými nabídkami, které mimo jiné 
obsahovaly i poznámku, že Rakousko-Uhersko bude podporovat spravedlivý nárok 
Francie na Alsasko Lotrinsko. Ze strany Ústředních mocností to byla role ministra 
zahraničí habsburské monarchie mnohokrát již vzpomínaného a jistě prazvláštního 
hraběte Czernina, onoho potomka staré české šlechty, který měl v Čechách 
majetek, jinak však byl zcela odrodilý a navíc zřejmě s velikášskými sklony, které 
jistě ovlivňovaly i jeho tak významnou funkci. Bylo zřejmě těžkou chybou císaře 
Karla, že obsadil takové místo tímto mužem. 
 
To, že USA vyhlásili válku Rakouskou – Uhersku a že  navždy v dubnu 1918 
ztroskotaly možnosti uzavření separátního míru mezi habsburskou monarchií a 
Dohodou, neobyčejně zlepšilo situaci československé zahraniční reprezentace. Ta 
nyní měla lepší manévrovací prostor. Itálie také v dubnu 1918 povolila 
Československé Národní radě budovat na svém území československé vojenské 
jednotky. Přímá účast československých jednotek v boji měla Dohodu zavázat tak, 
aby nemohla ustoupit při co nejširším naplnění programu československé 
samostatnosti. V roce 1918 se rozhodovalo o tom, zda krev, kterou prolévali 
českoslovenští legionáři v horách severní Itálie a na Piavě, v Povolží, na Urale a 
Sibiři, netekla nadarmo. 
 
Emigrační reprezentace už dosahovala výraznějších politických úspěchů. Jedním z 
nich byl kongres potlačovaných národů Rakousko-Uherska, který dovolila Itálie 
uspořádat 8.-10. dubna v Římě. Účastnili se ho Jihoslované, Poláci, Češi, Slováci, 
Rumuni a Italové, neboť také jihoslovanští politikové v Rakousku žádali v prohlášení 
z 3. března 1918 „zřízení národního, nezávislého, na demokratických zásadách 
založeného státu Slovinců, Chorvatů a Srbů.“ Podobná jednotná fronta slovanských 
národů habsburské monarchie se vytvářela i v emigraci v postupující spolupráci 
Československé národní rady, Jugoslavenského odboru, polského Komitétu 
narodowego a rumunské emigrace. 
 
Nejvlivnější delegací na římském kongresu byla nesporně delegace československá, 
opírající se o široké a dobře organizované hnutí ve všech státech Dohody i v USA a o 
existenci početné armády. Nejvýmluvněji se to projevilo na rezoluci propagační sekce 
kongresu, kterou vedl E. Beneš. 
 
Kongres přijal návrh rezoluce, prohlašující, že „dohodové státy mají pohlížeti na 
vojenskou organizaci potlačených národů nejen z vojenského stanoviska, nýbrž i jako na 
mravního činitele nejvýše důležitého v boji“. Vyslovil „přání, aby bylo na rakousko-italské 
frontě využito elementů náležejících k potlačeným národům a aby „orgány propagandy“ 
Spojenců v nepřátelských zemích mohly oznámiti za souhlasu spojeneckých vlád, že:  
 
1) všechny státy Spojenců přijaly jako bojovníky na svých frontách armády nebo národní 
legie těch národů, které vyslovily přání osvobodit se z germánsko-maďarského jha a 
založiti samostatné státy;  
2) všichni vojáci nebo příslušníci těchto národů závisejí v ohledu národním a právním na 
svých národních výborech.“165 
 

                                                           
165 Pichlík Karel, Klíma Bohumír, Zabloudilová Jitka Českoslovenští legionáři (1914-1918), edice Archiv 1996, 
str. 189. 
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Nejdůsledněji prosadilo tyto požadavky československé hnutí. Není ovšem jisté, zda by 
je vlády Dohody a USA přijaly s porozuměním, kdyby nedošlo k vážným událostem 
přímo na frontách světové války. 
 
Podporu našel kongres u představitelů všech západních mocností. Navíc myšlenku 
rozčlenit Rakousko-Uhersko přijímala už i vláda Spojených států. Několik jejích 
prohlášení z května a června vrcholilo tezí, že slovanské národy mají být „úplně 
osvobozeny od německého a rakouského jha.“ Francie pak 29. června uznala 
právo „československého národa na samostatnost“ a „veřejně a oficiálně 
Československou Národní radu jako nejvyšší orgán spravující veškeré zájmy národa 
a jako první základ příští vlády československé.“166 Stalo se tak symbolicky den před 
odjezdem československého střeleckého pluku na frontu: 30. června obdržel pluk 
slavnostně prapor, který byl darem města Paříže. To již v prosazení na mezinárodním 
poli byl pro zahraniční reprezentaci mocný argument. Jak již bylo zmíněno 
Československé národní radě se podařilo vytvořit podmínky pro vznik národních 
vojenských jednotek na území Francie v prosinci 1917, kdy francouzská vláda 
publikovala dekret o zřízení samostatné československé armády ve Francii. T. G. 
Masaryk prohlásil zjara 1918 za její součást též armádní sbor v Rusku. Význam 
těchto rozhodnutí spočívá mimo jiné v tom, že Dohoda o této tak mimořádně 
závažné věci jednala s Československou národní radou de facto jako 
s představitelkou budoucího státu, jenž ale ještě neexistoval. Již tím Dohoda brala 
na vědomí nárok Čechoslováků na vlastní státní a národní existenci. Politicko-
diplomatická aktivita politiků slavila další úspěch, když francouzská vláda uznala 
právo československého národa na samostatnost a Československou národní radu 
za základ pozdější vlády. Ještě významnějšího úspěchu bylo dosaženo 15. října 
1918, když francouzská vláda, jakožto první kabinet dohodové koalice, uznala 
Československou národní radu za prozatímní československou vládu. 

 
18) Vyvrcholení boje o národní samostatnost. 
 
Pro československé hnutí bylo důležité stanovisko největší mocnosti 
demokratického světa - Spojených států amerických. Masaryk si toho byl vědom a 
už v Rusku reagoval na Wilsonova slova, kterými prezident doprovodil vyhlášení 
války Rakousko-Uhersku v prosinci 1917. V dopise W. Wilsonovi, otištěném v 
Československém deníku, amerického prezidenta znovu varoval před německým 
plánem „Mitteleuropy“, který se porážkou Ruska blížil svému naplnění. Když bude 
střední a východní Evropa „kontrolována Německem, Němci zvítězí a ovládnou 
svět.“167 
 
V únoru 1918 se chicagská konference zástupců „českého a slovenského lidu 
v USA“ dohodla na vytvoření odbočky Československé národní rady v Americe. 
Odbočka pak byla 10. března ustavena, stejně jako v Rusku měl být jejím předsedou 
v USA přítomný člen Národní rady (od května 1918 do konce války to byl Masaryk) 
a místopředsedou byl zvolen Karel Pergler. Jednota československého hnutí ve 
Spojených státech, posílená přijetím Masarykových názorů na cíle hnutí, které 
formuloval 30. května 1918 v Pittsburghu (spojení Čechů a Slováků v samostatném 
státě, který bude republikou, jeho ústava bude demokratická, přičemž Slovensko 
bude mít vlastní administrativu, svůj sněm a své soudy a slovenština bude 
úředním jazykem), se stala významnou oporou při jednáních s americkou vládou. 
 
V létě 1918 vedl Edvard Beneš intenzívní jednání v Londýně s cílem dosáhnout 
uznání ze strany britské vlády, které právem pokládal za rozhodující. Británie 
nebyla přímo ohrožena německými válečnými úspěchy, ale na porážce Německa jí 
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nezáleželo méně. Její stanovisko k československé otázce bylo nejvíce ovlivněno 
úspěchy československých legií v Rusku, které mohly vést k obnovení 
protiněmecké východní fronty. Beneš v Londýně souhlasil s tím, že 
Československá národní rada - ač nadále „trvá na svém požadavku dopraviti 
(československé vojáky z Ruska) na západní frontu" - je „v dohodě s Francií a Anglií 
ponechá prozatímně v Rusku.“ Konečně 9. srpna 1918 byl vynesen onen „rozsudek 
nad existencí rakousko-uherské říše", jak označil britské prohlášení ministr 
zahraničí lord A. J. Balfour v rozhovoru s italským vyslancem v Londýně markýzem 
Imperialim. Téměř doslova stejně se vyjádřil Masarykův soupeř v procesu se srbsko-
chorvatskou koalicí z roku 1909, rakouský historik Heinrich Friedjung, kdy 
britskou deklaraci prohlásil za „rozsudek smrti nad Rakousko-Uherskem.“ 
Vzhledem k dosavadnímu spíše chladnému postoji Velké Británie zapůsobila britská 
nota skutečně jako bomba. Vláda Jejího Veličenstva oznámila, že „považuje 
Čechoslováky za národ spojenecký“ a uznala „tři československé armády za jednotnou 
armádu spojeneckou, stojící v pravidelné válce proti Rakousko-Uhersku a Německu.“ 
Současně Velká Británie uznala „právo Československé národní rady jakožto 
nejvyššího orgánu národních zájmů a jakožto nynějšího představitele budoucí 
československé vlády vykonávati nejvyšší autoritu nad touto spojeneckou 
armádou.“168 
 
14. října 1918 oznámil tajemník Národní rady československé Edvard Beneš 
dohodovým vládám ustavení prozatímní československé vlády v čele s 
T.G.Masarykem. Vzápětí nato, 18. října, byla jako prohlášení nové vlády a její 
reakce na mírové nabídky Ústředních mocností a manifest rakouského císaře ze 
16. října předána americké vládě následující Deklarace. 
Dokument je datován v Paříži jako oficiálním sídle prozatímní československé 
vlády, ale sestavil ho Masaryk za pomoci svých amerických spolupracovníků ve 
Washingtonu, kde jej též oficiálně předal americké vládě.  
Washingtonské deklaraci se přičítá vliv na znění nóty americké vlády téhož data, v 
níž jsou odmítnuty mírové nabídky Rakousko-Uherska se zdůrazněním, že 
autonomie již není dostatečným podkladem pro mírová jednání: 

Washingtonská deklarace z 18.října 1918 

V této vážné chvíli, kdy Hohenzollernové nabízejí mír, aby zastavili vítězný postup spojeneckých 
armád a zabránili rozdělení Rakousko-Uherska a Turecka, a kdy Habsburkové slibují federalizaci říše 

a autonomii nespokojeným národům, podrobeným jejich vládě, my, československá Národní rada, 
uznaná vládami spojeneckými a vládou americkou za prozatímní vládu československého státu a 

národa, v plném souhlasu s prohlášením českých poslanců, učiněným v Praze dne 6.ledna 1918,  a 
vědomi si toho, že federalizace a tím více autonomie neznamenají ničeho pod habsburskou dynastií, 

činíme a prohlašujeme toto naše prohlášení nezávislosti . 
Činíme tak, poněvadž věříme, že žádný národ nemůže být nucen žít pod svrchovaností, které 

neuznává, a poněvadž máme vědomí a pevné přesvědčení, že náš národ nemůže se volně vyvíjet v 
habsburské lži-federaci, která není než novou formou odnárodňujícího se útisku, pod nímž jsme trpěli 
minulá tři století. Máme za to, že svoboda jest prvním požadavkem federalizace, a jsme přesvědčeni, 
že svobodní národové střední a východní Evropy snadno utvoří federaci, jestliže to shledají nutným . 

Činíme toto prohlášení na základě našeho historického a přirozeného práva. Byli jsme 
samostatným státem již od sedmého století a r.1526 jako samostatný stát, sestávající z Čech, 
Moravy a Slezska, spojili jsme se s Rakouskem a Uhrami v obrannou jednotu proti tureckému 

nebezpečí. Nikdy jsme se v této konfederaci nevzdali dobrovolně svých práv jako samostatný stát. 
Habsburkové porušili svou smlouvu s naším národem, nezákonně překročujíce naše práva a 

znásilňujíce ústavu našeho státu, kterou sami přísahali zachovávat, a my proto odpíráme zůstat déle 
součástkou Rakousko-Uherska v jakékoli formě. 

Požadujeme pro Čechy právo, aby byli spojeni se svými slovenskými bratry ze Slovenska, kdysi 
součástky našeho národního státu, odtržené později od našeho národního těla a před 50 lety vtělené 
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v uherský stát Maďarů, kteří nevylíčitelným násilím a krutým útiskem podrobených plemen pozbyli 
veškerého mravního a lidského práva vládnout komukoliv, kromě sobě samým. 

Svět zná dějiny našeho zápasu proti habsburskému útisku, zesílenému a v systém uvedenému 
dualistickým vyrovnáním rakousko-uherským z r.1867. Tento dualismus je toliko nestoudnou 

organizací hrubé síly a vykořisťování většiny menšinou; je to politický úklad Němců a Maďarů proti 
našemu vlastnímu národu, stejně jako proti jiným slovanským a latinským národům monarchie. Svět 

zná historii našich práv, kterých Habsburkové sami neodvážili se popírat. František Josef uznal 
opětovně nejslavnostnějším způsobem svrchovaná práva našeho národa.  Němci a Maďaři postavili 

se na odpor tomuto uznání a Rakousko-Uhersko, sklánějíc se před Pangermány, stalo se kolonií 
Německa a jako jeho předvoj na východě vyvolalo poslední balkánský konflikt stejně jako nynější 

světovou válku, kterou Habsburkové počali sami, bez souhlasu zástupců lidu. 
Nemůžeme a nechceme nadále žit pod přímou nebo nepřímou vládou těch, kdo znásilnili Belgii, 

Francii a Srbsko, chtěli být vrahy Ruska a Rumunska, jsou vrahy desetitisíců občanů a vojínů naší 
krve a spoluviníky bezpočetných nevýslovných zločinů, spáchaných v této válce proti lidskosti těmito 

dvěma degenerovanými a neodpovědnými dynastiemi. Nechceme zůstat součástkou státu, který 
nemá existenčního oprávnění a který odpíraje přijmout základní zásady moderní světové organizace, 

zůstává toliko umělým, nemorálním politickým útvarem, který překáží každému hnutí, směřujícímu 
k demokratickému a sociálnímu pokroku. Habsburská dynastie, zatížená nesmírným dědictvím chyb 
a zločinů, je stálou hrozbou světovému míru a my považujeme za svoji povinnost k lidstvu a civilizaci 

přispět k jejímu pádu a zničeni. 
Odmítáme svatokrádežné tvrzeni, že moc dynastie habsburské a hohenzollernské je původu 

božského; odpíráme uznati božské právo králů. Náš národ povolal Habsburky na český trůn ze své 
svobodné vůle a tímtéž právem je sesazuje. Prohlašujeme tímto habsburskou dynastii za nehodnou, 
aby vedla náš národ, a upíráme jí veškerá práva vládnout československé zemi, která, to zde nyní 

prohlašujeme, bude od nynějška svobodným a nezávislým lidem a národem. 
Přijímáme ideály moderní demokracie a budeme k nim lnout, poněvadž to byly ideály našeho 

národa po staletí. Přijímáme americké zásady, jak byly stanoveny prezidentem Wilsonem: zásady 
o osvobozeném lidstvu, skutečné rovnosti národů a vládách, odvozujících všecku svou spravedlivou 

moc ze souhlasu ovládaných. My, národ Komenského, nemůžeme než přijmout tyto zásady, 
vyjádřené v americké deklaraci nezávislosti, v zásadách Lincolnových a v prohlášení lidských a 
občanských práv. Za tyto zásady prolévá náš národ krev dnes po boku svých spojenců v Rusku, 

v Itálii a ve Francii. 
Načrtneme jen hlavni zásady ústavy československého národa: konečné rozhodnutí o ústavě 

samé náleží zákonitě zvoleným zástupcům osvobozeného a sjednoceného národa. 
Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, 

náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního. Církev 
bude odloučena od státu. Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím: ženy 

budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům. Práva menšiny budou chráněna 
poměrným zastoupením; národní menšiny budou požívat rovných práv. Vláda bude mít formu 

parlamentární a bude uznávat zásady iniciativy a referenda. Stálé vojsko bude nahrazeno milicí. 
Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy; velkostatky budou 

vyvlastněny pro domácí kolonizaci; výsady šlechtické budou zrušeny. Národ náš převezme svou část 
předválečného státního dluhu rakousko-uherského; válečné dluhy ponecháme těm, kdo do nich 

zabředli. 
Ve své zahraniční politice přijme československý národ plnou část odpovědnosti za reorganizaci 

východní Evropy. Přijímá cele demokratický a sociální princip národnostní a souhlasí s naukou, že 
veškeré úmluvy a smlouvy mají být sjednány otevřeně a upřímně, bez tajné diplomacie. 

Naše ústava postará se o účinnou, rozumnou a spravedlivou vládu, která vyloučí jakékoliv zvláštní 
výsady a znemožní třídní zákonodárství. 

Demokracie porazila teokratickou autokracii. Militarismus je zničen - demokracie je vítězná - na 
základech demokracie lidstvo bude reorganizováno. Mocnosti temnoty sloužily vítězství světla - 

vytoužený věk lidstva vzchází. 
Věříme v demokracii - věříme ve svobodu - a ve svobodu vždy větší a větší. 

Dáno v Paříži, dne 18.října 1918. 
 

profesor T. G. Masaryk, 
předseda ministerské rady a ministr financí, 
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generál, Dr. Milan Štefánik, ministr národní obrany, 
Dr.Edvard Beneš, ministr zahraničních věci a ministr vnitra.169 

 
 
Washingtonská deklarace kombinuje jako předešlé dokumenty právo historické a 
právo přirozené, tato konstrukce vznikla jako hlavní nosná konstrukce při 
zdůvodnění vzniku Československa. Historického právo bylo použito ke zdůvodnění 
české státnosti a hranic českých zemí. Na přirozené právo se budovatelé státu 
odvolávali při zdůvodnění nutného rozchodu s Rakousko-Uherskem, coby státu 
našemu národu nepřátelském, jinak řečeno právo na sebeurčení, dále pak zejména 
v otázce Slovenska a později Podkarpatské Rusi, a to už při vyjmutí těchto bývalých 
integrálních území Uherska, jakož i stanovení hranic. Kombinace obou druhů a 
práv a filozofií nepřinášela pouze výhody, ale byla i nebezpečným úskalím, což se 
nakonec také projevilo. 
 
V mezinárodním vývoji šly události nezadržitelně k rozuzlení diplomatická 
korespondence, kterou Berlín a Vídeň vyměnily od počátku října s americkým 
prezidentem Wilsonem o podmínkách příměří, přinutila netrpělivého císaře Karla, 
aby se rozešel s ministrem zahraničí Burianem, stále ještě trvajícím na plném 
zachování spolku s Německem. Za jeho nástupce si 24. října vybral uherského 
hraběte Julia Andrássyho, který se právě vrátil ze sondážní politické cesty do 
Švýcarska. Utvrdil se při ní v názoru, že říši spasí jen brzký separátní mír. Hlásili se 
už i známí i noví prostředníci, kteří by byli rádi zajistili na Západě příznivý vztah k 
Rakousko-Uhersku. Za místo kontaktů mělo sloužit právě Švýcarsko, žádný z 
námětů se ale nepodařilo úspěšně realizovat. Ani ve Francii, ani v Anglii o ně již 
nemohl být vážný zájem. 
 
Císař jmenoval také novou vládu, kterou svěřil pacifistovi a demokratovi Heinrichu 
Lammaschovi. Ten chtěl spíše vytvořit vládní výbor složený ze zástupců národních 
vlád, ale Češi a Jihoslované mu odřekli. Andrássymu i Karlovi se jevilo nutným 
okamžitě požádat o příměří. Katastrofa na italské frontě a politický rozvrat v říši si to 
vynucovaly. Na dřívější nabídku, podanou ještě společně s podnětem Německa, Wilson 
jistý čas neodpovídal, ač s Německem korespondoval. Rakousko-Uhersku se ozval 18. 
října, a bylo to pro Vídeň stanovisko téměř zdrcující. Wilson ustoupil od svého 
lednového požadavku autonomie pro národy říše: dal jim teď právo být soudci nad 
tím, které akce ze strany vlády rakousko-uherské uspokojí aspirace a mínění národů 
o jejich právech a o jejich určení jako členů rodiny národů. Zároveň upozorňoval, že 
vláda Spojených států uznala, že Československá Národní rada je de facto válčící 
vláda, která je vybavena náležitou autoritou řídit vojenské a politické věci 
Čechoslováků. Uznala také nejdalekosáhlejší měrou spravedlnost národních snah 
Jihoslovanů o svobodu. 
 
27. října byla zveřejněna nóta určená prezidentu Wilsonovi, kterou podepsal 
Andrássy. Přijímala všechny podmínky, na nichž americký prezident „učinil 
závislým vstup do vyjednávání o příměří a míru“. Nechtěla samozřejmě založit 
československou a jihoslovanskou samostatnost. Autoři už ale neměli vliv na její 
výklad. Před desátou hodinou ranní 28. října se Andrássyho nóta objevila na 
redakčních vývěskách pražských novin a pak i v jejich zvláštních vydáních. Lidé ji 
pochopili jednoznačně: jako kapitulaci. Diplomatická slovíčka nesměle hledající 
záchranu je nezajímala.170  
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Zprávy, které člen předsednictva Národního výboru Rašín dostával z Vídně od 
poslance Tusara, svědčily o naprosté krizi říše. Rašín měl připraven zákon o 
vyhlášení československého státu, teď ho ještě dopracovával. Předsednictvo Národního 
výboru se už dříve rozhodlo převzít 28. října  1918 obilní ústav. Po zjištění, že se 
„Praha zdvíhá", začalo přebírat politickou moc. Jednalo s náměstkem místodržitele 
Kosinou, který neměl ani tušení, co se stalo ve Vídni a co se děje v Praze. Oznámení, 
že Národní výbor přebírá vládu v novém, samostatném státě československém, přijal s 
úžasem, ale bez protestu. Vyhradil si jen, že o věci zpraví rakouskou vládu a její 
odpověď dá okamžitě Národnímu výboru na vědomí. Nikoho z výboru pak už 
nezajímala. Praha byla na nohou, slavila, manifestovala. Hrály hudby, zněly národní 
písně, řečnilo se, padaly znaky habsburského státu. Najednou se ale připomnělo 
rakouské vojenské velitelství. Do středu města poslalo převážně maďarské a 
německé vojáky, aby vyklidili náměstí a ulice. Rozehnat neozbrojené zástupy by 
jindy nebylo těžké, ale v lidech slavících svobodu bylo plno odhodlání neustoupit. 
Národní výbor nebyl však připraven na násilný převrat. Chyběly samozřejmě 
vojenské jednotky, neboť české pluky byly bud na frontě nebo dislokovány 
v neslovanských částech monarchie. Národní výbor proto zvolil vyjednávání a uspěl. 
Zaručil se, že bude „zachován pořádek". Na velitelství si ostatně uvědomili, že by 
situaci stejně represí nezvládli. Hrozila jim, jak sdělili do Vídně, „potupná 
kapitulace". Večer 28. října vyhlásil Národní výbor v pražském Obecním domě 
zákon o zřízení samostatného československého státu. Z Rakousko-Uherska se 
rychle stávala historie. Češi nebyli první, kteří opouštěli monarchii. Již po Karlově 
manifestu ze 16.října vypověděli dualismus maďarští politikové a prohlásili, že jsou 
s Rakouskem spojeni jen na základě personální unie. 21.října 1918 vyhlásili 
němečtí poslanci říšské rady vznik vlastního německo-rakouského státu.171 
 
 
19) Vyhlášení samostatnosti.  
 
28.října 1918 večer vydal Národní výbor v Praze manifestační provolání o vzniku 
samostatného Československa. Těsně předtím byl vznik nového státu  Národním 
výborem, který se prohlásil za zákonodárný sbor, kodifikován v paragrafovaném 
znění jako první zákon československého státu. Tento tzv. „recepční zákon“ též 
prohlásil platnost dosavadního právního řádu a správního systému. Autorem obou 
textů byl JUDr. Alois Rašín. 

 

Zákon a provolání Národního výboru o 
vzniku Československa 

 

Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby zachována byla souvislost 
dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl 

nerušený přechod k novému státnímu životu, nařizuje Národní výbor jménem 
československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti toto: 

čl. 1/ Státní formu československého státu určí národní shromáždění ve srozumění 
s Československou Národní radou v Paříži. Orgánem jednomyslné vůle národa a také 

vykonavatelem státní svrchovanosti je národní výbor1); 

čl. 2/ veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti; 

čl. 3/ všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní 
a zejména obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle 

dosavadních platných zákonů a nařízení; 
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čl. 4/ zákon tento nabývá účinnosti dnešním dnem; 

čl. 5/ Národnímu výboru se ukládá, aby tento zákon provedl. 

 

JUDr. Al.Rašín v.r.   JUDr. Fr.Soukup v.r.   Jiří Stříbrný v.r.  Dr.Vavro Šrobár v.r.   
Ant.Švehla v.r. 

Provolání Národního výboru 
Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil 

dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, 
nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a 

odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu. 

Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný 
člen velké rodiny samostatných svobodných národů. 

Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá slavné dějiny Tvoje. Nezklameš 
očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných 
dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých legií na západním bojišti a na 

Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. 
Zachovej štít čistý jako jej zachovalo Tvé národní vojsko: Československá legie. Bud' si stále 
vědom, že jsi občanem československého státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi. 

Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a 
Tvá radost byly důstojny velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí 

býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě 
vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný z 

Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa. 

Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému jest svato. 

Svobody osobní, majetku soukromého nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně 
rozkazu Národního výboru. 

V Praze, dne 28. října 1918. 

Za Národní výbor československý: 

Dr.Fr.Soukup v.r., Dr.Vavro Šrobár v.r. Antonín Švehla v.r., 
Jiří Stříbrný v.r. JUDr.Al.Rašín v.r.172 

 
Příští den byl zákon uveřejněn v novinách. Pro Sbírku zákonů bylo jeho znění 
upraveno, Národní výbor si v něm připsal vyšší pravomoc. Prohlásil se za jediný 
orgán „vůle národa" a za „vykonavatele státní svrchovanosti.“ Důvod byl shledán v 
tom, že spojení se zahraniční reprezentací bylo zatím svízelné a vývoj si žádal rychlá 
rozhodování.  
 
Představitelé Národního výboru, a dokonce význační, v čele s jeho předsedou 
Kramářem, už ale mohli se zástupci zahraničního odboje osobně jednat. V den, kdy 
Praha zažívala převrat, se v Ženevě setkali s ministrem Benešem. Rakouská vláda jim 
cestu umožnila v domnění, že tím české politiky spíše pohne k přijetí federalizačního 
řešení, jemuž i Dohoda dá přednost. Byla to však jen další z jejich iluzí. Jednání 
v mezi představiteli domácího odboje a zahraničního započal Edvard Beneš, který 
podal optimistický výklad o zahraniční odbojové akci, optimismus ostatně obecně 
patřil k jeho politickým metodám. Kramář a další byli nadšeni. Souhlasili posléze s 
tím, že Československo bude republikou (Kramář byl zprvu pro „demokratickou 
monarchii“, sociální demokrat Habrmann poznamenal, že „kdyby nás to mělo stát 

                                                           
172 Zákon o vzniku Československa otištěn podle znění publikovaného ve SBÍRCE ZAKONŮ A NAŘÍZENI 
STÁTU ČESKOSLOVENSKÉHO, roč. 1918, částka II. ze 6. listopadu 1918, č.11, s. 9. Provolání Národního 
výboru otištěno podle J. Galandauer, VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 1918, Praha 1988, s. 315-
316. 
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samostatnost, spolkneme i krále“).173 Prvním prezidentem měl být Masaryk, prvním 
předsedou vlády Kramář. Určovala a rozdělovala se ministerstva, ale seznam se pak 
ukázal být předčasným. Počítalo se s jedním německým ministrem. Státní převrat 
se měl uskutečnit bez vážnějších otřesů. Už k němu ovšem v takové podobě došlo, 
a to i bez ženevských ujednání.174 
 

Domácí politikové se obávali, že Rakousko-Uhersko se bude bránit svému 
rozpadu všemi prostředky, a to především zásahem armády. Největší hrozbu 
spatřovali v tom, že Německo vojensky obsadí české země, aby zachránilo svého 
rakousko-uherského spojence. Za další vážné nebezpečí označili „bolševickou 
anarchii“, která může propuknout v důsledku svízelných životních podmínek, a 
jedinou nápravu viděli v rychlém zlepšení dodávek potravin, aby nedošlo k 
výbuchu revoluce jako v Rusku.  
 
Potom E. Beneš referoval o mezinárodních vztazích a změnách přístupu Dohody k 
Rakousko-Uhersku. Ocenil sílu dohodových armád, jejich dosavadní vítězství a 
pomoc, kterou dostávají od Spojených států. Vyložil politickou a vojenskou situaci 
zahraničního odboje a zejména československých legií na Sibiři. Podrobně vysvětlil 
uznání Československé národní rady jednotlivými státy Dohody a objasnil 
smlouvy, které s nimi uzavřela prozatímní československá vláda. Požádal pražskou 
delegaci o dvě prohlášení, která by doložila jejich vzájemnou jednotu. Nejprve, že 
souhlasí se zahraničním odbojem, odmítá Habsburky i Rakousko-Uhersko, dále, že 
schvaluje všechny kroky zahraničního odboje a přijímá veškeré jeho závazky vůči 
Dohodě. Domácí představitelé odpověděli, že sice k tomu výslovné pověření nemají, 
ale vzhledem k situaci v českých zemích mohou taková prohlášení poskytnout. 
Pověřili Šámala, Kalinu a Habrmanna, aby připravili písemné znění, které schválili 
29. října 1918.175 
 
Členové obou delegací také podrobně probrali sestavení kabinetu a rozdělení 
vrcholných funkcí. Především prezidenta republiky a předsedy vlády. Všichni 
považovali za samozřejmé, že hlavou státu bude představitel zahraničního odboje 
T. G. Masaryk, a proto se bez problémů shodli, že premiérem se stane předák 
domácího odboje K. Kramář. Pražští politikové zvlášť upozornili na velice ožehavý 
problém, kterým je německé obyvatelstvo v českých zemích, a nabádali k 
opatrnosti, aby nenastaly potíže při obhajobě historických hranic země na mírové 
konferenci. 
 
Účastníci jednání se usnesli, že o konečném složení vlády rozhodnou politické 
strany doma. Souhlasili také s tím, že dosavadní ministr války M. R. Štefánik a 
ministr zahraničí E. Beneš zůstanou  ve svých funkcích. Preiss a Svoboda na závěr 
předložili program oživení poválečné ekonomiky československého státu, který 
vypracovali experti hospodářského odboru Národního výboru.  Přítomní delegáti 
vypracovali závěrečný protokol, který společně s ostatními dokumenty podepsali 31. 
října 1918. Přitom již den předtím přišly do Ženevy zprávy o událostech v českých 
zemích. Potom se E. Beneš a jeho spolupracovníci vrátili do Paříže a domácí 
politikové se vydali na zpáteční cestu do Prahy. 
 
Na vyhlášení samostatného československého státu odpověděla mezi prvními 
bolševická vláda, protože sváděla těžké boje s československými legiemi kolem 
sibiřské železnice, proto se jich chtěla co nejrychleji zbavit, aby upevnila svou 
nadvládu v Rusku. Bolševický komisař zahraničních věcí G. V. Čičerin zaslal 31. 
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října 1918 z Moskvy přes Berlín do Prahy telegram, ve kterém prohlašoval, že 
sovětská vláda nikdy nehodlala vydat Čechoslováky pobývající v Rusku 
habsburské monarchii, a označil to za pomluvu. Vysvětloval, že jejich vláda 
učinila vše, aby umožnila přepravu československých vojáků do Francie, která 
však nedodala potřebné lodě. Francie a Anglie toho zneužily a poštvaly 
československé vojáky proti sovětské vládě. Její opatření proti legionářům je 
výlučně sebeobranou před „kontrarevolucí.“ Přeje si ukončit boje s nimi, umožnit 
jim návrat domů přes evropskou část Ruska na Západ, a zaručuje jejich 
bezpečnost, jakmile složí zbraně. Navrhuje prozatímní československé vládě 
zahájit přímé rozhovory o odchodu všech Čechoslováků, kteří projeví zájem vrátit 
se do vlasti. Českoslovenští představitelé v Praze se okamžitě seznámili s tímto 
telegramem, ale neodpověděli na něj, aby nevzbudili podezření, že se paktují s 
bolševiky a neohrozili mezinárodní pověst svého státu. Také již oficiální 
československá vláda, potvrzená Národním shromážděním, neodpověděla na 
podobné sovětské nabídky z 25. prosince 1918 a 4. ledna 1919. Přesto se tyto 
sovětské iniciativy dají hodnotit z hlediska mezinárodního práva jako uznání 
československého státu de facto, sice od státu, který sám uznán de facto nikým 
nebyl a o uznání bolševiků z Ruska zatím nikdo nestál. Německý konzul 
Gebsattel sdělil 2. listopadu 1918 osobně Národnímu výboru, že německá vláda 
uznává československý stát a je ochotna přijmout jeho diplomatické zastoupení v 
Berlíne. Tyto kroky schválil 7. listopadu 1918 německý ministr zahraničí  Solfr ve 
svých instrukcích zmíněnému konzulovi v Praze, ale i připomněl, že Německo má 
větší zájem na Německém Rakousku,  než na československém státě. Ministr 
zahraničí E. Beneš se po návratu do Paříže dozvěděl, že ve  Versailles již začaly 
dohodové země rokovat o zásadách příměří s centrálními mocnostmi, ale bez 
československého zástupce, okamžitě proti tomu protestoval a posléze dosáhl i 
toho, že československá delegace byla přizvána na mírovou konferenci jako jiná 
dohodová vláda.176 
 
Zrod či obroda moderního českého (československého) státu byl obrovským 
úspěchem a věcí ještě před čtyřmi lety  naprosto neskutečnou až fantastickou. 
Zároveň však začínal zápas nového státu o pevné zakotvení v rámci Evropy, 
musela být prokázána jeho jasná životaschopnost, ať už to byla pacifikace 
německého pohraničí, či dobytí Slovenska nebo palčivé hospodářské otázky 
vyvolané rozpadem obrovského trhu Rakouska-Uherska a jeho hospodářských 
struktur.  
 
 
20) Závěr – shrnutí k otázce programů české politické reprezentace 
v druhé pol. 19. století až do roku 1818. 
 
Hlavní osou většiny českých politických programů snad pouze s výjimkou sociální 
demokracie a původně realistů tak zůstávalo mnohokrát modifikované a 
upravované české státní právo.  
 
Pro přehlednost ještě jednou zopakujme, že šlo o státní právo korunních 
(dědičných) českých zemí. Čeští stavové dobrovolně přijali Ferdinanda 
Habsburského na královský trůn v roce 1526, čímž spolu s Maďary  vytvořili základ 
personální unie habsburského soustátí. V průběhu let, především Ferdinandovým 
nabytím císařského titulu, kdy se český královský titul stal přímo podřízený titulu 
císařskému, ale současně říšský císařský titul  byl na českém královském právně 
závislý, neboť český král byl předním volitelem císaře, se personální unie proměnila 
v reálnou unii habsburské říše ve střední Evropě. Ve své říši od počátku habsburští 
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panovníci prosazovali centralistický model řízení, avšak do porážky druhého 
českého stavovského odboje na Bílé hoře – ač už porážka prvního stavovského 
povstání přinesla okleštění zemské ústavy praktickou likvidací královských měst 
jako stavu na stavovském sněmu – nebylo rozdílu mezi korunou Svatováclavskou a 
Svatoštěpánskou. Obnovené zřízení zemské z roku 1627 teprve Čechy snižovalo pod 
úroveň Uher, podle přesného postřehu Antonína Rezka začala divergence českého a 
uherského vývoje, jež vyvrcholilo rokem 1867.177 Přesto nové zemské řízení 
zaručovalo České koruně „osobnost“ v ústavněprávním smyslu, byť okleštěnou. 
Právní poměry k říši do určité míry jinak interpretovala až pragmatická sankce 
Karla VI, jejímž přijetím se čeští stavové panovníkovi zavazoval panovníkovi 
k nerozlučitelnosti  habsburských zemí, ovšem sankce přitom zachovávala starou 
českou ústavnost uvnitř jejich rámce. Tu zcela nerušila ani terezínsko – josefínsko – 
leopoldinská, započatá pro Českou korunu povážlivě krátce po nástupu Marie 
Terezie na trůn zrušením české dvorské kanceláře a koneckonců ani změna 
dynastického titulu z roku 1804, ba snad ani centralizace z prosince 1867, proti níž 
Češi vedli velkou při. Jenže léta 1804-6 měnila díky zrušení Římské říše národa 
německého měnila mezinárodní postavení České koruny. Konstrukcí „císařství 
rakouského“ české země neztrácely ústavnost, leč něco víc: význam pro císařskou 
korunu, neboť nový titul nebyl nějak závislý na koruně českých králů. Měl 
nadnárodní charakter i nadstátní charakter a centralisticky absorboval přes 
všechna císařova ujištění Českou korunu, zcela pohltit Uherkou korunu nemusel a 
nemohl. Ztráta prestiže České koruny umožnila krom jiných příčin dualistické 
řešení vnitřních rozporů a odsouvání české královské korunovace jako přední 
garance  státoprávní suverenity ad acta. Od let 1859-1861, kdy česká politika 
prošla vývojem od  z národní (etnické, rakouské) ve státoprávní (historickou, 
geografickou, českou) s vrcholem mezi léty 1868-1971, bylo jasné, že požadavek 
restituce české státnosti nemůže bát proveden úplně, totiž stejně jako v případě 
Uher. Do daného stavu se promítala vzpomenutá ztráta významnosti českého krále i 
v zásadě odpor jakékoliv vídeňské vlády k trialismu. Je nutné také doplnit, že 
monarchie musela dělat kompromisy, jaké bylo zrušení poddanství v roce 1848, 
později vyrovnání s Uhry, neboť Němců bylo v monarchii proti všem ostatním 
národům a národnostem příliš málo, byly to však nucené kompromisy jdoucí a 
shora, z dnešního pohledu je jasné, že to jenom načas oddálí agonii monarchie. 178  
 
Dále snad lze ještě dodat, že lze opravdu ve výše uvedeném spatřovat osudovost 
bitvy na Bílé hory, ne snad v bohužel špatně organizovaném povstání či jedné 
prohrané 2 hodinové bitvě, ale plně zhoubnou byla až konfiskace majetku české 
šlechty a zvláště vynucená emigrace nekatolické elity národa, coby nositele soudobé 
národní identity a inteligence, jak již o tom bylo jednou pojednáno v začátku této 
práce. Přistupovala i další významná negativa, jako výše zmiňované zásahy do 
státnosti českých zemí a jejího jazyka.  
 
Dalším významným faktorem ke zmenšení mocenského významu České koruny bylo 
též územní zmenšení rozsahu České státu. Nejprve o obojí Lužici a pak téměř celé 
Slezsko i s integrální součástí Čech  - Kladskem, tedy o země České koruny 
přivtělené neodlučitelně a definitivně Karlem IV, které od České koruny neměly být 
nikdy odtrženy. Je sice pravdou, že na území historické Lužice a Slezska s centrem 
ve Vratislavi - či snad již spíše Breslau - převažoval již od vrcholného středověku 
německý živel a v Horním Slezsku patrně polský,  a proto pokud na konci 19. století 
žilo v této  celé oblasti podle různých odhadů 70 až 120 000179 obyvatel hlásících se 
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k Čechům (někteří nebyli ani zcela národnostně vyhranění např. obyvatelé 
Hlučínska tzv. „Moravci“, či Slezané „Slezáci“, „Wasserpoláci“, „Šlonzaci“ atd.), a to 
zejména v pruském Hlučínsku, v tzv. „Českém koutku“ v Kladsku, Hlubčicku, 
Ratibořsku a drobné komunity v dalších slezských městech a vesnicích jako např. 
Střelíně či Husinci180, tak to jistě nemohlo být v dobových nacionalisticko 
mocenských zápasech žádným argumentem. Chápaní národnosti se samozřejmě od 
středověku posunulo, většinové německé obyvatelstvo Slezska již celkově tíhlo k 
progresivnímu Prusku, a to v náboženské i ekonomické rovině. Lze se proto 
domnívat, že i kdyby Marie Terezie Slezsko neprohrála, odtrhlo by se zřejmě samo 
nebo by ještě možná českou emancipaci zkomplikovalo, neboť by Němci či obyvatelé 
německého jazyka v historické České koruně tvořili zřejmě minimálně 50% 
obyvatelstva, či spíše ještě více. Na druhé straně výše uvedené je částečně 
spekulativní, protože v době pruského záboru Slezska, bylo v Dolním Slezsku 
zhruba 29% slovanského obyvatelstva  a v Horním Slezsku 72% (je otázkou jak se 
tito slovanští obyvatelé vlastně cítili jestli jako Poláci, Češi či Slezané, nebo zda 
zkrátka tíhli k aktuálně vedoucí národnostní skupině).181 Za 150 let pruské 
germanizační správy, kdy byla zavedena do úřadů, škol i kostelů pouze němčina, se 
národnostní složení Slezska výrazně změnilo ve prospěch německého obyvatelstva. 
Totéž lze v podstatě říci i o Lužicích, kde počet původního slovanského obyvatelstva 
neustale klesal a klesá dodnes. Ve střední Evropě se švýcarský model jaksi 
nepodařilo prosadit, což ukázal i následující vývoj, který směřoval nakonec v celé 
Evropě k národnostně jednolitým státům. Rovněž předání faktické moci politické i 
hospodářské do rukou německé menšiny v českých zemí, která se poté této výsady 
již nikdy nehodlala vzdát, to se např. Maďarům nikdy nestalo. Maďaři nikdy 
nemuseli ve svém státě složitě dobývat zpět jazyková práva, práva na správu země, 
na vzdělání atd. a nikdy nebyli zcela podrobeným národem, nemuseli podnítit 
národní obrození, určitě ne v takové míře jako tomu bylo v českých zemí. Na 
základě říjnového diplomu z roku 1860 Uherská koruna měla stálého zástupce ve 
vládě a Češi nikoliv. Maďaři byli dominantním prvkem ve své oblasti, drželi svůj stát 
pevně v rukou, chorvatské, slovenské či rumunské elity se často raději 
„maďarizovaly“, aby neztratily moc a vliv. Jistě to bylo i díky geografické poloze Uher 
a dlouhodobému tureckému nebezpečí a dalším faktorům jako byla dominance nad 
ostatním etniky v oblasti. Maďaři se tak zkrátka proti Čechům dokázali prosadit a 
svoji moc dali Vídni patřičně najevo, a to zůstávalo faktem. Výše zmíněné okolnosti 
znesnadňovaly prosazení českého státního právo v rámci habsburské monarchie. 
České státní právo se pak skutečně mohlo jevit historickým anachronismem, 
starými středověkými smlouvami, pokud jej národ nedokázal jednoznačně naplnit 
faktickou mocí.  
 
Od původní Palackého představy autonomie národních skupin česká politika 
v odporu ke státním dokumentům z let 1860-1861 dospěla k zápasu za státoprávní 
vyrovnání jako k boji za federalizaci říše na základě obnovené personální unie 
historicky daných zemských celků. Zajímavé je sledovat, že většina politických 
praktiků s výjimkou např. F. L. Riegra, Karla Mattuše, A. O. Zeithammera, Grégrů 
nebo Bedřicha Pacáka, si tento fakt neuvědomovala. Spor mezi nimi se mohl vést o 
to, kam až lze Vídni a Němcům ustupovat, čeho se však má Česká koruna vzdát ve 
prospěch říše a jak uspořádat poměry v českých zemích, aby měl český národ 
zajištěnou superioritu a němci rovnoprávné a svobodné postavení. Diskuse o tom 
byla obsahem všech česko – německých jednání, často minuciózně detailních, při 
nichž se obě národní stanoviska ukázala postupně jako nesmiřitelná. Němcům 

                                                           
180 Vyhlídal J, Čechové v pruském Slezsku, Praha 1899. 
181 Chocholatý – Gröger Franz, Slezské války a česko německé vztahy, konference Slezské války a české země, 
Hradec Králové, 4.-6.7.1996. 
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výsostnější než rakouská domovina byl státně se sjednocující celek německý, a pro 
něj byli ochotni Rakousko rozbít. Naproti tomu Češi, provokováni tímto postojem a 
obávajíce se oprávněně o integritu České koruny, podlehli ústy Palackého i Havlíčka 
iluzi, že v rámci habsburské říše budou s to vytvořit stát národně český, který po 
sumaci všech svobodně zvolených poslaneckých hlasů a za podpory dalších 
slovanských etnik bude vůdčím státním útvarem v konstitucionalizovaném 
Rakousku. Jakkoliv Češi své výchozí představy změnili, přičemž program Němců byl 
v pojetí rakouských liberálů korigován jen velmi nepatrně, od roku 1848 se 
antagonismus české a německorakouské politiky nejen vyhrotil přes únosnou mez, 
ale vývojově obě etnika, zdaleka nežijící ani v hlubokém 18. století v takovém 
souladu, jak se někdy lacině soudí, od sebe zcela vzdálil. Vývojové mimoběžky - 
zájmoví protivníci a protihráči: taková byla realita česko-německé otázky od roku 
1848 ho odsunu v důsledku druhé světové války. Z uvedeného je snad zřejmé, jak 
se státoprávní a všezahrnující národnostní problémy vzájemně proplétaly, jak se 
prorůstaly a jak byly neoddělitelně spjaty. 182 

 
Například pro Masarykovo pojetí rakousko-uherské tematiky z toho plynuly některé 
důležité rezultáty. Po roce 1890 Masaryk přijal státoprávní hledisko - státoprávní 
svébytnost v historických hranicích spojoval se samostatností národa na základě 
národní rovnoprávnosti. Svědčí o tom již jeho „mladočeská" řeč v Kolíně z 28. 12. 1890. 
V podstatě z týchž pozic i po osmi letech psal kritický rozbor národní filozofie Františka 
Palackého. Se souvisejícím principem federalizace nutně souhlasil. Neviděl, proč 
by při šetření takových zásad nemohlo být dosaženo národního smíru v Českých 
zemích. Měl ovšem jistou iluzi o „vídeňské dobré politice“. Masaryk chápal, že s Němci 
ovlivňovanými intolerantními stránkami německého nacionalismu (přesněji 
šovinismu) národnostní smír podle jeho původních představ nebude možný. Ze se 
při snaze o něj - poněvadž český (československý) stát byl bez národnostního 
smíru vystavován obrovskému nebezpečí - bude muset postupovat s velkou 
strategickou rozvahou. K tomu můžeme dodat, že diametrální rozdílnost 
českého a německého národního zájmu, jež trvala do roku 1945 (stav česko-
německých vztahů za druhé světové války byl výsledkem oné různosti), jež byla 
markantní již v prvé půli 19. století a jež se dostala do kvalitativně nové polohy od 
roku 1871, nevylučovala možnost dohody s některými z Němců, konkrétně s jejich 
demokratickými elementy. Rezidua všeněmectví byla však trvale přítomna v 
myšlení většiny Němců z českých zemí, byť - připusťme - někdy toliko potenciálně, 
aby se oslabovaly šovinistické excesy. Masaryk chtěl v mezinárodním měřítku 
vytvářet potřebné předpoklady pro funkční demokratické prostředí, které by je 
znemožňovalo. Demokracie Masarykova pojetí odporovala šovinistům a 
extrémistům jakéhokoliv druhu, zachovala si nedůvěru k všeněmeckému 
nacionalismu i k jinak nestrannému prosazování státních zájmů mocenskými 
prostředky, nedůvěřovala ozbrojeným paktům a pouze proklamovaným heslům. 
Stavěla na toleranci a sociální solidaritě, usilovala o zajišťování sociálního vývoje 
demokratickým směrem. Masarykova koncepce demokracie se tak může jevit jako 
jedna z nadějí pro politiku integrující se Evropy, bude-li zájem o její studium a 
osvojení. Při výkladu její národnostní stránky si ale interpreti nemohou dovolit 
povrchní zjednodušování komplikovaných dějinných a teoretických souvislostí.183 
 
S výše uvedeným souvisí i otázka Slovenska. Národní výbor rozhodoval v Praze i 
jménem Slovenska. Čeští tvůrci československé státní myšlenky byli přesvědčeni, 
ostatně jako většina Čechů, o česko-slovenské národní jednotě vyrůstající z jednoho 
(„českého“) kmene. Měla být nepochybným základem budoucího československého 
„státního´“ politického národa, který by ale jisté etnické odlišnosti respektoval. 
                                                           
182 Srovnej.: Kučera Martin, Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka, Masarykův ústav AV ČR, Praha 
2004, sborník z mezinárodní konference v Praze, str. 21.  
183Kučera Martin, Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2004, 
sborník z mezinárodní konference v Praze, str. 29.   
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Nevznikaly vážnější pochybnosti o tom, že by nová státní idea nebyla na Slovensku 
přijata. 
 
Národní situace Slováků byla považována za tak svízelnou a co se týče budoucnosti v 
Uhrách za tak chmurnou, že případné Československo mělo působit jako záchrana. 
Dojem o slovenské beznaději v Uhrách si před válkou osvojili čeští slovakofilové: 
plynul z poznání těžkostí a někdy přímo útrap, jimž byli vystavováni slovenští 
národovci. Slováci také neměli státní tradici podobnou české, což omezovalo jejich 
státoprávní uvažování a ambice. Český program národního a státního česko-
slovenství nebyl tedy v české společnosti shledáván vnitřně problémovým. 

 
Podobnost řeči však ještě neznamenala podobnost národních povah, kultury a 
toho, co je historicky a v současnosti vytvářelo. Dosavadní národní hnutí Čechů a 
Slováků byla značně rozdílná. Utvářela, i kvůli vnějším podmínkám, národní 
společnosti, které se značně lišily rozsahem, skladbou, úrovní, aktivitami, vlivem. 
Slovenské národní hnutí počítalo s uplatněním v rámci Uher, směřovalo k 
prosazení autonomie. Narazilo na ideu maďarského politického národa, jejíž 
realizace sledovala víc než jen státně politické ujednocení - odnárodňovala 
„Nemaďary.“ V tomto ovzduší slábly, ba mizely politické možnosti slovenského 
autonomismu, který si tak udržoval spíše morální hodnotu. Pro slovenskou 
politiku byla pak československá státní koncepce ještě hlubším a dramatičtějším 
zvratem než pro politiku českou. 

 
Za světové války se politický život na Slovensku probouzel mnohem pomaleji než v 
Čechách. Koncem října byli do Turčanského Svátého Martina přece jen svoláni jeho 
představitelé. Počítalo se, že jich přijde asi třicet, ale 30. října se jich dostavilo na dvě 
stě. Ještě nevěděli, co se stalo v Praze - vůbec málo věděli o tom, co se děje. Na 
převrat ovšem martinští nemysleli, neměli na něj sil. Předseda národní strany Matúš 
Dula spoléhal na to, že vše rozhodne vítězná Dohoda. Dokonce se mu nejdříve zdálo 
zbytečné přijmout nějakou deklaraci. Pak uznal, že je potřebná. Shromáždění 
dostalo k dispozici dva její návrhy. Dalekosáhlejší byl text připravený Emilem 
Stodolou. Vyhlašoval přímé odtržení Slovenska od Uher a jeho vstup do 
československého státu. Deklarace však neměla být zveřejněna ihned, byla určena 
až pro „vhodný čas.“ To rozhodlo o tom, že se Stodolovým návrhem se dál nepočí-
talo. Začal se projednávat text připravený evangelickým farářem Samuelem 
Zochem. Psalo se v něm o jazykové a kulturně historické československé jednotě a 
žádalo se uznání práva na sebeurčení, které mělo Slováky přivést do společného 
státu s Čechy. Také Martinská deklarace byla - stejně jako první československý 
zákon - v konečném znění pozměněna. Pozdě večer 30. října přijel z Budapešti do 
Martina Milan Hodža s novými zprávami. Někteří deklaranti byli v té době již na cestě 
domů, ale to nevadilo, aby text dokumentu, který všichni přijali, nebyl poněkud 
korigován. Především byl doplněn vsuvkou, již inspirovala Hodžova informace o 
Andrássyho notě. Do deklarace se vepsalo, že základem práva na nezávislost je nová 
mezinárodně právní situace vzniklá rakouským přijetím podmínek prezidenta 
Wilsona. V deklaraci se rovněž škrtalo. Obsahovala také požadavek vlastního 
slovenského zastoupení na mírové konferenci. Hodža připomněl, že tato reprezen-
tace je záležitostí československé vlády, která už v Paříži vznikla a byla uznána 
dohodovými velmocemi. Martinskou deklarací zápas o budoucnost Slovenska 
nekončil, ale teprve začínal.184 

 
„Světovou válku společně rozpoutaly Rakousko-Uhersko a Německo, proto nesou 
hlavní odpovědnost za její bezprostřední i dlouhodobé civilizační následky.V 
průběhu tohoto ozbrojeného střetnutí se v habsburské říši vyhrotily hospodářské, 
sociální, národnostní a politické rozpory, které narušily její soudržnost. Vídeň se 

                                                           
184 Kvaček Robert – První světová válka a česká otázka, nakl. Triton, Praha 2003, str. 153. 
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zároveň stále více podrobovala Německu, což proti ní postavilo dohodové velmoci. 
Pod náporem těchto vnitřních i vnějších tlaků se koncem války Rakousko-Uhersko 
rozpadlo na samostatné státy a jedním z nich byla také československá 
republika. Přímou cestu k vytvoření československého státu otevřela porážka 
Německa a Rakousko-Uherska v první světové válce a dočasné vyřazení Ruska jako 
velmoci z mezinárodních vztahů, které kvůli revolučnímu rozvratu a občanské válce 
nemohlo přímo zasahovat do poměrů ve střední a východní Evropě. O založení 
Československa se výrazně zasloužili političtí předáci československého zahraničního 
odboje a jejich spolupráce s Dohodou, dále českoslovenští legionáři, kteří bojovali proti 
centrálním mocnostem i bolševikům, a také opoziční aktivita českých a slovenských 
politiků v habsburské monarchii, vystoupení utlačovaných národů proti německé a 
maďarské nadvládě, odpor obyvatelstva vůči sociálnímu strádání a nesouhlas občanů 
s nedemokratickými praktikami vládnoucích kruhů Rakousko-Uherska. Vznik 
Československé republiky můžeme označit za demokratickou a národní revoluci, v 
jejímž čele doma i v zahraničí stáli především čeští a slovenští demokraté, které 
podporovala většina příslušníků obou národů. Historický přínos Československa jako 
společného státu Čechů a Slováků spočíval v tom, že odstranil ostrý národnostní 
útlak i polofeudální přežitky bývalého Rakouska - Uherska, nastolil demokratické 
politické a společenské poměry poskytl českému a slovenskému národu příznivější 
životní podmínky a vytvořil předpoklady pro řešení přetrvávajících problémů 
demokratickými prostředky a postupnými reformami. Československo bylo mezi 
dvěma světovými válkami v letech 1918-1938 nepoměrně vyspělou a 
demokratickou zemí, a to zejména v poměru ke svým bezprostředním sousedů“.185  
 
Bohužel následující konstelace světové mocenské politiky nedopřála nové státu 
potřebného mírového soužití, třeba by oněch 70-80 let klidného vývoje, jak 
předpovídal Masaryk, stačilo ke sjednocení a přijetí státní identity všemi jeho 
obyvateli. Možná by to však nestačilo, možná je to přece jen pořád málo. Navíc 
předválečná ČSR byla malým Rakousko-Uherskem co se týče počtu národností 
v tomto ohledu se právní řešení tzn. směsice, kombinace obou právních teorií o 
právu na státnost, tedy historického a přirozeného coby vyústění národní 
programu v obnovení státní samostatnosti se ukázalo jako nepříliš šťastné, na 
druhé straně jakou jinou legitimní právní teorií než přirozeným právem mohlo 
být připojeno Slovensko? 
 
Zajímavý je v této souvislosti postřeh Františka Schwarzenberga:   
„Víme, co v československém případu znamenalo střetnutí těchto dvou zásad, práva 
historického a práva na sebeurčení. Historické právo nám dávalo právo na celé území 
Českého království v historických hranicích bez ohledu na to, že jinojazyční obyvatelé 
pohraničního území nechtěli žít pod vládou Prahy. Současně by historické právo samo 
zakazovalo Slovákům a Podkarpatským Rusínům odpojit se od Koruny 
svatoštěpánské a rozhodnout se pro státní soužití s národem českým. Naopak zase 
přirozenoprávní zásada by Čechům, Slovákům a Podkarpatským Rusínům dávala 
právo na sebeurčení, ale současně by žádala, aby Němci v historických zemích 
usídlení směli sami o svém osudu rozhodovat. V době zahraničního odboje i při 
určování nových hranic na mírové konferenci bylo použito obou zásad: historického 
práva v západní části republiky a přirozeného práva ve východní její části.Až příliš 
trapně vzpomínáme, jak se nám později toto měření dvojím loktem zle vyplácelo.“ 186 
 

                                                           
185 Prokš Petr, PhDr., CSc. Politikové a vznik republiky, 1914 -1918, Prospektrum 1998, Praha, str. 223 
186 Škutina Vladimír: Český šlechtic František Schwarzenberg, Rozmluvy, Praha, 1990,  
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Na samotný závěr je možné říci, že po vzniku Československa – tedy po vrchovatém 
naplnění českého národního politického programu – programu obnovy 
samostatného národního státu, který v podstatě jako jediný představoval 
alternativu k habsburské monarchii, v jejíž schopnosti uspokojit české národní 
tužby uspokojivým způsobem asi věřil málokdo. Po 50 letech pokusů o prosazení 
programu, který by české národní tužby zrealizoval, se jediným smysluplným 
programem stal program samostatnosti českých zemí. Přes různé kritiky 
Masarykova programu obnovy českého státu, nelze nevidět, že národní 
samostatnost byla jediná alternativa, aby si národ zachoval tvář, v podstatě byl 
český národ, pokud si chtěl zachovat vlastní sebeúctu k samotnosti dohnán 
absolutní neschopností, nepružností, nemoderností a celkovou zaostalostí státního 
zřízení, státního aparátu Rakouska, který po 300 let bral české země coby první 
zásobárnu své ekonomické a vojenské moci a nebyl schopen spravedlivějšího 
uspořádání. Na novou situaci – státní samostatnost musela politická reprezentace 
v českých zemích hledat nejvhodnější řešení i politický konsensus, což i vzhledem 
k mnohokrát již zmiňovanému národnostnímu složení předválečného 
Československa, coby v tomto smyslu pravému dědici staré monarchie, nebylo 
snadné. 
 
Zdeněk  Šolle k tomu říká: 
„Brzy po vzniku ČSR se také začala potvrzovat pochmurná Masarykova předtucha, 
vyslovená již v roce 1919 v jeho korespondenci s Edvardem Benešem, že vytváření 
míru vítěznou Dohodou je strašné, že Spojenci mír prohrávají. Vskutku, v čem se lišili 
versailleští mírotvorci od Aerenthala, Berchtolda, Czernina a jiných rakouských 
diplomatů a politiků, kteří kdysi vzbudili Masarykův hněv? A tak, podobně jako kdysi 
Rakousko, i tento svět versailleských vítězů podlehl jakési vitální zchátralosti, jejíž 
příčinou byla opět tak říkajíc špatná hygiena ideálů tohoto světa. Versailleští vítězové 
opravdu prohráli svůj mír. Jejich katastrofální politika nakonec připravila světovou 
válku, druhou v pořadí. Hospodářskou krizí a nástupem Hitlera k moci v Německu v 
roce 1933 začíná vývoj dovršený roku 1938 Mnichovskou dohodou, kdy 
západoevropští spojenci, kteří roku 1918 asistovali u zrodu československého státu, 
vydali Československo, tuto poslední baštu demokracie na východ od Rýna, jež byla 
také poslední zemí, v níž mohli ještě  svobodně dýchat i němečtí demokraté, Hitlerovi, 
a pak za války svému dalšímu partneru, Stalinovi. Československou tragédií opět 
začala další tragédie Evropy a světa. Po Mnichovu mnoho obyvatel Československa, 
dohnaných sobectvím a cynismem bývalých spojenců na pokraj zoufalství, upjalo své 
naděje k Stalinovu Rusku. Tyto naděje byly v řadách českého a slovenského národa 
posilovány nejen dávnými rusofilskými iluzemi, ale zejména průběhem druhé světové 
války a osvobozením v roce 1945. To vše je pochopitelné. Pro další vývoj však bylo 
rozhodující, že západní velmoci přislíbily tuto zemi jako odměnu Stalinovi za pomoc ve 
válce. Proto, i když po několika letech Češi prohlédli licoměrnou zrůdnost sovětského 
komunismu a chtěli se jeho panství zbavit, nebylo jim to nic plátno. Ba naopak, byli 
pak ještě více porobeni a přímo okupováni sovětskou armádou. Teprve když se zřítilo 
samo sovětské centrum, padla také vláda jeho místodržících v Československu. Jak 
zhoubné důsledky tento vývoj měl a dosud má na morální stav národa, si začínáme 
uvědomovat teprve dnes. 
 
Největší ztráty, které jsme utrpěli v minulém půlstoletí, poznamenaném nejprve 
německo-nacistickou teroristickou okupací a pak desítiletími v izolaci rusko-
komunistické slepé uličky, nejsou až tak materiální, ekonomické povahy, ale právě 
povahy morální a duchovní. Je to především přerušení vědomí dějinné souvislosti, co 
činí z člověka dospělé dítě, s nímž si může okolní svět libovolně disponovat, nabídne-li 
mu bonbónek okamžitého hmotného zisku, nebo pohrozí-li mu, že mu tuto slast opět 
odejme. Této situaci se nelze divit. Je důsledkem krutých zkoušek, jimž Češi byli v 
posledním půlstoletí vystaveni. 
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Zmizela snad proto již česká otázka z pořadu dějin jako otázka světová? Nevíme. 
Jisto však je, že celé lidstvo dnes, navzdory mohutnému ekonomickému rozmachu, 
navzdory enormnímu růstu výroby a navzdory stále větším pokrokům v technice a 
stále novějším objevům v jednotlivých vědách a naukách, se dosud nevymanilo z krize 
do které se před několika desetiletími dostalo. Ba zdá se, že všeobecná vitální zchátralost 
projevující se špatnou hygienou ideálů, se nezadržitelné prohlubuje a šíří. Co z toho pro 
člověka vyplývá a jak tomu lze čelit?  
 

Bud bychom museli připustit, že je tomu opravdu tak, jak v to nikdy nemohl uvěřit 
Palacký, přes všechna zklamání a porážky, jichž se dožil. Snad opravdu věčná příroda 
dává povstati lidem na zemi jen proto, aby jako jiné živé bytosti vedli nepřetržitý boj o 
své sebezáchovám se svým okolím i s sebou navzájem, dokud táž příroda boj ten 
nepřetrhne i proti jejich vůli. Snad opravdu člověk nemá jiného účelu. Snad vskutku 
jeho povolání mravní a všechen svět idejí, víra, láska a naděje, jsou jen výplody 
přepjaté fantazie a člověk je jen nejvyšším typem živočicha. Snad jen z rozmaru, aby se 
totiž činnost lidská nevyčerpávala pouze v individuálním boji všech proti všem, 
rozdělila příroda lidstvo na různé národnostní či názorové skupiny a těmto s různými 
pudy také dala příčiny, aby vespolek bojovaly a sebe vzájemně ničily. Snad opravdu 
věda a kultura nemá jiné funkce než kout stále dokonalejší zbraně pro tento boj. Snad 
opravdu je násilí jediným zdrojem práva.Tu pak ovšem platí také jiná slova, 
pronesená kdysi Palackým, že totiž „diskuse o právo z násilí nekonávají se pérem".  
 
Anebo nechceme připustiti oprávněnost této pesimistické vize a i u nám nezbývá, než 
uznat platnost námi již výše citovaných slov Masarykova habilitačního spisu: „Nazpět 
nemůžeme a nechceme jíti, musíme tedy, nechceme-li zůstat státi, tlačiti kupředu. 
Byly-li již, praví Tocqueville, náboženské názory v některém národu zviklány, tu není již 
pochybnosti, nýbrž třeba národ ten stůj co stůj puditi k osvětě; neboť skýtá-li 
skeptický národ pohled smutný, není nic hroznějšího než národ, který je 
nevědomým, hrubým a nevěreckým zároveň." Konkrétně to znamená, aby každý z nás 
na svém místě a podle svých sil přispěl k tomu, abychom se zbavili své nevzdělanosti, 
sobectví a cynismu,  k čemuž nás dovedla morální a kulturní ochablost, jejíž příčinou 
jsou v našem českém případě zejména hrozné zkušenosti způsobené tragédiemi 
posledního půlstoletí, jichž jsme nebyli viníky, ale oběťmi.“187 
 
S výše citovanými odstavci nezbývá než plně souhlasit. Nacismus a zvláště přespříliš 
dlouhý komunismus v novodobé krátké, ani ne stoleté samostatné státní existenci 
působily nesmírně diskotinuálně. Naproti tomu  naopak vydělení se českých zemí 
z Rakouska-Uherska se dnes jeví poměrně kontinuálně. Nefungující státní útvar 
nakonec odmítnutý všemi svými národy měl být nahrazen novými státními útvary, které 
přebíraly na svou dobu vyspělý právní řád a zkušenosti ve správní i hospodářské 
oblasti. Nebylo chybou Masaryka a jeho programu státní samostatnosti, že novému 
uspořádání bylo dáno pouze 20 let, než je nacistické Německo či bolševické Rusko 
doslova převálcovaly. S Masarykem nemusíme ve všem souhlasit, nemusíme souhlasit 
s tím, na jakém ideovém základě stát budoval, ani s tím na jaké země zaměřil 
zahraničněpolitickou orientaci nového státu (zda vůbec existovala alternativa zůstává 
však otázkou), lze i dalekosáhle rozebírat to, zda se při genesi Československa spolu 
s E. Benešem ostatními nedopustili chyb, omylů či nedocenění apod. V čem však tkví 
jeho nepopiratelná politická genialita je to, že dokázal se svými spolupracovníky vést a 
dotáhnout svůj vytyčený politický program a přesvědčit dohodové vlády o nezbytnosti 
vzniku Československa a dát svojí osobou novému státu mravní základ. Lze říci, že zrod 
samostatného státu je největším okamžikem v naší novodobé historii. Nikdy poté, a to 
možná až doposud, jsme už neměli na evropskou a světovou politiku takový vliv, ať už 

                                                           
187  Šolle Zdeněk, Století české politiky , Od Palackého k Masarykovi, Mladá fronta, Praha 1998, str 232, 233, 
234. 
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se jedná o jakékoliv další osudové roky naší novodobé historie. Lze vyzvednout, že to 
byl právě Masaryk se svojí akcí, který „donutil“ svět uznat práva československého 
národa na svůj stát, třebaže jeho koncepce hrála dohodovým státníkům do karet a 
poměrně záhy se ukázalo, že nový stát není z hlediska své bezpečnosti pevně 
zakotven a bohužel v mocenském vakuu mezi Ruskem a Německem zanedlouho 
neuspěl, čehož se oprávněně národní politici kdysi v historii obávali. Po těchto 
zkušenostech se tak možná nelze divit, že část dnešních národních elit i politické 
garnitury, ať už z jakéhokoliv důvodu, názorově hodnotí současný politický vývoj 
v Evropě spíše euroskepticky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 123 - 

Literatura: 

 
• Bobková Lenka – Šouša Jiří, Parlament kolbiště národů a národností, z rakouského parlamentu 1861-1914/, 

Jinočany ,Praha, I vydání, 1992 

• Dolenský Jan, Obrazové dějiny národa československého, za přispění dr. Rezka a dr. Kosiny, nakl. Vilímek, 
Praha 1932 

• Doubek Vratislav – Česká politika a Rusko (1848-1914), nakl. ACADEMIA,  Praha 2004 

• Cibulka Pavel, Politické programy českých národních stran 1860-1890, edice polit. Programů, Historický 
ústav AV ČR, Praha 2000 

• Cibulka Pavel, Česká politika a Taffeho vláda v letech 1879-1885, Slovanský přehled,  Ústav dějin střední a 
východní Evropy AV ČR 79, 1993 

• Čapka František, Dějiny zemí Koruny české v datech, Praha : Nakl. Libri, 1998 

• Efemertová C. Marcela, České země v letech 1848-1918, Nakladatelství Libri, Praha 1998 
• Efmertová Marcela, Savický Nikolaj České země 1848-1918, díl 1. Od březnové revoluce do požáru 

Národního divadla, LIBRI, Praha 2009 

• Galandauer Jan, PhDr,: T.G. Masaryk a vznik ČSR, časopis SLOVO K HISTORII, č.14., 1988 

• Galandauer Jan,  VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 1918, Svoboda, Praha I988 

• Georgie Jiří, Český šlechtic a rakouský ministr Bedřich Schönborn, Revue církevního práva,  2/2000 

• Harna Josef, Politické programy českého národního socialismu 1897-1948, Praha 1998, Historický ústav 
AV 

• Hain Radan, Teorie státu a státní právo v myšlení TGM, Karolinum, Praha 2006 

• Herre Franz, Císař František Josef I. Jeho život – jeho doba (Kaiser Franz Joseph von Österreich) 
Kiepenheuer und Sitech, Kolín nad Rýnem 1992 

• Kalousek J., České státní právo, nakl. Bursík a Kohout, Praha 1892. 

• Kalvoda Josef, GENESE ČESKOSLOVENSKA, The Genesis of Czechoslovakia, East European 
Monographs, Boulder, New York 1986, české vydání : PANEVROPA Praha s.r.o., Praha 1998 

• Kameníček F., Paměti a listář dra. Aloise Pražáka II Praha, Česká Akademie 1926 

• Kárník Zdeněk, České země v éře  První republiky (1918-1938), díl III., Libri, Praha 2003  

• Kárník Zdeněk, Malé dějiny československé 1867-1939, Dokořán 2008, Praha 

• Klofáč, V. J., Program a zásady národně – sociální strany, Praha , nákladem redakce, „České demokracie“. – 
tiskem v knihtiskárně národně sociálního dělnictva, 1900, 

• Klobas Oldřich – Václav hrabě Kounic, šlechtic nejen rodem, nakladatelství AVE, Brno, 1993 

• Kolektiv autorů, Masarykova univerzita –právnická fakult: Dějiny československého státu a práva (1918-
1945), nakl. Doplněk, Brno 1992. 

• Kol. autorů – Dějiny zemí Koruny české II (od nástupu osvícenství po naši dobu) díl II., nakl. PASEKA 
Praha, 1992 

• Kořalka Jiří, Pozvání do Frankfurtu, čas. SLOVO K HISTORII, č. 24, ročník 1990, Praha 

• Kořalka Jiří, Češi v habsburské monarchii a v Evropě 1815-1914 , Praha : Argo, 1996 

• Kořalka Jiří, Mitteleuropa Fridricha Neumanna jako plán německé hegemonie v Evropě v době první 
světové války - historické revue Dějiny a současnost č. 1/2003 

• Kosatík Pavel, Bankéř první republiky, život dr. Jaroslava Preisse, vydavatelství MOTTO, Praha 1996 

• Kramář, Karel.; Na obranu slovanské politiky; Pražská akciová tiskárna Praha 1926 

• Kuklík Jan – stať: Československá strana sociálně demokratická dělnická in Malíř J., Marek P. a kolektiv, 
Politické strany, vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a Československu 1861 – 2004, Díl I. 
Období 1861 až 1938, nakladatelství doplněk, Brno 2005 

• Kučera , J.P. článek Masaryk kontra Pekař, Reflex, 12. 5. 2004). Reflex 19/2004 

• Kučera Martin, Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2004, 
sborník z mezinárodní konference v Praze 



 - 124 - 

• Kvaček Robert, První světová válka a česká otázka, nakl. Triton, Praha, 2003 

• Lacina, V., Harna, J., Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899-1938. Praha, 
Historický ústav AV 2007 

• Lustigová Martina, Karel Kramář První československý premiér, Vyšehrad, Praha 2007 

• Malíř J., Marek P. a kolektiv, Politické strany, vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a 
Československu 1861 – 2004, Díl I. Období 1861 až 1938, nakladatelství doplněk, Brno 2005 

• Malý Karel, Sivák Florián, Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku, H and H, Jinočany, 1993 

• Malý Karel a kol., Dějiny českého a česko-slovenského práva do roku 1945, Linde, 2 vydání, Praha 1999 

• Nedorost Libor,  Češi v první světové válce,  nakl. Libri, Praha 2006 

• Opat Jaroslav, Filozof a politik T.G. Masaryk, 1882-1893, Melantrich, Praha 1990 

• Pekař Josef, O smyslu českých dějin, Rozmluvy, Praha, 1990 

• Pekař Josef – František Palacký , Praha: ARSCI, 2005 

• Pernes Jiří, František Josef I., Nikdy nekorunovaný český král, nakl. Lidové noviny 2005, Praha 

• Pfaff Ivan, Česká přináležitost k západu  v letech 1815-1878, nakladatelství Doplněk, Brno 1996 

• Pichlík Karel, Klíma Bohumír, Zabloudilová Jitka, Českoslovenští legionáři (1914-1918), edice Archiv 
1996 

• Prokš Petr, Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 
1878-1948 Praha 1999 

• Prokš Petr. Politikové a vznik republiky, 1914 -1918, Prospektrum 1998, Praha 

• Purš Jaroslav, Volby do českého zemského sněmu v dubnu 1872, Praha 1987 

• Reznikow Stéphane, Frankofilství a česká identita 1848-1914, KAROLINUM, Praha 2008 

• Schelle Karel, Význam roku 1848 pro vytvoření moderního státního aparátu, Key Publishing, Ostrava 2008 

• Soukup Ladislav – Malý Karel, Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 , Karolinum , Praha 2006 

• Šedivý Ivan, Za Československou republiku 1914-1918, AV Historický ústav, St. pedagogické 
nakladatelství v Praze 1993 

• Šedivý Ivan, Češi, České země a velká válka 1914-1918.,  Nakladatelství Lidové noviny 2001 

• Škutina Vladimír, Český šlechtic František Schwarzenberg, Rozmluvy, Praha, 1990 

• Šolle Zdeněk, Století české politiky , Od Palackého k Masarykovi, Mladá fronta, Praha 1998 

• T.G.M. Česká otázka: snahy a tužby národního obrození. 7. vyd. Praha : Melantrich, 1969 

• Tomek Václav, Český anarchismus 1890-1925. Praha : Filosofia, 1996 

• Tobolka, Z. V., Politické dějiny československého národa II., od roku 1848 až do dnešní doby, Praha 1932-
37 

• Thurn Taxis, Rudolf, článek Právo přirozené a historické časopis. Právník 01, Praha 1861 

• Urban, Otto - Česká společnost 1848-1918, Svoboda, Praha , 1982 

• Urfus Valentin, Císař Josef I., nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Libri, Praha 2004 

• Valenta Aleš, Dějiny rodu Kinských, Veduta, České Budějovice 2004 

• Veselý Zdeněk, Dějiny české politiky v dokumentech, Praha, Professional Publishing, 2005 

• Votýpka Vladimír  - Paradoxy české šlechty ,  Praha: Máj; Dokořán, 2005 

• Vyhlídal J.: Čechové v pruském Slezsku, Praha 1899 

 

Prameny: 

 
• Auský, A Stanislav, Dobrovolníci a druhá světová válka, nakladatelství, Petrklíč, 2007 

• Bevolkerung Schlesiens um 1900 – obyvatelstvo Slezska dle Meyers großes Konversationslexicon, 6. 
Auflage, Leipzig und Wien, 1909 



 - 125 - 

• Cibulka Pavel, Politické programy českých národních stran, edice polit. Programů, Historický ústav AV ČR, 
Praha 2000 

• Časopis Československá samostatnost č. 1, srpen  1915, Ženeva, Švýcarská konfederace 

• Časopis  Právník 01, Praha 1861 
• Český zápas, týdeník Československé církve husitské ročník 88, číslo 9,2 března 2008 
• Galandauer Jan, PhDr,: T.G. Masaryk a vznik ČSR, časopis SLOVO K HISTORII, č.14., 1988, 

• Galandauer Jan,  VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 1918, Svoboda, Praha I988 
• Hlas národa, č.61, 3.3 1890 
• Hlas národa, č.46, 16.2.1891 

• Chocholatý – Gröger Franz, Slezské války a česko německé vztahy, konference Slezské války a české země, 
Hradec Králové, 4.-6.7.1996 

• Lacina, V., Harna, J., Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899-1938. Praha, 
Historický ústav AV 2007 

• Malý Karel, Sivák Florián, Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku, H and H, Jinočany, 1993 
• Minařík Pavel, článek otištěno: Veda-Armáda-Spoločnosť, 1992, č. 1, s. 99 – 129 

• Národní Listy – český deník vycházejí od 19. století do roku 1941 

• Řepa, Milan - Češi, Moravané a spor o pasivní politiku, ČČH (český časopis historický) 94, 1996, č. 1 
• Seibt Ferdinand, Die Chance der Verständigung. Absichten und Ansätze zu übernationaler Zusammenarbeit 

in den böhmischen Ländern 1848 – 1918, nakladatel Oldenbourg, Mnichov 1987 

• Soukup Ladislav – Malý Karel, Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 , Karolinum , Praha 2006 
• Sněm království Českého 1861 - stenoprotokoly, 10. schůze,  čtvrtek 18. dubna 1861. Parlament ČR 

• Šolle Zdeněk, Století české politiky , Od Palackého k Masarykovi, Mladá fronta, Praha 1998 

• Urban, Otto - Česká společnost 1848-1918, Svoboda, Praha 
• Vejnar Stanislav článek „ K počátkům novoslovanství“ časopis Na východ 6/2001 

• Vyhlídal J.: Čechové v pruském Slezsku, Praha 1899 

 
Elektronické prameny  - www.stranky.: 
 
• webové stránky ministerstva vnitra- www.mzv.cz – Ministerstvo zahraničí České republiky – ministerstvo a 

ministři v historii – webová prezentace k jednotlivým ministrům zahraničí v historii 5/2009. 
• Spisy dokumentů archivu Ministerstva zahraničí České republiky, Kopie – 1875 II 15. Harrach 
• Česká menšina v Rakousku, Vlastimil Valeš, článek týkající se českých center v zahraničí, oficiální webová 

stránka Ministerstva zahraničí ČR. www.mzv.cz 
• www.konzervativnistrana.cz – článek prof. Milana Hlavačky o českém konzervatismu 
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